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THINK WISELY - TAKE THE BEST 
DECISION

"GÂNDEȘTE ÎNȚELEPT, IA DECIZIA 
CEA MAI BUNĂ!" 



SCOLILE PARTICIPANTE

•

• 1.PERIHAM KEMAL CUNA ILKOKULU, 
AFYONKARAHISAR,TURKEY

• 2.OSNOVO U4ILISHTE GEO MILEV, GROHOTNO, 
BULGARIA

• 3.DANIELA MERCANTE, COMISO, ITALY

• 4.SKOLA PODSTAWOWA, POZNAN, POLAND

• 5. SCOALA GIMNAZIALA NR.1, BISTRITA, 
ROMANIA
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DESCRIEREA PROIECTULUI

• TRĂIM ÎNTR-O EPOCĂ A GLOBARIZĂRII, 
ceea ce se întâmplă în cel mai îndepărtat 
colț al lumii ne poate afecta!

• Într-o lume a păcii, cu valori umane 
generoase, se ridică doar vocile 
nemulțumite care ne asurzesc, de aceea 
trebuie să fim pregătiți să vorbim 
ÎNȚELEPT, să luăm decizii corecte în ceea 
ce ne privește, să-i consiliem pe ceilalți în 
spiritul valorilor europene.

• Tinerii aud mereu despre crizele din 
Uniunea Europeană dar nu știu valorile 
care au stat la baza creării acesteia, nu 
văd avantajele de a aparține Uniunii 
Europene. Zilnic, tineri demonstrează 
atitudini discriminatorii, produc şi 
reproduc stereotipuri şi prejudecăţi fără 
să reflecteze asupra consecinţelor 
comportamentului şi atitudinii lor față 
de ceilalți.

• DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR

• TM1.Transnational meeting TURKEY, 
NOIEMBRIE 2017

• C1. POLAND, 2018 TEMA- IMIGRAȚIA-
statistici, probleme cauzate, filme 
documentare, media manipulation

• C2. ROMANIA, 2018- TEMA – PRINCIPIILE 
DEMOCRAȚIEI- valori democratice, 
drepturile omului, drepturile omului-
studiu de caz, ONG care sprijină 
drepturile omului.

• C3. BULGARIA, 2019 – TEMA –
DISCRIMINARE- forme de discriminare, 
efecte, studiu de caz

• C4. ITALY, TEMA- IMPLICARE CIVICĂ, 
identificarea problemelor specifice 
fiecărei țări, interviuri cu autorități și 
ONGuri.2019

• TM2. Transnational meeting TURKEY, 
2019



Obiectivele proiectului GÂNDEȘTE 
ÎNȚELEPT, IA DECIZIA CEA MAI BUNĂ

• Dezvoltarea gândirii critice, a leadershipului, a deprinderilor de comunicare și de 
integrare socială;

• Implicarea elevilor în viața comunității;
• Discuții cu privire la condiția emigranților;
• Combaterea stereotipurilor și prevenirea comportamentelor rasiste și xenofobe;
• Conștientizarea tinerilor cu privire la realitățile europene;;
• Creșterea nivelului de competențe - cheie ale tinerilor, promovarea cetățeniei 

active prin oportunitățile de mobilitate pentru tineri;
• Creșterea competențelor de limbi străine;
• Creșterea participării active a tinerilor în societate, în special a tinerilor cu 

oportunități reduse;
• Creșterea motivației tinerilor de a participa la viitoare activități de educaţie non-

formală;
• Promovarea unor metode noi de învățare, învățarea interculturală
• Promovarea valorilor europene, TOLERANȚĂ, RESPECT, DEMOCRAȚIE, CETĂȚENIE 

ACTIVĂ.



ISTANBUL- AFYONKARAHISAR



Despre Pamukkale
Fenomenul geologic se prezinta sub forma unor terase de un alb imaculat, mari, 

presarate cu ochiuri de apa, dispuse ca un amfiteatru cu vedere spre mica localitate 

Proprietatile terapeutice ale apelor sunt 
cunoscute inca din anul 190 i.Hr cand a 
fost fondat orasul

Izvoarele termale, cu temperaturi de 34-
35°C sunt bogate in bicarbonat de calciu 
care se transforma in oxigen, dioxid de 
carbon si carbonat de calciu.
Pamukkale se traduce din limba turca 
prin “castel/fortareata de bumbac”, 
denumire Culorea alba se datoreaza
varului si mineralor dizolvate care se din 
apa din izvoarele vulcanice.
In trecut turistii puteau escalada cascada 
insa se poate inota in Piscina Cleopatrei, 
cu apa calda. Se considera ca , daca stati
cu ochii deschisi sub apa, va vindecati.
Emblematic pentru Pamukkale este 
impunatorul castelul ridicat pe colina din 
zona, ce se extinde pe o lungime de de
2.700 m si la o inaltime de 160 m.



ITALIA, SICILIA, COMISO



POLONIA, POZNAN



BULGARIA, BALCIC, SOFIA, GROHOTNO



ROMANIA, BISTRITA



Învață să cunoști Bistrița și 
lumea va fi a ta!


