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Formare continuă în cadru nonformal: 

WORKSHOP “COMPLEMENTARITATEA FORMAL – NONFORMAL ÎN ȘCOALA DE AZI” 

SKOPJE, MACEDONIA/ 25 – 28 mai 2017 

 

 

Ziua 1 (Joi, 25.05.2017) ora 06.00 – Plecare din București (Autogara Filaret) către Skopje, pe traseul: București 

– Giurgiu/ Russe – Sofia – Skopje. Sosire în Skopje în cursul după amiezii; cazare la hotel 4*.  

Ora 1800 – deschidere Workshop în sala de conferință/ hotel 

 

Ziua 2 (Vineri, 26.05.2017) – Mic dejun. 

0900 Activitate workshop la o unitate școlară din capitala Macedoniei/ discuții, schimb de idei cu colegii 

macedoneni  

1400 Tur de oras Skopje: fortăreața Kale, Podul de Piatră, Casa Memorială a Maicii Tereza (născută în 1910 la 

Skopje), Piața Macedonia, Statuia lui Alexandru cel Mare, Moscheea Mustafa Pasha de sec. XV, Vechiul Bazar, 

Daut Pasha Amam – băile Daut Pasa construite în sec. XV. Timp liber. 

1900 Workshop în sala de conferință/ hotel 

 

Ziua 3 (Sâmbătă, 27.05.2017) – Mic dejun. 

900 Workshop în sala de conferinţă/ hotel.  

Timp liber în Skopje sau excursie opțională la Ohrid aflat pe malul lacului omonim, amândouă înscrise în 

patrimoniul mondial UNESCO. Orașul este supranumit ”Ierusalimul Estului” (“Perla Macedoniei”), cunoscut 

pentru cele 365 de biserici. Lacul Ohrid este unul dintre cele mai adânci din Europa. 

Tur pietonal al orașului vechi: Catedrala Sf. Sofia, Teatrul Antic, Biserica Sf. Fecioare Maria, Mânăstirea Sf. 

Clement.  

2000 Workshop în sala de conferinţă/ hotel 

 

Ziua 4 (Duminică, 28.05.2017) – Mic dejun. 

800 Sesiune de închidere workshop în sala de conferinţă/ hotel.  

Check out și plecare pe traseul Skopje – Sofia – București 

Oprire în Sofia pentru tur de oraș panoramic și pietonal al capitalei Bulgariei (Catedrala Alexander Nevsky, 

simbolul capitalei bulgare, Parlamentul*, Palatul Regal*, Teatrul National Ivan Vazov*, Galeria Națională de 

Artă* etc.) 

Sosire în țară în cursul serii, în funcție de condițiile de drum și de formalitățile vamale.  

 

Note:  

 Acte necesare: Carte de identitate în curs de valabilitate sau paşaport valabil minim 6 luni de la data 

întoarcerii în ţară.  

 Unităţile de cazare sunt clasificate conform legislaţiei turistice şi normelor de clasificare locale. 

 Obiectivele marcate cu * se vizitează doar la exterior. 

 

Activităţile de formare din cadrul work-shop-ului sunt furnizate de CCD Bucureşti, în regim de 

gratuitate personalului didactic şi didactic auxiliar. 

 

Pentru zilele de joi și vineri se recomandă adeverință cu acordul școlii pentru                               

participarea la Workshop. 
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Servicii incluse: 

- Transport cu autocar – clasificat pentru curse internaționale dotat cu scaune rabatabile, A/C, sonorizare, 

DVD 

- 3 nopți cazare (loc în cameră DBL) cu mic dejun inclus la hotel 4*  

- Însoțitor de grup – ghid român – pe toată durata excursiei 

- Tur de oraș panoramic şi pietonal al orașelor Skopje și Sofia cu ghid local 

 

Servicii neincluse:  

- Asigurarea medicală şi storno (recomandată – aprox. 55 lei/ pers) 

- Excursiile opţionale 

- Biletele de intrare la muzee şi alte obiective turistice 

- Cheltuieli personale şi extra-servicii. 

 

 

Tariful – 180 euro Se achită personal la agenția firmei turistice din București în termen de o săptămână de la 

data ocupării locurilor disponibile (45 locuri). 

 

 

 

 

Persoane de  contact: 

Minodora Gavrilă Tel: 0741 274 032, E-mail: m_gavrilaccd@yahoo.com 

Marilena Huiu Tel: 0744 374 324, E-mail: marihuiu@yahoo.com 
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