
Excursie tematica la Vatra Dornei 

23-26 octombrie 2017 

În cadrul săptămânii de ”Școala Altfel”, colectivul clasei a X-a A a realizat o excursie tematică în 

municipiul Vatra Dornei din județul Suceava. Această activitate a avut mai multe obiective, și fiind 

realizată pe parcursul a 4 zile a putut fi decorată cu experiențe deosebite.  

Printre obiectivele urmărite au fost: 

- Închegarea relațiilor în cadrul colectivului de elevi; 

- Cunoașterea mai îndeaproape a nevoilor reale pe care le au elevii clasei; 

- Descoperirea și înțelegerea reliefului local; 

- Realizarea contactului cu istoria localității și cu tradițiile și obiceiurile locului. 

- Analizarea localității din punct de vedere geographic (așezare, dezvoltare a spțiului urban); 

- Vizitarea lacului Colibița, obiectiv turistic al cadrului natural de interes national; 

- Recunoașterea etajelor de vegetație; 

- Dezvoltarea abilității de a deosebii câteva tipuri de roci.  

Prima zi, luni, la ora 8.00 ne-am întâlnit în gara Suceava (Burdujeni), de unde am urcat în trenul accelerat 

Iași – Timișoara pentru a ajunge la destinație. După 2h30min pentrucute în compartimente, timp în care 

am povestit de toate, am ajuns la Vatra Dornei. Activitatea pentru prima zi urmărea descoperirea 

Depresiunii Vatra Dornei (ascusă între masivele Suhard la nord, Rarău-Giumalău la est și Călimani la 

sud). Pentru aceasta am făcut o urcare pe dealul Runc spre vârful cu același nume. Acesta era punctul de 

observare. S-a studiat așezarea depresiunii, poziția geografică pe harta României și principalele trăsături 

ale așezării urbane. Spre seara s-au făcut cumpărăturile pentru următoarele zile și seara la cabana am 

discutat din cele văzute, pentru ca înainte de culcare, ultima energie să fie consumată cu jocuri de 

interior.  

 Vatra Dornei 



A doua zi, deși ploioasă, a fost un 

prilej bun de a cunoaște orașul mai 

bine. Am făcut ceva mai multă 

plimbare urmărind să găsim și să 

analizăm măcar sumar unele din cele 

mai vechi clădiri ale localității 

(precum primăria, templul evreiesc, 

cazinoul, izvorul Santinela, biserica 

catolica, etc). Pe traseu am făcut o 

scurtă istorie a orașului de la primele 

apariții ale sale în documente oficiale 

până în prezent. Cele mai importante 

opriri au fost cea de pe pietonala din 

centrul vechi, zona recunoscută pentru comerț încă din secolele XVIII-XIX, apoi la Muzeul Etnografic 

unde am făcut cunoștință cu tradițiile și obiceiurile locului, cu modelele de case construite în zonă, cu 

costumele populare din cele mai vechi timpuri și, în cele din urmă la Muzeul de Științe ale Naturii, unde 

am făcut cunoștință cu elementele de biodiversite ale habitatului local.   

 

 

Clasa a X-a A la Muzeul Etnografic 

 

A treia zi am făcut o deplasare peste Pasul Tihuța, până la Lacul Colibița de pe râul Bistrița, localizat la 

poalele vestice ale munților Călimani. În pas am oprit pentru a studia etajele de vegetație, iar pe lac am 

făcut o plimbare cu hidrobicicletele. După aceea am făcut o tura de lac pe jos, studiind unitățile de 

cazare și hidrografia locală. Tot cu această ocazie am căutat diverse mostre de rocă, pentru a găsi 



calcare, roci vulcanice, șisturi cristaline, această zonă fiind una în care se întâlnesc diferite tipuri de relef. 

Seara am petrecut-o din nou la cabana povestind diverse lângă o felie de pizza comandată în oraș.  

 

 



Ultima zi a fost destinată cumpărăturilor și ultimei plimbări prin oraș. După ce am eliberat cabana, am 

dus bagajele în gara. Aceasta fiind aproape de centrul orașului elevii au putut să ”hoinărească” încă 

odată străzile, faleza de pe albia râului Bistrița și parcul cu veverițe.  
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