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Platformă de învățare: „Posibilități de îmbunătățire a 
competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor” 

 

◦ A cincea întâlnire de proiect a avut loc la Hov Alemdağ Tunç 

Çapa Anadolu Lisesi din Istanbul, Turcia, între 23-27 aprilie 2018. 

◦        La întâlnire au fost prezenți 11 profesori și 33 de elevi din 

Turcia, Letonia, Croația, Spania și România. 

◦ Echipa Colegiului Energetic a fost formată din Iuliana Simeanu și 

Alina Cioculeasa-profesori însoțitori și elevii Vlad Alboiu, Codruț 

Andronescu, Mihai Popescu și Alexandru Bîzgan. 

 



Platformă de învățare: „Posibilități de îmbunătățire a 
competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor” 



23 aprilie 2018 
 

◦  Partenerii de proiect din Letonia, Croația, Spania și România au fost întâmpinați la liceul Hov 

Alemdağ Tunç Çapa Anadolu din Istanbul de către echipa din Turcia cu un scurt spectacol 
live de muzică tradițională. 

◦  Programul a început cu prezentarea liceului, a Istanbulului și a Turciei. În continuare elevii 

fiecărei școli și-au susținut planurile de afaceri prin prezentări power-point interesante și 

creative.  

◦ Guvernatorul și reprezentantul Ministerului Educației Naționale pentru regiunea Çekmeköy s-

au adresat invitaților, le-au urat bun-venit și o întâlnire fructuoasă de proiect. 

◦ Elevii au primit certificate care atestă însușirea cunoștințelor cu privire la antreprenoriat 

precum și întocmirea planurilor de afaceri. În timp ce profesorii au lucrat la raportul final, 

elevii au participat la o competiție karaoke cu scopul de a se familiariza unii cu alții. 

◦  Profesorii au discutat și au verificat dacă obiectivele și activitățile stabilite la începutul 

proiectului au fost îndeplinite de către fiecare echipă de proiect în parte. 

◦  Ziua s-a încheiat cu cina de la Ataşehir Watergarden, un loc de promenadă în inima 

Istanbulului care a încântat cu spectacolul fântânilor arteziene. 
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24 aprilie 2018 
 
 

◦  În cea de-a doua zi, elevii și profesorii au vizitat două companii de succes „Altınay 

Robotic Technologies” și „Ülker’’. 

◦       Altinay este o companie de inginerie care a făcut pionerat în robotica industrială din 
Turcia încă de la începutul anilor 1990. În timpul prezentării companiei, elevii și profesorii 

au aflat despre industria constructoare de malini, asamblarea liniilor tehnologice , 
procesarea sticlei, sisteme de producție și folosirea utilajelor pentru producții mai mari.  

◦       Au fost menționate și modalități de sudură și îmbinare a materialelor. S-a subliniat 

importanța învățării cât mai multor limbaje de programare care pot ajuta la testarea și 

coordonarea liniilor tehnologice și a roboților puși să lucreze împreună. 

◦       Simulările 3D despre cum aceste sisteme funcționează sau sunt continuu îmbunătățite 

au stârnit interesul tuturor. Profesorii și elevii au aflat și despre companiile din întreaga 

lume cu care Altinay colaborează. Grupul a vizitat apoi departamentul în care sunt 
concepute diverse piese componente ale ansamblurilor de mașini prezentate. 



„Altınay Robotic Technologies” 



„Altınay Robotic Technologies” 



„Altınay Robotic Technologies” 



 
„Ülker’’ 

  

◦  Ülker, a cărui istorie se scrie din 1944, este unul dintre cele mai iubite branduri din Turcia. 
Ülker produce o varietate de produse precum biscuiți, ciocolată. Bomboane, gumă de 

mestecat, băuturi carbogazoase, produse lactate, ulei, înghețată, cafea și mâncare pentru 
copii.  

◦ Prezentarea power-point de la începutul vizitei a făcut o trecere în revistă a modului în care 
compania s-a dezvoltat an de an, ajungând în prezent la 32 de linii tehnologice cu producții 

cuprinse între 10 și 30 de tone pe zi în funcție de produs. 

◦       Expertul responsabil cu siguranța și calitatea produselor ne-a informat cu privire la 
regulile de protecție și igienă care trebuie respectate în zona de producție. Au fost 

distribuite echipamente de protecție pentru păr, corp și încălțăminte și am trecut pe lângă 
liniile de producție pentru a vedea cum se parcurge drumul de la materiile prime până la 

obținerea produsului finit. (mixarea ingredientelor, obținerea aluatului, modelarea, 
adăugarea ciocolatei, ambalarea etc.  

◦ Vizitarea companiei s-a încheiat cu o surpriză dulce: o cutie cu diferite produse Ülker. 

  



 
„Ülker’’ 

 



„Ülker’’ 



25 aprilie 2018 
 

 

◦  În cea de-a treia zi, la întâlnirea de la 
școală, profesorii au discutat despre cum 

să folosescă „Mobility Tool” pentru 
raportul final și pentru website. Apoi s-a 

stabilit modalitatea în care platforma să 
poată fi folosită și după încheierea 

proiectului. S-a parcurs website-ul 
proiectului cu sugestii de îmbunătățire și 

îmbogățire a conținutului. 

◦        Între timp elevii au asistat la ore și au 

făcut prezentarea țărilor din care provin. 



„Canovate” 

 

◦ Am vizitat compania Canovate care prin subdiviziunea Data Center 
găsește soluții pentru cabluri de date și fibră optică. Canovate Electronics 

este una dintre cele 10 companii de top la nivel mondial în ceea ce 
privește calitatea, tehnologia utilizată și portofoliul de produse pe două 

mari categorii: Date Center și Fibră Optică-servicii complete, fondată 
acum 50 de ani în spiritul inovației tehnologice. 

◦        După prezentare, s-a pornit în vizitarea zonei de producție a fabricii 

prilej cu care au fost adresate multe întrebări despre echipamentele 

utilizate, tehnologia implementată, furnizori, beneficiari…etc., mai ales de 
către elevii Colegiului Energetic care provin de la o școală cu profil 

tehnic. 

 



„Canovate” 
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„Canovate” 



Croazieră pe Bosfor 

 

 

◦  Întreaga echipă a avut parte de o 
experiență relaxantă după vizitarea 

companiei: un tur al Bosforului cu 
priveliști de neuitat și punctarea 

locurilor istorice și de atracție turistică 

de pe traseu. 



26 aprilie 2018 

 
 

◦  Cea de-a patra zi a fost în 

principal dedicată vizitelor 
culturale la Palatul Topkapî, Piața 

Sultanahmet, Bazarul De Mirodenii 
și Marele Bazar. 

◦       Am văzut locuri cu o mare 

încărcătură istorică, am cunoscut 
cultura turcă și am negociat la 

achiziționarea suvenirurilor. 
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27 aprilie 2018 
 

◦  La începutul celei de-a cincea zi a fost vizitat Palatul Beylerbeyi.  

◦        După vizita culturală ne-am reîntors la școală unde elevii au aranjat și vândut 

produse concepute, confecționate de ei în cadrul unui târg amenajat în curtea școlii, o 

bună ocazie de a exersa tehnici de marketing, negociere, prezentare produse și 

vânzare efectivă. 

◦       Toți participanții au completat fișele de evaluare ale activităților desfășurate cu 

ocazia ultimei reuniuni de proiect. 

◦       După-amiaza, echipa turcă a organizat o petrecere tip barbeque în curtea școlii. 

Elevii au dansat, au practicat diferite sporturi de echipă și au petrecut momente 

emoționante împreună. 

◦       În concluzie, întâlnirea și-a atins obiectivele, activitățile s-au desfășurat într-o 

atmosferă relaxantă care a favorizat comunicarea interumană, învățarea și schimbul 

de idei. 



Palatul Beylerbeyi 



Târgul cu produsele elevilor 



Barbeque 



Echipele de Proiect 



La 

Revedere, 

Turcia! 


