
IAȘI-BUCUREȘTI-IAȘI
Excursie tematică online

în cadrul proiectului ROSE

10-28 aprilie 2021



FIȘĂ DE ACTIVITATE

1. Denumirea activităţii: „Leagăn de cultură în inima țării-București”

1. 2. Tipul activităţii: Excursie tematică pe traseul Iași-București-Iași desfășurată

în cadrul activității extracurriculare „Leagăn de cultură în inima țării - București”,

prevăzută în Formularul de aplicație al liceului, elaborat în cadrul proiectului ROSE;

activitate desfășurată online;

3. Perioada de desfăşurare a activităţii: 10-28 aprilie

4. Durata activității: 5 ore de activitate online cu elevii



5. Obiective:

✓ Completarea activității de pregătire pentru examenul de bacalaureat și a celei

remediale („Bacul, mai accesibil decât crezi”) din cadrul proiectului ROSE prin

corelarea și fixarea cunoștințelor teoretice obținute în mediul formal cu cele obținute

pe parcursul excursiei;

✓ Dezvoltarea competențelor transversale și consolidarea cunoștințelor la obiectele de

bacalaureat, într-un mediu non-formal, în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare;

✓ Motivarea elevilor pentru a participa la activitățile proiectului, îmbunătățirea

frecvenței și a rezultatelor la învățătură;

✓ Cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, facilitatea integrării în mediul

școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei.



6. Elevi implicaţi: elevi din clasele IX-XI, din grupul țintă al proiectului
ROSE

7. Coordonatori: prof. Ecaterina Lombadă, prof. Domnica Chirilă, prof.
Ana-Maria Bogdan

8. Resurse

a. umane: 30 de elevi selectați din grupul țintă al proiectului ROSE la
nivel de liceu și 3 profesori coordonatori

b. materiale: electronice: platforma G Suite for Education a școlii,

instrumentele Google Classroom, Google Meet, site-uri web, videoclipuri
You Tube, enciclopedii multimedia



9. Desfăşurarea activităţii:

✓ Pregătirea activității de către cei trei profesori coordonatori (selecția elevilor din grupul țintă, planificarea

activității: stabilirea traseului și a obiectivelor propuse spre vizitare, selectarea materialelor, elaborarea

fișelor de portofoliu, realizarea galeriei foto)

✓ Desfășurarea activității cu elevii (5 ore):

• Organizarea activității: inițierea în modalitatea de desfășurare a excursiei online și în modul de

realizare a produselor proiectului (fișele din portofoliul tematic corespunzătoare fiecărei etape);

prezentarea traseului și a locurilor de popas în vederea vizitării obiectivelor propuse (1 oră);

• Ziua 1: Vizitarea obiectivelor din centrul vechi al Bucureștiului și Muzeul Țăranului Român (2 ore)

• Ziua 2: Vizitarea Muzeului Național al Literaturii Române, Casa Memorială Tudor Arghezi, Casa

Memorială Liviu Rebreanu, Muzeul Național de Istorie Naturală “Grigore Antipa”, Muzeul

Național Tehnic "Prof. Ing. Dimitrie Leonida" (2 ore)

✓ Verificarea portofoliilor tematice ale elevilor. Pregătirea ppt-ului/filmului de prezentare a activității și a

diseminării ei

✓ Diseminarea activității în cadrul Consiliului profesoral și al Consiliului elevilor



10. Rezultate așteptate:

a. 30 de portofolii tematice

b. 1 ppt/ film de prezentare a activității

c. Creșterea interesului elevilor pentru activitățile proiectului,

îmbunătățirea frecvenței și a rezultatelor școlare



Organizarea activității – înscriere platformă – 10-14.04.2021 



Ziua 1_15.04.2021
Activitatea:  Patrimoniu

- Vizionarea unui material video despre ce înseamnă patrimoniu, 

elemente de patrimoniu, importanța patrimoniului

- Completare fișă din portofoliu (formular)



Ziua 1_15.04.2021
Activitatea:  București – istorie, imagine de ansamblu

- Vizionarea mai multor materiale video legate de istoria capitalei, clădiri reprezentative, tur al orașului vechi 



Ziua 1_15.04.2021
Activitatea:  Completare minialbum subiectiv - impresii, selecție fotografii



Ziua 1_15.04.2021
Activitatea:  Muzeul Țăranului Român și Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti”

- Vizionare materiale documentare și tururi virtuale ale celor 2 muzee

- Completare fișă din portofoliu (formular)



Ziua 2_16.04.2021
Activitatea:  Muzeul Național al Literaturii Române – Arghezi și Rebreanu

- Vizionare tururi virtuale ale Muzeului Național al Literaturii Române, Casei Memoriale Tudor 

Arghezi “Mărțișor”, Casei memorial Liviu Rebreanu

- Completare fișa3 din portofoliu (quiz)



Ziua 2_16.04.2021
Activitatea:  Muzeul Național al Literaturii Române – Arghezi și Rebreanu

- Vizionare tururi virtuale ale Muzeului Național al Literaturii Române, Casei Memoriale Tudor 

Arghezi “Mărțișor”, Casei memorial Liviu Rebreanu

- Completare fișa3 din portofoliu (quiz)



Ziua 2_16.04.2021
Activitatea: Muzeul Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa"

- Vizionare material documentar și tur virtual



Ziua 2_16.04.2021
Activitatea: Muzeul Național Tehnic "Prof. Ing. Dimitrie Leonida" 

- Vizionare material documentar și tur virtual



Ziua 2_16.04.2021
Activitatea: Norul de cuvinte



Ziua 2_16.04.2021
Completare minialbum subiectiv - impresii, selecție fotografii



Impresii din minialbume

◦ Arcul de Triumf - ne oferă o priveliște foarte frumoasă de la inălțime

◦ Parcul Herăstrău- datorită peisajului minunat

◦ Strada Lipscani- ador să mă plimb pe astfel de străzi (cum avem și noi Strada Lăpușneanu)

◦ Un loc plin de cultură

◦ Palatul Regal - un loc ce transmite emoție, pitoresc

◦ O mașină pe placul meu



Impresii din minialbume

◦ O casă încărcată de istorie și cultură

◦ Multe oase și dinozauri, lucruri de care eu sunt atrasă.

◦ Mă atrag foarte tare pentru că sunt niște gospodării autentice și complete din toate

regiunile mai însemnate locuite de români.

◦ Mi-a plăcut Casa Memorială Liviu Rebreanu deoarece am admirat colecția de ibrice de 

cafea, vasele de lut și mobilierul acestui muzeu

◦ Mi-a plăcut pentru că are 18 camere și propria tipografie


