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Trabzon a fost în trecut un important punct

de referință pentru navigatorii din Marea Neagra în

timpul condițiilor climaterice nefavorabile; populara

expresie italiană “perdere la Trebisonda” în traducere

“pierderea Trebizondului” este încă folosită în limba

italiană pentru a descrie situații în care se pierde

direcția pe mare.

Orașul este situat pe istoricul Drum al

Mătăsii, devenind astfel un loc de contopire a religiilor,Mătăsii, devenind astfel un loc de contopire a religiilor,

limbilor și culturilor de-a lungul secolelor. În decursul

istoriei, Trabzon a fost locul de formare a numeroase

state de-a lungul istoriei și a fost capitala Imperiului

Trebizond în perioada anilor 1204 - 1461.

Servind drept punte de legătură între

Caucazia, Asia Centrala și de vest, din punct de vedere

comercial, Trabzon este principalul oraș al Turciei la

Marea Neagră, având o istorie bogată și frumuseți

naturale nebănuite.





Instituția gazdă: 

Trabzon Provincial Directorate of National Education

Participanți:

• Polonia: Ewa LACH, Malgorzata SANETRA, Anna 
GAWRON, Ewa TCHÓRZEWSKA

• Grecia: Anestis POIMENIDIS, Filiz CHATIP (LYKEIO 
XYLAGANIS)

• Grecia: Anestis POIMENIDIS, Filiz CHATIP (LYKEIO 
XYLAGANIS)

• România: Gabriela CONEA, Sabina MANEA (I.S.J. 
Iași), Gabriela ȚIPLIC, Eliza ILIE (Colegiul Economic 
Administrativ Iași) și NĂNESCU Monica
(Complexul Național Muzeal Moldova)





Ziua 1
• Fiecare partener a prezentat detalii despre 

activitățile derulate până la acel moment în cadrul 
proiectului





Vizita atelierelor și a expoziției de artă din 
cadrul școli gazdă –

IMKB Vocational High School



Vizite culturale

Muzeul local din Trabzon

Parcul Boztepe, situat pe o colină cu o 
panoramă deosebită, ideal pentru a 

savura ceaiul local și pentru a admira 
priveliștea asupra orașului.



Parcul Boztepe



Mănăstirea Sumela este situată la poalele unui perete abrupt de stâncă,
străjuind întinsa vale a Altinderei din regiunea Macka a Provinciei Trabzon, Turcia. Este
una din cele mai mari atracții turistice ale parcului național Altindere, aflându-se la o
altitudine de 1200 de metri și la o distanță de 62 kilometri față de orașul Trabzon.

Conform tradiției locale - în lipsa documentelor istorice - mănăstirea a fost
înființată în anul 386 (în timpul împăratului Teodosie I) de către doi preoți atenieni -
Barnaba și Sofronie.

Legenda spune despre faptul că aceștia au găsit o icoană a Fecioarei Maria într-
una din peșterile muntelui și au decis să rămână acolo cu intenția ridicării unei mănăstiri.



Hagia Sophia a fost construită în vremea
domniei împăratului bizantin Manuel I,
între anii 1238 și 1263. După ce Mehmed
al II-lea a cucerit orașul, în anul 1461,
datorită frumuseții ei, biserica a fost
cruțată de la distrugere, însă a fost
transformată în moschee.

Biserica Sfânta Sofia este o
veche biserică bizantină, ajunsă
moschee, iar în cele din urmă
muzeu de artă bizantină. Aceasta
datează încă din secolul al XIII-
lea, de pe când localitatea
Trabzon era capitala Imperiului
de Trapezunt. Locașul bizantin se
află aproape de țărmul mării și la
o distanță de doar 3-4 kilometri
de Fortăreața Comnenilor.



Ziua a 2-a

Centrul Public Educațional Local de 
Artă “Alacahan”





Vizită la Inspectoratul școlar din Trabzon și 

înmânarea certificatelor de participare



Principalele teme abordate în cadrul 
întâlnirii de proiect

• Discuții despre activitățile prevăzute în
cadrul proiectului

• Repartizarea sarcinilor de lucru și a
responsabilităților – aspecte financiare
și de management al proiectului

• Planificare detaliată a activităților• Planificare detaliată a activităților
pentru următoarea întâlnire de proiect

• Întrebări/răspunsuri … sugestii …
• Evaluarea întâlnirii de proiect și

monitorizarea proiectului



Pagina de Facebook a proiectului…





Această activitate a fost realizată în cadrul proiectului Erasmus+“ School without walls” 2016-1-TR01-KA201-034306 . 

Activitatea reflectă numai punctul de vedere al autorilor şi Comisia nu este responsabilă pentru

eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.


