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Ziua I

► În prima zi a mobilităţii, ne-am întâlnit cu partenerii noştri din 
cadrul proiectului Erasmus+  „Non formal activities for inclusive 
groups of students”: Portugalia, Norvegia, Ungaria, Estonia şi cu 
gazda noastra din Turcia, reprezentanţii şcolii Tuna Ilkokulu din 
districtul Bayrampasa, Istanbul.

► Ne-am întâlnit cu directorul şcolii şi echipa de proiect la Şcoala 
Tuna Ilkokulu, am vizitat câteva clase speciale şi am asistat la 
scurte activităţi prezentate de elevii şcolii care provin din grupuri 
dezavantajate din punct de vedere social şi refugiați, din grupuri 
multiculturale şi multilingvistice. Am văzut câteva dansuri 
pregatite de copiii de la grădiniţa şcolii şi abilităţi practice la o 
altă grupă, clase multiculturale (turci, sirieni, irakieni, bosniaci, 
albanezi, libanezi, armeni, azerbaijeni, georgieni şi alţii).



► A urmat un interviu cu unul dintre profesorii care au participat deja  

la cursul „Non formal activities for inclusive groups of students” şi 

care ne-a povestit cum a decurs cursul şi ce activităţi au desfăşurat 

(ne-a arătat planşe cu materiale realizate în timpul cursului), după 

care ne-a răspuns la întrebări.

► În curtea şcolii am asistat, dar am şi participat la câteva jocuri ale 

copiilor împreună cu profesorii turci dar şi cu colegii de proiect.











► Clasă cu 4 elevi cu deficienţe 

grave (unul dintre copii era 

şcolarizat la domiciliu, un 

apartament aflat în apropierea

şcolii, cu vedere spre curtea 

şcolii). 



În încheierea primei zile, ni s-a făcut o prezentare în cancelaria

şcolii a sistemului educaţional din Turcia şi ne-au fost prezentate

activităţi şi jocuri practice non-formale pentru incluziunea

copiilor care provin din grupuri sociale dezavantajate şi refugiaţi,

din grupuri multiculturale şi multilingvistice.



A II-a ZI

► În cea de-a doua zi la Şcoala Tuna Ilkokulu ne-au fost prezentate 
exemple / aplicaţii specifice în ceea ce privește "jocuri şi muzică 
inclusive, jocuri locale şi tradiţionale, activităţi non-formale cu 
grupuri inclusive de studenți. 

► Am asistat la clasa a IV-a la un teatru de umbre „Karagoz şi 
Hacivat”, pus în scena de copii, cei doi eroi ai scenetei fiind două 
personaje foarte populare în Turcia: Karagoz şi Hacivat, după 
care copiii ne-au interpretat câteva piese la fluier.





► În curtea şcolii am asisitat la un spectacol de dansuri turceşti şi 
bosniace, pregătite de fetiţele de la clasele primare care erau de 
naţionalitate bosniacă. La sfârşit am fost invitaţi şi noi 
profesorii, atât invitaţii cât şi profesorii şcolii, la dans.

► Am văzut multe jocuri în curtea şcolii  desfăşurate de mai multe 
clase de elevi la care am  participat şi noi, invitaţii : şotronul, 
ştafeta cu mingea, cu cercul, cu numere, cuibul, batistuţa, etc. 

► Am vizitat clasa a III-a unde copiii ne-au cântat câteva cântece 
acompaniaţi de învăţătorul lor care i-a acompaniat la chitară.

► Vizită culturală pe dealul Camlica de pe continentul asiatic.







Am observat activităţile practice din sălile de clasă ale 

copiii care provin din grupuri sociale dezavantajate şi 

refugiaţi, din grupuri multiculturale şi multilingvistice. 

Am asistat la grupa celor mici de la gradiniţă la un 

concurs între două echipe: “Castelul de pahare”. 











Ziua III

►Am început ziua cu  vizita la Centrul de Educaţie 
Specială Belediyesi Remziye-Yakup din districtul 
Bayrampasa. Am asisitat şi participat alături de elevi la 
o oră de arte, pictură în apă şi ni s-au prezentat 
informaţii legate de modul de şcolarizare în această
instituţie.

►Am vizitat liceul vocaţional de băieţi Kaptan Ahmet 
Erdogan Anatolian Imam Hatip, şcoala proiect pilot 
(342 elevi).

►Am vizitat şcoala de bune practici Mobil Imam Hati 
unde erau integraţi 12 elevi cu cerinţe educaţionale 
speciale; aici fetele şi băieţii învăţau separat.

►Am vizitat Miniaturk, Turcia în miniatură.



















Ziua IV

Școala Fatih

cameră de resurse pentru activitățile cu elevii cu CES

Liceul sanitar

Școală primară și grădiniță

























►Încheierea mobilității, ultima zi

Oferirea diplomelor de participare, concluzii, 
schimb de impresii, sesiune foto pentru 
albumul de amintiri și schimburi de cadouri.

…sau “Güle Güle!”










