WORKSHOP SKOPJE, MACEDONIA 2018
01- 04 Noiembrie 2018
Stimați colegi,
Casa Corpului Didactic Olt organizează în perioada 01 – 04 noiembrie 2018, Workshop-ul
Internațional „Cetățenie și participare”.
Argument:
Workshopul se adresează personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul
preuniversitar, dar este de asemenea deschis oricărei persoane interesate de subiectul propus. Fosta
Republică Iugoslavă a Macedoniei oferă cadrul instituțional și istoric propice dezvoltării

unor

competențe specifice educației pentru cetățenie și achiziția unor cunoștințe și competențe specifice
acesteia.
Competențe dobândite:
o Valorizarea diversității culturale, a drepturilor și demnității umane;
o Valorizarea democrației, dreptății, corectitudinii, egalității și statului de drept;
o Deschiderea față de alteritatea culturală, credințele, opiniile și practicile celorlalți;
o Empatie, flexibilitate și adaptabilitate;
o Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii: politică, lege, drepturile omului, culturi, religii,
istorie, mediu înconjurător, etc.
Activitățile de formare sunt oferite în regim de gratuitate de către Casa Corpului Didactic Olt;
contravaloarea serviciilor turistice (transport, cazare, masă, vizite) se va achita direct la agenția de
turism parteneră, în baza contractului cu turistul și a documentelor aferente (bon de comandă, factură
fiscală), la orice sucursală a Băncii Transilvania, în EUR sau RON (cursul BNR din ziua facturii + 2%
comision de risc valutar).
Vă rugăm să ne transmiteți opțiunea dvs. de participare până la data de 15.10.2018,
completând formularul de înscriere.
Locurile sunt limitate; confirmarea se va face în funcție de ordinea înscrierilor.

Agenda
WORKSHOP-ULUI EDUCAȚIONAL – MACEDONIA
„Cetățenie și participare”
Tarif : 175 EUR / pers (+30 EUR Excursie opțională la Ohrid)
 Ziua 1 (Joi) Slatina – Craiova – Calafat – Vidin - Sofia (Bulgaria) – Skopje (Macedonia) ( 510 km)
Ora 06: 00 - Plecare din Slatina către Skopje, dimineața la ora 06:00, pe traseul Slatina- Calafat – Vidin Sofia - Skopje (aprox. 510 km). Sosire in Skopje în cursul după amiezii; cazare la hotel 3* în Skopje.
Timp liber pentru odihnă, plimbare și shopping în capitala Macedoniei.
 Ziua 2 (Vineri) Skopje
Mic dejun la hotel în Skopje. După micul dejun, Workshop – vizită la o scoală din capitala Macedoniei /
discuții, schimb de idei cu colegii macedoneni (aprox. 2 ore).
Tur de oraș Skopje cu ghid local (aprox. 3 ore) – vom vizita cele mai importante obiective din Skopje :
fortăreața Kale, Podul de Piatră, Casa Memorială a Maicii Tereza (născuta în 1910 la Skopje), Piața
Macedonia, Statuia lui Alexandru cel Mare, Moscheea Mustafa Pasha de sec. XV – pe pandantivele
peretelui estic sunt cele dintâi exemple de pictură murală din perioada otomană din Macedonia,
trecere prin Vechiul Bazar, Daut Pasha Amam – băile Daut Pasa construite in sec. XV- astăzi sunt
galerii de artă.
Timp liber pentru plimbare și cumpărături!
După amiaza , workshop în sala de conferințe a hotelului.
 Ziua 3 (Sâmbătă) – Mic dejun la hotel. Timp liber la dispoziție pentru plimbare și cumpărături în
Skopje sau :
Excursie opțională la Ohrid (tarif estimativ 30 EUR/pers) pe parcursul căreia vom descoperi orașul
Ohrid, aflat pe malul lacului omonim, amândouă înscrise în patrimoniul mondial UNESCO. Orașul,
supranumit Ierusalimul Estului, era cunoscut pentru cele 365 de biserici, câte una pentru fiecare zi a
anului. Ohrid este supranumit și “Perla Macedoniei” , iar lacul Ohrid, unul dintre cele mai adânci din
Europa, conservă peste 200 de specii de importanță majoră. Tur pietonal al orașului vechi cu ghid local:
Catedrala Sf. Sofia, Teatrul Antic, Biserica Sf. Fecioare Maria, Mânăstirea Sf. Clement. Plimbare până
la fortăreața Țarului Samuel, de unde vom admira panorama minunată asupra orașului și a lacului.
 Ziua 4 (Duminica) Skopje – Sofia - Slatina (510 km)
Mic dejun la hotel. Check out și plecare spre Slatina pe traseul Skopje – Sofia – Vidin - Calafat – Craiova Slatina.
Oprire în Sofia pentru tur panoramic și pietonal, cu ghid local, al capitalei Bulgariei (Catedrala
Alexander Nevsky, simbolul capitalei bulgare, Parlamentul*, Palatul Regal*, Teatrul Național Ivan
Vazov*, Galeria Națională de Artă* etc.)
Sosire în țară în cursul serii în funcție de condițiile de drum și de formalitățile vamale.

Servicii incluse:
-Transport cu autocar - clasificat pentru curse internaționale, dotat cu scaune rabatabile, A/C, sonorizare,
DVD;
-3 nopți cazare (loc in camera DBL) cu mic dejun inclus la hotel 3* în Skopje;
-Însoțitor de grup din partea agenției de turism – ghid roman – pe toată durata excursiei;
-tur de oraș panoramic și pietonal al orașelor Skopje si Sofia cu ghid local;
Servicii neincluse:
-Asigurarea medicală și storno (recomandată – aprox. 79 RON/pers);
-Excursiile opționale;
-Biletele de intrare la muzee și alte obiective turistice;
-Cheltuieli personale și extra-servicii;
Note:
Grup minim: 40 persoane.
Acte necesare: Carte de identitate în curs de valabilitate sau pașaport valabil minim 6 luni de la data
întoarcerii în țară.
-Unitățile de cazare sunt clasificate conform legislației turistice și normelor de clasificare locale.
*Clădirile marcate cu * se vizitează doar la exterior.
* Activitățile de formare din cadrul workshop-ului sunt furnizate de către Casa Corpului Didactic Olt,
în regim de gratuitate.

