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O EXPERIENŢĂ DE NEUITAT 

 
Cătălina Gabriela Canschi, clasa a XI-a A, Tehnician în Turism 

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi 

Participant la o mobilitate de 3 săptămâni în Cappadocia, Turcia, în cadrul proiectului „Interdisciplinaritatea – o abordare necesară pentru o 

formare profesională de calitate în turism”, prin programul Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Formare profesională 

 

Aşa cum sugerează şi titlul, pentru 

mine participarea la acest proiect a fost 

una dintre cele mai mari realizări din viaţa 

mea până acum, iar această experienţă a 

consolidat încrederea în mine, a facilitat 

descoperirea de noi valori şi, cred eu, a 

pus bazele în ceea ce priveşte viitorul meu. 

Am descoperit noi oameni, noi colţuri ale 

lumii, noi tradiţii. Cel mai important este 

că am învăţat să lucrez în echipă, să fiu mai 

conştientă de trăsăturile de caracter 

definitorii pe care le am şi mai ales să le 

scot mai bine în evidenţă. 

În Cappadocia am descoperit o 

altă familie, chiar dacă eram la sute de km 

distanţă, am întâlnit oameni care au făcut 

tot posibilul să mă simt ca acasă, care au 

fost foarte primitori şi care mi-au arătat şi 

m-au învăţat foarte multe detalii legate de 

industria turismului pe care nu le ştiam. 

Un alt aspect important a fost că am avut 

posibilitatea să îmi perfecţionez nivelul de 

comunicare în limba engleză, întrucât în cele 3 săptămâni petrecute în Turcia am vorbit doar în limba 

engleză. Desigur, am învăţat şi structurile de bază ale limbii turceşti şi pentru acest lucru le sunt 

recunoscătoare. Iubesc tot ceea ce am făcut, am învăţat şi am întâlnit în Cappadocia. 

Aş repeta oricând aceasta experienţă şi aş fi mai mult decât încântată dacă, pe viitor, aş mai avea 

ocazia beneficiez de un astfel de proiect.  

Mulţumesc Erasmus+ pentru această oportunitate! 

  

Împreună cu colega mea, Petronela Tanasă (dreapta) 



Liceul Tehnologic Economic 
        „Virgil Madgearu” 

        Iaşi 
 
 

Interdisciplinaritatea – o abordare necesară pentru o formare profesională de calitate în Turism 

Proiect 2015‐1‐RO01‐KA102‐014564 
 

2 

 

O EXPERIENŢĂ UTILĂ PENTRU VIITORUL MEU 

 
Dumitriţa Chitic, clasa a XI-a A, Tehnician în Turism 

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi 

Participant la o mobilitate de 3 săptămâni în Cappadocia, Turcia, în cadrul proiectului „Interdisciplinaritatea – o abordare necesară pentru o 

formare profesională de calitate în turism”, prin programul Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Formare profesională 

 

 

Numele meu este Dumitriţa Chitic şi învăţ la Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” din 

Iași, în clasa a XI-a, la profilul Tehnician în Turism.  

Anul şcolar trecut, în perioada 16 mai - 3 iunie 2016, am participat la un stagiu de trei săptămâni 

de practică în cadrul proiectului Erasmus+ AC 1 „Interdisciplinaritatea – o abordare necesară pentru o 

formare profesională de calitate în turism”, stagiu desfăşurat în Cappadocia, Turcia. 

Pe parcursul celor trei 

săptămâni petrecute acolo am 

învăţat foarte multe lucruri, 

începând de la atribuţiile pe care 

le are camerista sau ospătarul 

(pas cu pas), până la prepararea 

bucatelor specifice turceşti şi a 

cafelei şi ceaiului turcesc, 

simboluri ale ospitalităţii. Am 

cunoscut o mulţime de oameni, 

lucrători în hoteluri, dar şi turişti, 

cu care m-am împrietenit.  

Consider utilă această 

experienţă pentru viitoarea mea 

meserie deoarece m-a ajutat să aplic cunoştinţele acumulate la şcoală în mod practic, să aflu lucruri noi 

despre istoria, obiceiurile şi tradiţiile Turciei, să cunosc mai multe despre turism, să interacţionez cu 

persoane din mai multe ţări. 

Am apreciat faptul că proprietarii hotelurilor au acceptat ca noi să ne desfăşurăm practica în 

unităţile lor, că personalul a fost foarte amabil şi dornic să ne ajute şi să ne explice pentru a rezolva 

sarcinile de lucru cât mai bine, că am vizitat obiectivele turistice ale Cappadociei. 

Pentru mine a fost experienţă de neuitat şi foarte folositoare pentru viitorul meu. Mulţumesc 

Erasmus+ pentru această oportunitate! 

  

Preparând mantî împreună cu colega mea, Patricia Ionescu (stânga) 
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EXPERIENŢA MEA ÎN PROGRAMUL ERASMUS+ 

 
Patricia Ionescu, clasa a XI-a A, Tehnician în Turism 

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi 

Participant la o mobilitate de 3 săptămâni în Cappadocia, Turcia, în cadrul proiectului „Interdisciplinaritatea – o abordare necesară pentru o 

formare profesională de calitate în turism”, prin programul Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Formare profesională 

 

 

Experienţa mea în acest proiect a început la 

înscriere, când mi-am spus „Încearcă, nu ai ce 

pierde!”. După ce am fost selectată, am fost foarte 

încântată, însă nici măcar atunci nu am anticipat ce 

experienţă minunată mă aştepta în cele trei 

săptămâni pe care urma să le petrec în Cappadocia, 

Turcia! 

Pe lângă descoperirea unei „lumi noi”, cu 

oameni prietenoşi, cu tradiţii, mâncăruri specifice şi 

peisaje minunate, am învăţat lucruri extraordinare 

în domeniul meu de pregătire profesională, cel al 

turismului, între care amintesc: cum să serveşti într-

un mod plăcut şi elegant clienţilor, cum să dai viaţă 

unei camere de hotel şi să faci un client să 

zâmbească şi să fie fericit pe perioada călătoriei sale. 

Datorită programului Erasmus+ am avut 

ocazia să şi aplic în practică cunoştinţele teoretice 

pe care le-am acumulat pe parcursul anilor de liceu. 

Pot spune că acest proiect mi-a schimbat 

viaţa, atât cea personală, întrucât acum pot 

comunica şi interacţiona cu oamenii mult mai uşor 

decât înainte, având mai multă încredere în mine, cât şi cea profesională, întrucât mă va ajuta pe viitor în 

construirea unei cariere în acest domeniu. 

Întreaga experienţă a fost o deosebită provocare pentru mine şi m-aş bucura ca ea să fie trăită de 

cât mai mulţi dintre noi. Mulţumesc Erasmus+! 
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ŞANSA DE A FACE ÎN MOD REAL PRACTICĂ DE SPECIALITATE 

 
Andreea Ştefania Lamban, clasa a XI-a A, Tehnician în Turism 

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi 

Participant la o mobilitate de 3 săptămâni în Cappadocia, Turcia, în cadrul proiectului „Interdisciplinaritatea – o abordare necesară pentru o 

formare profesională de calitate în turism”, prin programul Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Formare profesională 

 

Mă numesc Andreea Lamban, sunt elevă în 

clasa a XI-a la Liceul Tehnologic Economic „Virgil 

Madgearu” Iaşi şi am beneficiat de un stagiu de 

practică de trei săptămâni în Cappadocia, în cadrul 

proiectului de mobilitate „Interdisciplinaritatea – o 

abordare necesară pentru o formare profesională de 

calitate în Turism”, derulat prin programul 

Erasmus+. 

În primul rând vreau să mulţumesc celor care 

au iniţiat acest proiect şi profesorilor care mi-au fost 

alături în această extraordinară experienţă de viaţă. 

În al doilea rând, consider că am beneficiat 

enorm în urma acestei experienţe, căci am învăţat 

multe lucruri ce mă vor ajuta considerabil nu doar 

pentru viitorul meu loc de muncă, ci şi în relaţiile cu 

ceilalţi: lucrul în echipă, respectul faţă de colegi, cum 

să fii un lider, ce înseamnă asumarea 

responsabilităţilor, interacţiunea şi comunicarea cu 

diferite persoane, indiferent de naţionalitatea sau 

credinţa pe care o poartă în suflet. 

Prin intermediul acestui proiect am avut 

posibilitatea să fac practică la modul real într-un hotel cu deschidere internaţională şi să desfăşor diferite 

activităţi, precum servirea clienţilor în unităţile de alimentaţie ale hotelului, realizarea curăţeniei în camere 

şi nu în ultimul rând preluarea rezervărilor la recepţie. 

Beneficiile nu au fost însă doar profesionale, ci şi personale, întrucât am vizitat locuri deosebite, 

preferate de turişti din întreaga lume. M-aş întoarce cu mare drag în acea zonă, deoarece mă atrag extrem 

de mult cultura, tradiţiile şi bucătăria tradiţională. 

Mulţumesc programului Erasmus+ pentru această ocazie de a mă forma profesional, dar şi de a 

descoperi un loc minunat precum Cappadocia! 

 

  

Împreună cu colega mea, Petronela Lascarachi (stânga) 



Liceul Tehnologic Economic 
        „Virgil Madgearu” 

        Iaşi 
 
 

Interdisciplinaritatea – o abordare necesară pentru o formare profesională de calitate în Turism 

Proiect 2015‐1‐RO01‐KA102‐014564 
 

5 

 

EXPERIENŢA MEA DE ÎNVĂŢARE ÎN CAPPADOCIA 

 
Petronela Lascarachi, clasa a XI-a A, Tehnician în Turism 

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi 

Participant la o mobilitate de 3 săptămâni în Cappadocia, Turcia, în cadrul proiectului „Interdisciplinaritatea – o abordare necesară pentru o 

formare profesională de calitate în turism”, prin programul Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Formare profesională 

 

 

Mă numesc Petronela Lascarachi şi sunt elevă în clasa a XI-a la 

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” din Iaşi. În perioada 16 

mai – 3 iunie 2016 am avut ocazia de a participa la un stagiu de practică de 

trei săptămâni în Cappadocia, Turcia, în cadrul proiectului 

„Interdisciplinaritatea – o abordare necesară pentru o formare profesională 

de calitate în Turism” derulat prin programul Erasmus+, având astfel parte 

de o experienţă extraordinară de viaţă.  

Pe lângă faptul că am descoperit o nouă regiune, cu tradiţiile şi 

cultura ei, am învăţat foarte multe lucruri importante despre turism. Mai 

mult, am avut ocazia să le şi aplic în practică, astfel încât mi-am consolidat 

competenţele profesionale dobândite în liceu.  

Prin acest proiect am acumulat multe informaţii necesare pentru o 

formare profesională de calitate în activităţile de turism. În perioada de trei 

săptămâni petrecută ca practicant într-un hotel din Cappadocia am 

interacţionat cu diferite persoane, angajaţi sau turişti cazaţi în hotel. Am 

avut ocazia de a pune în practică toată teoria pe care o învăţasem atât în 

cadrul modulelor de specialitate, cât şi în cadrul orelor la alte discipline. De 

asemenea, în timpul programului cultural am descoperit minunatele locuri 

ale Cappadociei şi istoria ei fascinantă.  

Astfel am ajuns să îmi fac prieteni de altă cultură, să descopăr noi 

personalităţi, am învăţat să lucrez în echipă, am aflat care este cheia 

comunicării de succes şi cât de important este să ieşi din anonimat pentru 

a cunoaşte o altă lume.  

Experienţa săptămânilor de practică desfăşurată în străinătate a 

însemnat o oportunitate de a-mi dezvolta competenţele, cunoştinţele, 

abilităţile şi aptitudinile necesare pentru o carieră în domeniul turismului. 

Mulţumesc Erasmus+! 
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CU ERASMUS+ ÎN CAPPADOCIA 

 
Andreea Pavel, clasa a XI-a A, Tehnician în Turism 

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi 

Participant la o mobilitate de 3 săptămâni în Cappadocia, Turcia, în cadrul proiectului „Interdisciplinaritatea – o abordare necesară pentru o 

formare profesională de calitate în turism”, prin programul Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Formare profesională 

 

 

Numele meu este Pavel Andreea, sunt 

elevă în clasa a XI-a la Liceul Tehnologic 

Economic „Virgil Madgearu” Iaşi şi sunt 

foarte recunoscătoare pentru şansa de a 

participa în proiectul de mobilitate 

„Interdisciplinaritatea – o abordare necesară 

pentru o formare profesională de calitate în 

Turism”, derulat prin programul Erasmus+. 

Pe perioada celor trei săptămâni de 

mobilitate mi-am descoperit noi abilităţi, care 

mă vor ajuta pe viitor. Această experienţă a fost 

una de neuitat, întrucât am învăţat ce înseamnă 

cu adevărat munca în echipă şi respectul faţă 

de cei cu care lucrezi. Am descoperit de 

asemenea cât de important poate fi ajutorul pe 

care îl poţi oferi coechipierilor fără a cere ceva în schimb, bucurându-mă doar de rezultatul final. 

Abilităţile pe care le-am dezvoltat sunt multiple. Aşa cum am menţionat anterior, mi-am dezvoltat 

spiritul lucrului în echipă, respectul şi toleranţa faţă de cei cu care împart locul de muncă, competenţele 

de comunicare în limba engleză şi mi-am îmbogăţit cultura generală cu informaţii despre o cultură nouă 

şi tradiţiile ei. Dincolo de aceste aspecte, am descoperit noi locuri spre care mă pot orienta, fie ca loc de 

muncă, fie ca destinaţie de vacanţă. 

În Cappadocia am cunoscut în adevăratul sens al cuvântului ce înseamnă bunătatea oamenilor şi 

ospitalitatea lor, indiferent de naţionalitate şi religie. 

Aş mai participa oricând la astfel de proiecte, deoarece deschiderea spre nou reprezintă un atu 

pentru viitorul meu profesional.  

Închei prin a mulţumi din nou programului Erasmus+ pentru această oportunitate de a mă 

cunoaşte mai bine, dar şi de a descoperi un loc fascinant precum Cappadocia.  

  

Împreună cu colega mea, Elena Zară (dreapta) 
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O OPORTUNITATE UNICĂ PENTRU FORMAREA MEA PROFESIONALĂ 

 
Petronela Tanasă, clasa a XI-a A, Tehnician în Turism 

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi 

Participant la o mobilitate de 3 săptămâni în Cappadocia, Turcia, în cadrul proiectului „Interdisciplinaritatea – o abordare necesară pentru o 

formare profesională de calitate în turism”, prin programul Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Formare profesională 

 

 

Mă numesc Petronela Tanasă şi sunt elevă la 

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi în 

clasa a XI-a, specializarea Tehnician în Turism. Este 

primul proiect Erasmus+ pentru formare profesională la 

care am avut ocazia să particip. Am să vă povestesc cu 

drag câte puţin din ce am făcut în Turcia în timpul celor 

trei săptămâni de practică (16 mai - 3 iunie 2016), dar şi 

despre obiectivele pe care le-am vizitat.  

Deşi drumul până în Cappadocia a fost lung şi 

obositor, odată ajunsă acolo m-am simţit ca pe un tărâm 

dintr-un basm. Primul lucru pe care l-am văzut au fost 

nişte peisaje fascinante. M-au impresionat foarte mult 

acele formaţiuni naturale din rocă formate în urma 

erupţiilor vulcanice şi care modelate de vânt şi ploi de-a 

lungul a mii de ani au dus la apariţia unor adevărate 

capodopere ale naturii. 

Grupul nostru a fost cazat în Hotelul Altinöz din 

Nevşehir, unde am fost întâmpinată de coordonatorul 

proiectului, care ne-a prezentat programul de lucru. 

Eu am făcut practică în elegantul hostel Cappa 

Cave, un hostel foarte frumos din oraşul Göreme. M-a 

impresionat cum arăta, aşa că doresc să vă povestesc şi 

dumneavoastră: un univers de poveste, camerele având 

tavane joase şi firide cu ferestruici îngropate în stâncă. La acest hostel puteai beneficia de tot confortul 

modern; etajul avea o terasă mare, iar în faţă hostelului era şi o piscină. În plus, de pe terasa imensă puteai 

vedea o minunată privelişte a oraşului Göreme. 

La început mi s-a prezentat hostelul şi am făcut cunoştiinţă cu angajaţii, iar începând cu a doua zi 

am început activitatea.  
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Am lucrat în diferite compartimente, 

unde am pus în aplicare ceea ce am învăţat la 

şcoală, de la realizarea curăţeniei până la aşezatul 

lenjeriei în mod cât mai divers. Am făcut totul cu 

mare plăcere, considerând această experienţă 

foarte utilă pentru formarea mea.  

O perioadă am lucrat în restaurant, 

domnii bucătari învăţându-mă să fac diferite 

mâncăruri cum ar fi: „Rulada turcească”, 

„Boreklik cu brânză”, „Sigara böreği” şi multe 

altele. Aici am aflat care este de fapt gustul 

shaormei şi al kebab-ului. De asemenea am 

ajutat şi la servirea meselor. Toţi angajaţii mi-au 

împărtăşit cu drag din experienţa lor, dând dovadă de răbdare, bunătate şi ospitalitate. 

Timp de o săptămână am lucrat şi la recepţie, unde am controlat zilnic înregistrările 

consumatorilor, efectuarea de rezervări şi reconfirmări, operaţiuni de check-in şi check-out. Am învăţat 

şi cum pot rezolva cel mai eficient incidentele apărute în activitatea de rezervare. Pot să spun că mi-a fost 

şi uşor şi greu. Un aspect important este faptul că am învăţat să lucrez în echipă.  

Doresc să vă prezint şi câteva obiective pe care le-am vizitat în timpul programului cultural. 

Primul tur pe care l-am făcut a început cu o vedere panoramică a oraşului Göreme şi o oprire pe marginea 

Văii Porumbeilor (porumbeii erau folosiţi de locuitori nu pe post de voiajori, ci pentru fertilizarea văii), 

continuând cu vizitarea oraşului Derinkuyu – cel mai adânc oraş subteran, cu cele 8 etaje şi 85 m adâncime 

şi o plimbare de câţiva kilometri prin natură, în Valea Roşie.   

Am mai vizitat Muzeul în aer liber din Zelve, plin de istorie şi de locuri fascinante încât abia îţi 

ajunge o zi pentru a-i descoperi câteva dintre secrete, Avanos – oraş cunoscut pentru atelierele de olărit, 

Valea Devrent cu formaţiuni stâncoase de forme neobişnuite, amintind de personaje din poveşti, castelul 

Ürgup şi Valea Pasabag, cu ale sale hornuri ale zânelor. 

În această călătorie mi-a plăcut foarte mult amabilitatea şi ospitalitatea oamenilor cu care am intrat 

în legătură, începând cu vânzătorii din magazine sau restaurant până la locuitorii oraşelor sau cu angajaţii 

hotelului la care am stat, care ne zâmbeau cu prietenie în orice moment. 

În încheiere, mărturisesc că a fost o experienţă unică pentru mine, în urma căreia am învăţat foarte 

multe lucruri. Mă bucur că am beneficiat de această oportunitate pentru formarea profesională, astfel 

încât nu pot spune decât „Mulţumesc, Erasmus+!”. 
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EXPERIENŢA MEA DE FORMARE ÎN CAPPADOCIA, TURCIA 

 
Elena Zară, clasa a XI-a A, Tehnician în Turism 

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi 

Participant la o mobilitate de 3 săptămâni în Cappadocia, Turcia, în cadrul proiectului „Interdisciplinaritatea – o abordare necesară pentru o 

formare profesională de calitate în turism”, prin programul Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Formare profesională 

 

 

Cele trei săptămâni de mobilitate 

petrecute în Cappadocia, Turcia mi-au oferit 

ocazia extraordinară de a cunoaşte oameni noi, 

locuri interesante şi o cultură inedită. Am întâlnit 

un grup de oameni deosebiţi, de la care am învăţat 

că oricât de mică ar fi ideea pe care o ai, dacă o 

pui în practică, ea poate schimba viaţa unei întregi 

comunităţi. 

Au fost trei săptămâni intense, în care am 

muncit în diferitele departamente existente în 

cadrul unui hotel, am dezvoltat noi competenţe 

profesionale şi am învăţat multe lucruri ce îmi vor 

fi de folos în dezvoltarea mea profesională. 

Am experimentat o gamă variată de 

emoţii, de la tristeţe la bucurie şi invers şi am călătorit mai mult decât am făcut-o până în acel moment 

din viaţa mea. Nu în ultimul rând, am avut curajul să experimentez pentru prima dată o mulţime de lucruri 

diferite de cele cu care eram obişnuită, astfel încât m-am simţit minunat!  

Mulţumesc Erasmus+ pentru această experienţă unică! 

 

  

Pregătind Sigara böreği 
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O EXPERIENŢĂ DIN CARE NU AM AVUT DECÂT DE CÂŞTIGAT 

 
Andreea Paraschiva Buştiuc, clasa a XII-a A, Tehnician în Turism 

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi 

Participant la o mobilitate de 3 săptămâni în Cappadocia, Turcia, în cadrul proiectului „Interdisciplinaritatea – o abordare necesară pentru o 

formare profesională de calitate în turism”, prin programul Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Formare profesională 

 

 

Bună tuturor! Numele meu este Buştiuc Andreea 

Paraschiva, sunt elevă în clasa a XII-a la Liceul Tehnologic 

Economic „Virgil Madgearu” Iaşi şi vreau să vă vorbesc despre 

experienţa mea ca stagiar în Cappadocia, Turcia.  

Pe parcursul celor trei săptămâni de practică de care am 

beneficiat, am avut ocazia să îmi dezvolt abilităţile şi competenţele 

profesionale legate de turism, întrucât am lucrat în mod real într-o 

agenţie de turism, cu clienţi reali şi cu oameni experimentaţi, de la 

care am învăţat doar lucruri utile. Experienţa trăită îmi va folosi 

foarte mult în viitor, deoarece doresc să îmi continui studiile în 

domeniul turismului, iar informatiile acumulate în timpul acestui 

stagiu de practică vor constitui cu siguranţă un mare plus. 

Consider că participarea mea în acest proiect reprezintă una 

dintre cele mai bune oportunităţi din viaţa mea de a învăţa şi exersa 

ceea ce îmi place într-un mod extrem de practic şi de agreabil. 

Recomand tuturor elevilor cărora li se oferă o astfel de şansă să nu 

o piardă, deoarece vor avea parte doar de experienţe utile, pe care 

nu vor avea ocazia să le exploreze doar din băncile şcolii. 

Mulţumesc Erasmus+ pentru această oportunitate de 

formare profesională! 
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ERASMUS+ MI-A OFERIT O ŞANSĂ EXTRAORDINARĂ 
 

Alexandra Gherasim, clasa a XII-a A, Tehnician în Turism 

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi 

Participant la o mobilitate de 3 săptămâni în Cappadocia, Turcia, în cadrul proiectului „Interdisciplinaritatea – o abordare necesară pentru o 

formare profesională de calitate în turism”, prin programul Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Formare profesională 

 

 

Bine v-am găsit! Numele meu este 

Alexandra Gherasim, sunt elevă la Liceul 

Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” 

din Iaşi în clasa a XII-a şi am avut ocazia să 

particip la proiectul de mobilitate 

„Interdisciplinaritatea – o abordare necesară 

pentru o formare profesională de calitate în 

turism” prin programul Eramus+. 

În cadrul acestui proiect, timp de trei 

săptămâni am fost practicant într-o agenţie 

de turism din Cappadocia, iar pe parcursul celor 6 ore de muncă zilnică am avut posibilitatea să lucrez 

alături de managerii şi angajaţii respectivei agenţii.  

În timpul pe care l-am petrecut în agenţia de turism am descoperit cât de greu este de fapt să 

lucrezi în industria turismului şi să îţi asumi o asemenea responsabilitate, câtă muncă trebuie să depui şi 

de cât de multă implicare este nevoie. Cu toate acestea, m-a impresionat că cei care lucrau în agenţie, fie 

patroni, fie simpli angajaţi, îşi iubeau meseria, fiind mereu dispuşi să îmi povestească despre munca lor şi 

să împărtăşească anumite secrete profesionale cu mine. Pe lângă noţiunile referitoare la agenţie, pe care 

am avut ocazia să le învăţ în mod direct, prin practică, am reuşit să surprind şi modul în care îşi tratau 

clienţii turişti, respectul acordat şi ospitalitatea nemărginită.  

În timpul rămas, dar şi în cele două sfârşituri de săptămână am vizitat diferite atracţii turistice sau 

am participat la diferite activităţi şi jocuri de echipă, prin intermediul cărora am descoperit frumuseţile şi 

specificul Cappadociei. Am descoperit Cappadocia atât din punct de vedere al reliefului, cât şi al istoriei 

şi al tradiţiei. Am văzut locuri în care nici nu am visat să ajung şi am întâlnit oameni minunaţi. Nu aş fi 

avut această şansă dacă nu ar fi fost acest proiect din cadrul programului Erasmus+.  

Pentru mine această experienţă a fost una marcantă. A fost pentru prima dată când m-am integrat 

cu adevărat într-un loc cu totul nou, de care îmi este dor şi în care mi-aş dori să mă întorc oricând.  

Mulţumesc Erasmus+ pentru şansa acordată! 
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O ALTFEL DE EXPERIENȚĂ 

 
Mihai-Denis Mahu, clasa a XII-a A, Tehnician în Turism 

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi 

Participant la o mobilitate de 3 săptămâni în Cappadocia, Turcia, în cadrul proiectului „Interdisciplinaritatea – o abordare necesară pentru o 

formare profesională de calitate în turism”, prin programul Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Formare profesională 

 

O altfel de experienţă îţi poate crea o multitudine 

de sentimente precum curiozitate, entuziasm sau teamă; 

ceea ce nu voi simţi niciodată este însă regretul. Dacă aş 

enumera lucrurile pe care le-am învăţat în cadrul stagiului 

de pregătire practică derulat în cadrul proiectului 

Erasmus+ AC1 „Interdisciplinaritatea – o abordare 

necesară pentru o pregătire profesională de calitate în 

Turism” în Nevşehir şi Göreme, Cappadocia, cu 

siguranţă aş omite unul, pentru că sunt foarte multe. În 

plus, acum ştiu ce trebuie să învăţ şi pe ce trebuie să pun 

accentul, întrucât participând la acest stagiu mi-am 

descoperit punctele tari şi cele slabe.   

În timpul stagiului de trei săptămâni (16 mai - 3 iunie 2016) am lucrat în mai multe agenţii de 

turism. Am văzut fiecare agenţie de turism ca pe viitorul meu loc de muncă. A face rezervări sau a 

completa vouchere pare mai greu teoretic, însă practic pentru mine a devenit o plăcere. Eu consider că 

nu este nimic mai frumos decât ca prin propria muncă să poţi face un turist fericit.  

Mi s-a părut mai greu să fiu ghid turistic, dar m-a încântat foarte mult ideea de a oferi şi a primi 

zâmbete de la atât de multe persoane. De multe ori este obositor, aşa cum o 

recunosc mulţi dintre ghizi, dar fiecare mic efort aduce întotdeauna beneficii. 

Un turist mulţumit nu numai că aduce alţi clienţi, dar şi oferă un sentiment de 

satisfacţie pentru munca depusă. În general activitatea unui ghid nu poate fi 

cuantificată în totalitate, întrucât relaţia personală cu clienţii nu poate fi 

teoretizată. Eu am avut ocazia să fiu ajutor de ghid pentru câteva zile, astfel 

încât mi-am dat seama că mă simt bine în această postură şi aceasta datorită 

experienţei derulate prin programul Erasmus+. 

Nu doar practica în agenţii a fost benefică pentru mine, ci şi celalte 

activităţi, precum lecţiile de limbă turcă sau programul cultural, ce mi-au creat 

o nouă imagine despre cultura şi civilizaţia acestor locuri. Am rămas cu o 

părere bună despre oamenii de acolo datorită ospitalitaţii lor şi sentimentului de prietenie pe care aceştia 

îl transmit indiferent de persoana pe care o au în faţă. Îmi doresc să fiu şi eu ca ei. 

Sunt convins că în lipsa acestei experienţe aş fi ales cel mai probabil un alt domeniu pentru studiile 

universitare. Acum ştiu însă cât de frumoasă poate fi o carieră în turism. Nu pot decât să recomand astfel 

de experienţe tuturor celorlalţi şi sper ca aceasta să nu fie nici pe departe ultima pentru mine.  

Mulţumesc Erasmus+!  
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ŞANSA DE A TE DEZVOLTA PROFESIONAL ŞI PERSONAL PRIN ERASMUS+ 

 
Cristian - Iulian Musteaţă, clasa a XII-a A, Tehnician în Turism 

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi 

Participant la o mobilitate de 3 săptămâni în Cappadocia, Turcia, în cadrul proiectului „Interdisciplinaritatea – o abordare necesară pentru o 

formare profesională de calitate în turism”, prin programul Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Formare profesională 

 

 

Mă numesc Musteaţă Cristian Iulian, sunt în clasa 

a XII-a la Liceul Tehnologic Economic „Virgil 

Madgearu” din Iaşi şi am fost unul dintre fericiţii elevi 

selectaţi pentru a participa la un stagiu de pregătire de trei 

săptămâni în Cappadocia, Turcia. Îmi amintesc că iniţial 

nu am dorit să mă înscriu la selecţie, deoarece cu câteva 

luni înainte fusesem în Croatia, în cadrul unui parteneriat 

strategic derulat tot prin programul Erasmus+, şi am 

considerat că şi alţi colegi trebuie să beneficieze de 

această oportunitate. Câţiva dintre profesorii mei m-au 

încurajat însă să îmi depun dosarul în vederea selecţiei, 

sfătuindu-mă că nu este o şansă pe care să îmi permit să 

o ratez, astfel că în final m-am decis să particip la etapa 

de selecţie pentru participarea în proiectul 

„Interdisciplinaritatea – o abordare necesară pentru o 

formare profesională de calitate în turism”. 

Nu regret nici o clipă decizia luată! La întoarcerea 

în ţară m-am simţit mult mai bogat, atât din punct de 

vedere intelectual, deoarece am aflat şi am învăţat multe lucruri folositoare viitorului meu profesional, în 

special prin plasamentul nostru în agenţiile de turism, cât şi din punct de vedere emoţional, deoarece am 

întâlnit mulţi oameni frumoşi, darnici şi binevoitori, de la care am învăţat anumite principii de viaţă ce 

pot contribui la a fi un om bun şi de succes. 

În încheiere doresc să mai menţionez că această experienţă a fost o una extraordinară pentru mine 

şi, cred cu tărie, pentru ceilalţi colegi ai mei. Sunt recunoscător liceului meu pentru faptul că m-am 

numărat între cei 14 elevi selectaţi şi pentru posibilitatea de a face practica de specialitate în străinătate. 

Mulţumesc şi programului Erasmus+, fără de care această mobilitate nu ar fi fost posibilă! 
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O EXPERIENŢĂ DIN CARE NU AM AVUT DECÂT DE CÂŞTIGAT 

 
Carina - Elena Parască, clasa a XII-a A, Tehnician în Turism 

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi 

Participant la o mobilitate de 3 săptămâni în Cappadocia, Turcia, în cadrul proiectului „Interdisciplinaritatea – o abordare necesară pentru o 

formare profesională de calitate în turism”, prin programul Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Formare profesională 

 

 

Bine v-am găsit! Numele meu este Parască 

Elena-Carina, sunt elevă în clasa a XII-a la Liceul 

Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi şi 

doresc să vă prezint experienţa mea ca stagiar în 

Cappadocia, Turcia.   

Am aşteptat cu nerăbdare plecarea, întrucât 

eram dornică să descopăr alte stiluri de viată şi alte 

concepţii. După cum cred că ştiţi, Turcia este 

specială prin mixul ei cultural; aşadar, am avut ce 

vedea şi totodată ce învăţa. În Turcia, îndrumătorii 

noştri de practică au avut grijă să învăţăm nu doar 

ceea ce era legat de meseria noastră, ci şi alte multe 

lucruri, cum ar fi limba turcă. Ce îmi puteam dori 

mai mult? Orele de limbă turcă ne-au fost foarte 

folositoare în timpul plimbărilor prin oraş, la 

cumpărături şi chiar şi în micile conversaţii cu 

localnicii. Niciodată nu strică să ştii câte ceva în 

plus. 

Dacă la începutul plasamentului meu în 

agenţia de turism m-am simţit puţin stingheră, la fel 

ca şi ceilalţi colegi ai mei plasaţi în agenţii sau în 

hoteluri, după ce am schimbat câteva cuvinte cu managerul agenţiei am reușit să mă adaptez. 

În cele trei săptămâni de practică petrecute în agenţia de turism am învăţat şi asistat la multe 

activităţi, cum ar fi completarea contractelor cu clienţii, construirea unei oferte turistice şi chiar efectuarea 

unui tur ghidat de către un coleg al meu, în cadrul căruia am întâlnit persoane din mai multe colţuri ale 

lumii dornice să descopere Cappadocia, ca şi noi de altfel. Mai mult, am înţeles ce înseamnă cu adevărat 

să îţi promovezi ţara şi cum să negociezi atât în beneficiul clientului cât şi al agenţiei. 

A fost o experienţă frumoasă, de neuitat chiar, care cu siguranţă mi-a marcat existenţa şi care mă 

va ajuta în viitor. Cred că oricine poate beneficia de o astfel de ocazie de formare. Mă bucur că am reuşit 

să mă număr între elevii care au beneficiat de proiectul „Interdisciplinaritatea – o abordare necesară 

pentru o formare profesională de calitate în turism”.  

Mulţumesc Erasmus+ pentru această şansă! 
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O MOBILITATE CE M-A ÎMBOGĂŢIT PROFESIONAL ŞI PERSONAL 

 
Iulian - Ionuţ Teslaru, clasa a XII-a A, Tehnician în Turism 

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi 

Participant la o mobilitate de 3 săptămâni în Cappadocia, Turcia, în cadrul proiectului „Interdisciplinaritatea – o abordare necesară pentru o 

formare profesională de calitate în turism”, prin programul Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Formare profesională 

 

Numele meu este Iulian 

Ionuţ Teslaru, sunt elev în clasa a 

XII-a la Liceul Tehnologic 

Economic „Virgil Madgearu” din 

Iaşi şi am beneficiat de o 

mobilitate de trei săptămâni în 

Cappadocia, Turcia, în cadrul 

proiectului „Interdisciplinaritatea 

– o abordare necesară pentru o 

formare profesională de calitate 

în turism”, derulat prin 

programul Erasmus+. A fost o 

experienţă interesantă şi de neuitat, o experienţă unică în viaţă, pe care o apreciez enorm. Sunt foarte 

fericit că am avut această şansă!   

Experienţa celor trei săptămâni de practică desfăşurată în Cappadocia m-a ajutat la conturarea 

personalităţii mele şi mi-a oferit ocazia de a cunoaşte oameni deosebiţi, cu care am împărtăşit multe lucruri 

frumoase şi amintiri de neuitat. M-am bucurat să schimb cu aceştia informaţii despre cultura şi civilizaţia 

popoarelor noastre, să mă familiarizez cu alte tradiţii, alte obiceiuri şi chiar cu o altă religie. Mi-am 

consolidat încrederea în mine şi am realizat că sunt capabil de lucruri pe care nu aş fi crezut că le pot face. 

Un aspect important îl reprezintă faptul că mi-am îmbunătăţit competenţele de comunicare în limba 

engleză. În plus, am exersat expresii uzuale din limbă turcă, descoperind totodată că unele cuvinte 

seamănă cu cele din limba română.  

Prin plasamentul meu în agenţia de turism am învăţat cum trebuie să te comporţi cu clienţii, cum 

să fac rezervări, rapoarte, vouchere. Am avut ocazia să fiu ajutor de ghid turistic şi să văd modul de 

interacţionare şi de comunicare dintre ghid şi turişti. Nu este uşor într-adevăr, uneori este chiar foarte 

obositor, dar dacă îţi place ceea ce faci orice urmă de oboseală dispare. Mai mult, locurile pe care le-am 

vizitat sunt uimitor de frumoase, încât mă încărcam cu energie doar prin prezenţa mea în mijlocul lor. 

Am apreciat foarte mult ospitalitatea şi bunătatea cu care am fost primit acolo, disponibilitatea cu 

care localnicii ne-au povestit despre locurile lor, despre modul lor de viaţă, şi, bineînţeles, bucătăria locală 

şi mâncărurile foarte gustoase. 

Consider că toate cunoştinţele acumulate pe perioada stagiului meu de practică îmi vor fi de folos 

în viitor, deoarece am devenit mai încrezător în aptitudinile şi abilităţile mele. Sunt sigur că indiferent de 

ce meserie voi avea, în turism sau în alte domenii, această experienţă îmi va fi foarte utilă.  

Mulţumesc Erasmus+ pentru această experienţă memorabilă!



 

 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” IAŞI 

 

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” – Iaşi este o instituţie de învăţământ care 

asigură tinerilor din judeţul Iaşi un nivel de pregătire superior în domeniul serviciilor. Ne propunem 

dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, atât prin formarea unor competenţe profesionale ce 

permit inserţia pe piaţa muncii, cât şi cunoştinţe şi capacităţi generale, care conduc către obţinerea de 

satisfacţii în plan personal şi social. 

Ne considerăm o organizaţie educaţională europeană, modernă, care oferă oportunităţi de 

educaţie şi instruire la standarde europene, în domeniul serviciilor, sprijinind formarea carierei şi inserţia 

pe piaţa muncii. 

„Interdisciplinaritatea – o abordare necesară pentru o formare de calitate în 

Turism” - Proiectul de mobilitate – Formare profesională, Acţiunea Cheie 1, 

programul Erasmus+ 

Prin acest proiect, 14 elevi din liceul nostru, specializarea Turism, au participat în perioada 16 mai 

– 3 iunie 2016 la un stagiu de pregătire profesională în hoteluri şi agenţii din Nevşehir şi Göreme, 

Cappadocia - Turcia. De ce tocmai în Cappadocia? Pentru că este una dintre destinaţiile preferate de 

turiştii din întreaga lume datorită calităţii şi complexităţii serviciilor oferite, pentru că este un mediu ce 

stimulează interacţiunea culturală şi deschiderea spre celălalt, pentru că oferă un context ideal abordării 

interdisciplinare. 

Ne-am propus ca prin derularea acestui proiect elevii participanţi să îşi formeze şi să îşi 

consolideze o serie de competenţe profesionale cheie necesare unui lucrător în domeniul Turismului, să 

acumuleze experienţă în câmpul muncii şi să fie astfel mai bine pregătiţi pentru inserţia pe piaţa muncii. 

Un alt obiectiv vizat prin derularea proiectului l-a reprezintat promovarea în rândul elevilor a valorilor 

europene precum toleranţa, interculturalitatea, egalitatea de şanse şi deschiderea către religii, culturi, 

popoare, valori ce reprezentă în realitate tot atâtea competenţe profesionale în domeniul Turismului. 

 

Contact: 

Strada Sfântul Andrei 70, 

Iaşi - 700238 

Tel.: 0232 316 238 

Fax: 0232 262 214 

Email: exam_madgearu@yahoo.com 

Website: www.economic2.ro 

 

 

 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Uniunii Europene, prin programul Erasmus+. Acest material reflectă numai punctul de vedere al 

autorilor, iar Comisia Europeană nu poate fi considerată responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 
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