
În perioada 13-17 octombrie 2017 a avut loc vizita de studiu în capitala Germaniei  

pentru proiectul „Berlin, poarta între Est şi Vest”. La vizita de studiu au participat 13 

elevi din Colegiul Naţional „Matei Basarab” şi 4 cadre didactice. Printre obiectivele 

vizate au fost :  

 vizitarea obiectivelor istorice ale Berlinului Zidul Berlinului, Poarta 
Brandenburg, Monumentul pentru comemorarea Holocaustului, muzeul „The Story of 
Berlin”, Checkpoint Charlie, Potsdamer Platz, Alexanderplatz, turnul de televiziune, 
cartierul Kreuzberg, biserica Gedächtniskirche, Bundestagul, Domul din Berlin, s.a. 

 Identificarea avantajelor oferite în derularea proiectului  
 Cunoașterea ofertei educaționale a Universităților din Berlin pentru elevii din 

clasa a 12-a și avantajelelor oferite de acestea studenților 
 Redactarea unei  broșuri bilingve in care să fie prezentate obiectivele istorice/ 

punctele de interes turistic ale zonei vizitate. 
 
Un punt de interes deosebit l-a reprezentat Zidul Berlinului. East Side Gallery este 

cea mai lunga galerie de arta (urbana) in aer liber - 1,3 kilometri din fostul Zid al 
Berlinului, acoperiti de graffiti. Este una dintre cele 3 mari portiuni de Zid ramase in 
picioare, celelalte aflandu-se la Memorialul Zidului, Memorial der Berliner Mauer, de 
pe Bernauer Straße, iar alta in centru, intre Checkpoint Charlie si Potsdamer Platz, 
unde se afla alt memorial, Topografia Terorii. 

 

 

  

http://www.topographie.de/start.html


 

Vizita la Parlamentul german (Bundestag) a reprezentat o ocazie deosebită pentru elevii noştri de a 

intra în contact cu sistemul democraţiei germane, cu mecanismele acesteia. Alături de partenerul 

nostru extern, Mona Vintilă (trainer educaţie politică, absolvent Studii Europene) şi dl. consilier din 

Bundestag,  Victor Bashkatov, am vizitat cele mai importante puncte de interes ale Bundestagului, iar 

elevii au participat la o conferinţă despre „Mecanismele democraţiei germane şi implicarea tinerilor în 

viaţa politică” 



 

  

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

  



Poarta Brandenburg:  

 

  



Monumentul Holocaustului: 

 



În ultima zi a vizitei am avut onoarea să fim primiţi la Ambasada României din Berlin de Excelenţa Sa, 

dl. ambasador Emil Hurezeanu. 

 



 

 


