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Anexa 9 

 

Recomandări pentru realizarea  

planului excursiei  

 

 

Pentru înscrierea în proiect, vi se propune să realizați un plan de excursie, având ca 

punct de pornire orașul Galați și desfășurându-se pe o distanță maximă de 500 de kilometri 

(dus-întors: 250-250). 

În realizarea planului trebuie să aveți în vedere: 

 

1. Denumirea obiectivelor alese, localizare, scurtă descriere (2-3 rânduri/obiectiv) – 

minimum 4 obiective-maximum 10. 

2. Argumentul: importanța obiectivelor alese, beneficiile promovării acestuia 

(importanța lor nu trebuie să fie prezentată individual, se poate realiza și prin 

referire la un grup de obiective asemănătoare) 

3. Grupul-țintă: tinerii de 15-18 ani din alte țări ale Uniunii Europene. 

4. Obiectivele excursiei: precizați concret care este impactul estimat al excursiei 

vostru asupra grupului-țintă și asupra turismului românesc. 

5. Propunerea o activitate pe care o veți desfășura în cadrul excursiei, alta decât 

vizitarea unui obiectiv turistic. 

6. Prezentarea modului în care ați organiza această activitate: 

a) Resursele umane. Sunt 15 organizatori. Care ar fi responsabilitățile acestora?  

b) Resursele materiale de care ați avea nevoie în realizarea acestei activități.  

c) Locul de desfășurare. 

d) Parteneri implicați (aveți în vedere și modul în care îi veți convinge pe aceștia 

să se alăture demersului vostru) – instituții, firme etc. 

e) Etapele activității: planificarea, promovarea, desfășurarea propriu-zisă și 

evaluarea excursiei. Pentru fiecare etapă explicați, pe scurt, cum vă propuneți 

să o desfășurați, pe cine implicați. 

7. Anticiparea eventualelor dificultăți în organizarea excursiei și propunerea unor 

soluții de depășire a acestor dificultăți. 
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Grila de evaluare a abilităților antreprenoriale  

(planul excursiei) 

 

 

 

 

 

Numele și prenumele elevului________________________, clasa_____ 

 

Nr. 

crt. 
Competențe evaluate Punctaj maxim 

Puntaj  

acordat 

1. ▪ capacitatea de a planifica activitățile 

(cel puțin o activitate interactivă). 

 

5  

2. • capacitatea de a selecta mijloacele de 

realizare (etape, resurse umane și 

materiale). 

5  

3. • Capacitatea de a motiva selecția 

obiectivelor, a activităților de 

promovare, a resurselor umane și 

materiale, de a prevedea dificultățile 

și de a propune modalități de depășire 

a acestora. 

10  

 Total 20  

 

 

 

 


