
IAȘI-VATRA DORNEI
Excursie tematică în cadrul proiectului ROSE

29 mai - 1 iunie 2021



FIȘĂ DE ACTIVITATE

1. Denumirea activităţii: „Itinerar cultural moldav”

2. Tipul activităţii: Excursie tematică pe traseul Iași-Vatra Dornei-Bistrița-Iași

desfășurată în cadrul activității extracurriculare „Drumuri spre cunoaștere”,

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

ROSE; activitate desfășurată fizic;

3. Perioada de desfăşurare a activităţii: 29 mai – 1 iunie 2021

4. Durata activității: 4 zile și 3 nopți



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. Adina Baibarac, prof. Domnica Chirilă, prof. Adrian Tomuș

8. Resurse

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

b.materiale: termometru pentru testarea zilnică a temperaturii, măști, trusă medicală,

fișe portofoliu tematic, pixuri, laptop;

c.electronice: platforma școlii, grupuri constituite pe Whatsapp pentru elevii
participanți și pentru parinții acestora.



9. Desfăşurarea activităţii:

✓ Demararea procedurii de achiziție a serviciilor de turism în conformitate cu metodologia stabilită prin proiectul ROSE

✓ Încheierea contractului cu agenția de turism selectată (OLD LINE S.R.L)

✓ Pregătirea activității de către cei trei profesori coordonatori, în colaborare cu membrii echipei de management (selecția

elevilor din grupul țintă, întocmirea dosarului excursiei conform metodologiei în vigoare, planificarea activității:

stabilirea traseului și a obiectivelor propuse spre vizitare, elaborarea fișelor de portofoliu)

✓ Organizarea activității: inițierea elevilor în modalitatea de desfășurare a excursiei 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;

 Ziua 1: Iași - Mircești – Moțca - Târgu Neamț - Valea Bistriței - Vatra Dornei

 Ziua 2: Vatra Dornei – Bistrița - Muzeul „Liviu Rebreanu” - Vatra Dornei

 Ziua 3: Vatra Dornei - traseu montan și program de aventură: tiroliană și panou de cățărat

 Ziua 4: Vatra Dornei - Câmpulung Moldovenesc - Gura Humorului - Fălticeni – Iași

✓ 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 – 27.05.2021
◦ -Întâlnire cu elevii participanți (Sala de festivități, ora 11.00):

❖Informarea în legătură cu modul de desfășurare a ctivității, operatorii economici responsabili de asigurarea serviciilor 

de transport, cazare și masă;

❖Prelucrarea normelor de deplasare, a regulilor care trebuie respectate pe durata șederii în unitatea de cazare și a 

măsurilor de protecție anticovid; semnarea proceselor verbale și a declarațiilor aferente;

❖Comunicarea traseului, a obiectivelor propuse spre vizitare și a programului zilnic al activității;

❖Detalii cu privire la produsele activității (portofoliile tematice).

-Întâlnire online cu părinții elevilor participanți (meet pe Clasroom, ora 

18.00).



Ziua 1: 29.05.2021_Iași-Mircești-Târgu Neamț-Valea Bistriței-Vatra Dornei













Ziua 2: 30.05.2021_Vatra Dornei-Bistrița-Pasul Tihuța-Biserica Dumitra 
(Turnul slăninii) -Vatra Dornei









Ziua 3: 31.05.2021_Vatra Dornei (traseu montan spre Vârful Oușorul)









Ziua 4: 01.06.2021_Vatra Dornei-Transrarău-Câmpulung Moldovenesc-Vama-Fălticeni







◦Mulțumim elevilor pentru conduita exemplară, echipei de 
management pentru efort, profesorilor însoțitori pentru 
disponibilitate și entuziasm, agenției de turism pentru 

profesionalism, ghidului pentru călăuzire și atașament, 
șoferului pentru grijă și siguranță, gazdelor pentru 

primirea caldă și complicitatea la surprize,

◦ROSE pentru oportunitate!...



...Și părinților pentru susținere și mesajele transmise!


