
IAȘI-SIBIU-SIGHIȘOARA-IAȘI
Excursie tematică online

în cadrul proiectului ROSE

18-28 februarie 2021



FIȘĂ DE ACTIVITATE

1. Denumirea activităţii: „Știință și literatură în Transilvania”

2. Tipul activităţii: Excursie tematică pe traseul Iași-Sibiu-Sighișoara-

Iași desfășurată în cadrul activității extracurriculare „Drumuri spre

cunoaștere”, prevăzută în Formularul de aplicație al liceului, elaborat în

cadrul proiectului ROSE; activitate desfășurată online;

3. Perioada de desfăşurare a activităţii: 18-28 februarie

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 nonformal, 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 XI-XII, din grupul țintă al proiectului
ROSE

7. Coordonatori: prof. Daniela Baban, prof. Adina Baibarac,
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 prortofoliu, 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 oboectivelor propuse (1 oră);

 Ziua 1: Vizitarea obiectivelor de pe traseul Iași-Bacău-Oituz-Brașov (2 ore)

 Ziua 2: Vizitarea obiectivelor de pe traseul Brașov-Sibiu-SebeșAlba (Lancrăm)-Sighișoara (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 cu elevii – 19.02.2021



Să înceapă aventura!



Comunicarea traseului



Inițierea în completarea portofoliului tematic



Ziua 1_20.02.2021_Iași_Bacău_Oituz_Brașov
Popas 1: Bacău

✓ Vizită la Casa memorială „George Bacovia” (vizionarea materialului 

video)

✓ Completarea fișei de lucru Pe urmele lui George Bacovia....

✓ Răgaz de muzică și poezie: lectura poeziilor din Microantolgia 

atașată în portofoliu; audierea pieselor Decembre (Nicu Alifantis) și 

Note de primăvară (Tudor Gheorghe) pe versurile poetului George 

Bacovia



Ziua 1_20.02.2021_Iași_Bacău_Oituz_Brașov
◦ Popas 2: Oituz

✓ Locuri încărcate de memorie:

Monumentul Muzeu „Măgura

Ocnei”, Cimitirul eroilor din Primul

Război Mondial, Monumentul

eroilor cavaleriști din Pasul Oituz



Ziua 1_20.02.2021_Iași_Bacău_Oituz_Brașov
◦ Popas 3: Brașov

✓ Turul virtual al orașului, popasuri în locuri și la obiectivele 

turistice-cheie: Strada Cetății, Turnul Alb, Turnul Negru, 

Turnul Graft; Bastionul Țesătorilor, Piața Sfatului, Biserica 

neagră, Poarta Șchei;

✓ Popas la Muzeul Primei Școli Românești din Șcheii 

Brașovului (vizionarea materialului video)

◦ Completarea fișei de lucru Descoperind povestea primei școli 

românești din Șcheii Brașovului



Ziua 2_27.02.2021_Brașov_Sibiu_Lancrăm_Sighișoara
◦ Popas 1: Sibiu

✓ Turul virtual al orașului, popasuri în locuri și la obiectivele 
turistice-cheie: Zidul Cetății, Strada Cetății, Piața Mare, 
Muzeul Brukenthal, Piața Mică, Catedrala Evanghelică, Podul 
Minciunilor, Universitatea „Lucian Blaga”- Rectoratul

✓ Popas la Muzeul Astra din Dumbarava Sibiului
✓ Obiceiuri și tradiții din mărginimea Sibiului: Ceata Junilor, 

Udatul Ionilor, Fuga Lolelor; amintirea nedeilor de altădată 
pepetuată prin festivalul „Sus, pe muntele din Jina”.
◦

◦



Ziua 2_27.02.2021_Brașov_Sibiu_Lancrăm_Sighișoara
◦ Popas 2: Lancrăm (Sebeș-Alba)

✓ Vizită la Casa memorială „Lucian Blaga”
(vizionarea materialelor video)

✓ Completarea fișei de lucru Popas în satul cu
numele de lacrimă (Lancrăm)

✓ Răgaz de muzică și poezie: lectura poeziilor de
Lucian Blaga din Microantolgia atașată în
portofoliu; audierea piesei Această întâmplare
simplă (Nicu Alifantis) pe versurile blagiene Risipei
se dedă florarul
◦



Ziua 2_27.02.2021_Brașov_Sibiu_Lancrăm_Sighișoara
◦ Popas 3: Sighișoara

✓ Turul virtual al orașului, popasuri în 

locuri și la obiectivele turistice-

cheie: Orașul de sus_Cetatea 

medievală, Turnul cu ceas, Scara 

Școlarilor, Biserica din Deal

✓ Popas în colțul muzeal din Turnul 

cu ceas dedicat părintelui 

astronauticii Hermann Oberth; 

scurtă prezentare a vieții și 

activității acestui om de știință

✓ Completarea fișei de lucru Cine a 

fost Hermann Oberth?



Înapoi, spre casă...
◦ Bilanțul clipelor memorabile și al impresiilor de călătorie – Realizarea Minialbumului subiectiv

pe baza galeriei foto puse la dispoziție
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