
  

 

 

                                                                    

Scrioare deschisă adresată autorităților publice și promotorilor de turism 

 

Proiectul Comenius "Through Universal Myths, towards Eternal Truths” (4 Myths 4 Truth) s-a 

dezvoltat în perioada 2013 - 2015, în cadrul unui parteneriat multilateral Comenius în care au fost 

implicate alături de Colegiul Național “Nicolae Titulescu” (coordonator): Anykščiai Antanas 

Baranauskas General School- Anykščiai, Lithuania; Agrupamento de Escolas de Barcelos - Barcelos, 

Portugalia;  6th Geniko Lykeio - Lamia, Grecia; Etelänummen Koulu -Pietarsaari, Finlanda; İbrahim Atalı 

Ticaret Meslek Lisesi - Adana, Turcia; Szily Kálmán Műszaki Középiskola Szakiskola és Kollégium - 

Budapesta, Ungaria. Principalul obiectiv al proiectului a fost descoperirea valorilor și a patrimoniului 

cultural european, prin promovarea mitologiei naționale a celor șapte țări partenere regăsită în 

literatura populară și cultă, arte vizuale și tradiții, prin activități de educație formală și nonformală, 

care să dezvolte cetățenia activă și responsabilitatea.  

În cadrul fiecărei întâlniri de proiecte s-a realizat evaluarea potențialului turistic al țării gazdă, 

prin participare la vizitele culturale propuse de organizatorii întâlnirii și completarea fișei de evaluare 

pentru obiectivele culturale vizitate: "Discovering the legendary places by ourselves"/"Descoperind 

locuri legendare prin noi înșine". Fișa de evaluare propusă a fost următoarea: 

1. Apreciaţi cu o notă de la 1 la 5 (1-minim, 5-maxim), următoarele:  
 

 1 2 3 4 5 

obiectivele vizitate      

peisajele și natura înconjurătoare      

 
2.   Care considerați că au fost punctele tari, dar cele slabe ale obiectivului vizitat/zonei vizitate?  
 

 Puncte tari Puncte slabe 

obiectivele vizitate   

peisajele și natura înconjurătoare   

 
3. Apreciaţi cu o notă de la 1 la 5 (1-minim, 5-maxim), măsura în care au fost acoperite așteptările         d-

voastre în legătură cu obiectivele/zona vizitate:  
 

obiectivele vizitate      

peisajele și natura înconjurătoare      

 
4.  Apreciați prin unul-două cuvinte obiectivul/ zona vizitată:  



 

obiectivele vizitate  

peisajele și natura înconjurătoare  

 

Prezenta scrisoare conține impresiile și feedback-ul obținut de la participanți, gazde și oaspeți, 

prin completarea fișei de mai sus. 

Castelul Bran 

Feedback de la gazde  Feedback de la oaspeți 

Nr. total de fișe completate - 26 Nr. total de fișe completate - 36 

La întrebarea Apreciaţi cu o notă de la 1 la 5 (1-
minim, 5-maxim)  
 
obiectivul vizitat:  
2 respondenți au completat opțiunea 3 
2 respondenți au completat opțiunea 4 
22 respondenți au completat opțiunea 5 
 
peisajele înconjurătoare: 
1 respondent a completat opțiunea 3 
4 respondenți au completat opțiunea 4 
21 respondenți au completat opțiunea 5 

La întrebarea Apreciaţi cu o notă de la 1 la 5 (1-
minim, 5-maxim)  
 
obiectivul vizitat:  
2 respondenți au completat opțiunea 2 
5 respondenți au completat opțiunea 3 
9 respondenți au completat opțiunea 4 
20 respondenți au completat opțiunea 5 
peisajele înconjurătoare: 
1 respondent a completat opțiunea 3 
13 respondenți au completat opțiunea 4 
18 respondenți au completat opțiunea 5 

La întrebarea Care considerați că au fost punctele 
tari, dar cele slabe ale obiectivului vizitat/zonei 
vizitate?  
 
obiectivul vizitat: 
punctele tari: interesant, surprinzător, misterios, 
frumos, capodoperă a arhitecturii etc. 
punctele slabe: prea aglomerat  
 
peisajele înconjurătoare: 
punctele tari: frumoase, fără cuvinte, minunate, 
frumoase, natură virgină etc. 
punctele slabe: câinii vagabonzi 

La întrebarea Care considerați că au fost punctele 
tari, dar cele slabe ale obiectivului vizitat/zonei 
vizitate?  
 
obiectivul vizitat: 
punctele tari: interesant, bine organizat, misterios, 
frumos etc. 
punctele slabe: - 
 
peisajele înconjurătoare: 
punctele tari: minunate, frumoase etc.  
punctele slabe: - 

La întrebarea Apreciaţi cu o notă de la 1 la 5 (1-
minim, 5-maxim), măsura în care au fost acoperite 
așteptările         d-voastre în legătură cu obiectivele/ 
zona vizitate 
 
1 respondent a completat opțiunea 3 
5  respondenți au completat opțiunea 4 
20  respondenți au completat opțiunea 5 

La întrebarea Apreciaţi cu o notă de la 1 la 5 (1-
minim, 5-maxim), măsura în care au fost acoperite 
așteptările         d-voastre în legătură cu obiectivele/ 
zona vizitate 
 
5 respondenți au completat opțiunea 3 
8  respondenți au completat opțiunea 4 
19  respondenți au completat opțiunea 5 

La întrebarea Apreciați prin unul-două cuvinte 
obiectivul/ zona vizitată:  
 
obiectivul vizitat: interesant, relaxant, frumos, 
surprinzător, bogat în cultură etc. 
peisajele înconjurătoare: de neuitat, frumoase, fără 
cuvinte, frumoase etc. 

La întrebarea Apreciați prin unul-două cuvinte 
obiectivul/ zona vizitată:  
 
obiectivul vizitat: surprinzător, bogat în cultură, 
interesant, relaxant, frumos etc. 
peisajele înconjurătoare: de neuitat, minunate, 
surprinzătoare, frumoase, fără cuvinte etc. 

 



Castelul Peleș, Sinaia 
 

Feedback de la gazde  Feedback de la oaspeți 

Nr. total de fișe completate - 27 Nr. total de fișe completate - 37 

La întrebarea Apreciaţi cu o notă de la 1 la 5 (1-
minim, 5-maxim)  
 
obiectivul vizitat:  
2 respondenți au completat opțiunea 4 
25 respondenți au completat opțiunea 5 
 
 
peisajele înconjurătoare: 
1 respondent a completat opțiunea 3 
4 respondenți au completat opțiunea 4 
22 respondenți au completat opțiunea 5 

La întrebarea Apreciaţi cu o notă de la 1 la 5 (1-
minim, 5-maxim)  
 
obiectivul vizitat:  
1 respondent a completat opțiunea 2 
1 respondent a completat opțiunea 3 
8 respondenți au completat opțiunea 4 
27 de respondenți au completat opțiunea 5 
peisajele înconjurătoare: 
10 respondenți au completat opțiunea 4 
27 de respondenți au completat opțiunea 5 
 

La întrebarea Care considerați că au fost punctele 
tari, dar cele slabe ale obiectivului vizitat/zonei 
vizitate?  
 
obiectivul vizitat: 
punctele tari: interesant, surprinzător, misterios, 
frumos, capodoperă a arhitecturii etc. 
punctele slabe: prea aglomerat 
 
peisajele înconjurătoare: 
punctele tari: fără cuvinte, minunate, frumoase, 
priveliști naturale în care omul nu a intervenit  
punctele slabe: - 

La întrebarea Care considerați că au fost punctele 
tari, dar cele slabe ale obiectivului vizitat/zonei 
vizitate?  
 
obiectivul vizitat: 
punctele tari: interesant, bine organizat, misterios, 
frumos etc. 
punctele slabe: - 
 
peisajele înconjurătoare 
punctele tari: minunate, frumoase etc. 
punctele slabe: - 

La întrebarea Apreciaţi cu o notă de la 1 la 5 (1-
minim, 5-maxim), măsura în care au fost acoperite 
așteptările         d-voastre în legătură cu obiectivele/ 
zona vizitate 
 
obiectivul vizitat: 
2 respondenți au completat opțiunea 3 
5 respondenți au completat opțiunea 4 
20 respondenți au completat opțiunea 5 
 
 
 
peisajele înconjurătoare: 
1 respondent a completat opțiunea 2 
1 respondent a completat opțiunea 3 
3 respondenți au completat opțiunea 4 
22  respondenți au completat opțiunea 5 

La întrebarea Apreciaţi cu o notă de la 1 la 5 (1-
minim, 5-maxim), măsura în care au fost acoperite 
așteptările         d-voastre în legătură cu obiectivele/ 
zona vizitate 
 
obiectivul vizitat: 
1 respondent a completat opțiunea 1 
1 respondent a completat opțiunea 2 
2 respondenți au completat opțiunea 3 
7  respondenți au completat opțiunea 4 
27 respondenți au completat opțiunea 5 
 
peisajele înconjurătoare: 
1 respondent a completat opțiunea 3 
7 respondenți au completat opțiunea 4 
28 respondenți au completat opțiunea 5 

La întrebarea Apreciați prin unul-două cuvinte 
obiectivul/ zona vizitată:  
  
obiectivul vizitat:  interesant, relaxant, frumos, 
surprinzător, bogat în cultură etc. 
 

La întrebarea Apreciați prin unul-două cuvinte 
obiectivul/ zona vizitată:  
 
obiectivul vizitat: interesant, relaxant, frumos, 
surprinzător, bogat în cultură 
 



peisajele înconjurătoare: de neuitat, frumoase, fără 
cuvinte etc. 

peisajele înconjurătoare: minunate, surprinzătoare, 
de neuitat, frumoase, fără cuvinte etc. 

 
Mânăstirea Argeșului 

 

Feedback de la gazde  Feedback de la oaspeți 

Nr. total de fișe completate - 23 Nr. total de fișe completate - 22 

La întrebarea Apreciaţi cu o notă de la 1 la 5 (1-
minim, 5-maxim)  
 
obiectivul vizitat:  
4 respondenți au completat opțiunea 4 
19 respondenți au completat opțiunea 5 
 
 
 
peisajele înconjurătoare: 
6 respondenți au completat opțiunea 4 
17 respondenți au completat opțiunea 5 

La întrebarea Apreciaţi cu o notă de la 1 la 5 (1-
minim, 5-maxim)  
 
obiectivul vizitat: 
2 respondenți au  completat opțiunea 2 
2 respondenți au completat opțiunea 3 
15 respondenți au completat opțiunea 4 
3 de respondenți au completat opțiunea 5 
 
peisajele înconjurătoare: 
3 respondenți au completat opțiunea 3 
8 respondenți au completat opțiunea 4 
11 respondenți au completat opțiunea 5 

La întrebarea Care considerați că au fost punctele 
tari, dar cele slabe ale obiectivului vizitat/zonei 
vizitate?  
 
obiectivul vizitat: 
punctele tari: biserică frumoasă,  capodoperă a 
arhitecturii, simbol al jertfei  etc. 
punctele slabe au fost: - 
 
peisajele înconjurătoare: 
punctele tari: priveliști minunate, fără cuvinte, 
frumoase, locuri în care omul nu a intervenit etc. 
punctele slabe: - 

La întrebarea Care considerați că au fost punctele 
tari, dar cele slabe ale obiectivului vizitat/zonei 
vizitate?  
 
obiectivul vizitat: 
punctele tari: interesant, bine organizat, misterios, 
frumos etc. 
punctele slabe au fost: - 
 
peisajele înconjurătoare: 
punctele tari au fost: minunate, frumoase etc. 
punctele slabe au fost: - 

La întrebarea Apreciaţi cu o notă de la 1 la 5 (1-
minim, 5-maxim), măsura în care au fost acoperite 
așteptările         d-voastre în legătură cu 
obiectivele/zona vizitate 
 
obiectivul vizitat: 
1 respondenți au completat opțiunea 3 
6 respondenți au completat opțiunea 4 
14 respondenți au completat opțiunea 5 
 
 
peisajele înconjurătoare: 
4 respondenți au completat opțiunea 4 
17  respondenți au completat opțiunea 5 

La întrebarea Apreciaţi cu o notă de la 1 la 5 (1-
minim, 5-maxim), măsura în care au fost acoperite 
așteptările         d-voastre în legătură cu 
obiectivele/zona vizitate 
 
obiectivul vizitat: 
2 respondenți au completat opțiunea 2 
7 respondenți au completat opțiunea 3 
7  respondenți au completat opțiunea 4 
6 respondenți au completat opțiunea 5 
 
peisajele înconjurătoare: 
1 respondent a completat opțiunea 2 
4 respondenți au completat opțiunea 3 
11 respondenți au completat opțiunea 4 
6 respondenți au completat opțiunea 5 

La întrebarea Apreciați prin unul-două cuvinte 
obiectivul/ zona vizitată:  

La întrebarea Apreciați prin unul-două cuvinte 
obiectivul/ zona vizitată:  



  
 
obiectivul vizitat: surprinzător, bogat în cultură, 
interesant, relaxant, frumos etc. 
peisajele înconjurătoare: de neuitat, frumoase, fără 
cuvinte, drăguțe etc. 

  
 
obiectivul vizitat: interesant, relaxant, frumos, 
surprinzător, bogat în cultură 
peisajele înconjurătoare: - 

 
Turnul Chindiei, Târgoviște 

 

Feedback de la gazde  Feedback de la oaspeți 

Nr. total de fișe completate - 23 Nr. total de fișe completate - 26 

La întrebarea Apreciaţi cu o notă de la 1 la 5 (1-
minim, 5-maxim)  
 
obiectivul vizitat:  
 
4 respondenți au completat opțiunea 4 
19 respondenți au completat opțiunea 5 
 
 
 
 
peisajele înconjurătoare: 
3 respondenți au completat opțiunea 4 
20 respondenți au completat opțiunea 5 

La întrebarea Apreciaţi cu o notă de la 1 la 5 (1-
minim, 5-maxim)  
 
obiectivul vizitat:  
 
4 respondenți au completat opțiunea 1 
4 respondenți au completat opțiunea 2 
2 respondenți au completat opțiunea 3 
4  respondenți au completat opțiunea 4 
12 respondenți au completat opțiunea 5 
 
peisajele înconjurătoare: 
4 respondenți au completat opțiunea 1 
2 respondenți au completat opțiunea 2 
1 respondent a completat opțiunea 3 
2  respondenți au completat opțiunea 4 
15 respondenți au completat opțiunea 5 

La întrebarea Care considerați că au fost punctele 
tari, dar cele slabe ale obiectivului vizitat/zonei 
vizitate?  
obiectivul vizitat: 
punctele tari: obiectiv interesant,  panoramă 
frumoasă, simbol al istoriei etc. 
punctele slabe au fost: - 
 
peisajele înconjurătoare: 
punctele tari au fost: priveliști minunate, frumoase 
etc. 
punctele slabe au fost: - 

La întrebarea Care considerați că au fost punctele 
tari, dar cele slabe ale obiectivului vizitat/zonei 
vizitate?  
obiectivul vizitat: 
punctele tari interesant, bine organizat, misterios, 
frumos etc. 
punctele slabe au fost: - 
 
peisajele înconjurătoare: 
punctele tari au fost: locuri curate, frumoase 
punctele slabe au fost: - 

La întrebarea Apreciaţi cu o notă de la 1 la 5 (1-
minim, 5-maxim), măsura în care au fost acoperite 
așteptările         d-voastre în legătură cu 
obiectivele/zona vizitate 
 
obiectivul vizitat: 
4 respondenți au completat opțiunea 4 
19 respondenți au completat opțiunea 5 
 
 
 

La întrebarea Apreciaţi cu o notă de la 1 la 5 (1-
minim, 5-maxim), măsura în care au fost acoperite 
așteptările         d-voastre în legătură cu 
obiectivele/zona vizitate 
 
obiectivul vizitat: 
4 respondenți au completat opțiunea 1 
1 respondenți au completat opțiunea 2 
5 respondenți au completat opțiunea 3 
3  respondenți au completat opțiunea 4 
10 respondenți au completat opțiunea 5 



peisajele înconjurătoare: 
2 respondenți au completat opțiunea 4 
21  respondenți au completat opțiunea 5 

peisajele înconjurătoare: 
4 respondenți au completat opțiunea 1 
1 respondenți au completat opțiunea 2 
2 respondenți au completat opțiunea 3 
3  respondenți au completat opțiunea 4 
14 respondenți au completat opțiunea 5 

La întrebarea Apreciați prin unul-două cuvinte 
obiectivul/ zona vizitată:  
  
obiectivul vizitat: interesant,  surprinzător, bogat în 
cultură etc. 
peisajele înconjurătoare: de neuitat, frumoase, fără 
cuvinte etc. 

La întrebarea Apreciați prin unul-două cuvinte 
obiectivul/ zona vizitată:  
  
obiectivul vizitat: interesant, frumos, bogat în istorie 
etc. 
peisajele înconjurătoare: minunate, frumoase,  etc. 

 
Mânăstirea Dealu, Târgoviște 

 

Feedback de la gazde  Feedback de la oaspeți 

Nr. total de fișe completate - 24 Nr. total de fișe completate - 24 

La întrebarea Apreciaţi cu o notă de la 1 la 5 (1-
minim, 5-maxim)  
 
obiectivul vizitat:  
4 respondenți au completat opțiunea 4 
20 respondenți au completat opțiunea 5 
 
 
 
peisajele înconjurătoare: 
4 respondenți au completat opțiunea 4 
18 respondenți au completat opțiunea 5 

La întrebarea Apreciaţi cu o notă de la 1 la 5 (1-
minim, 5-maxim)  
 
obiectivul vizitat:  
7 respondenți au completat opțiunea 1 
1 respondent a completat opțiunea 2 
2  respondenți au completat opțiunea 4 
14 respondenți au completat opțiunea 5 
 
peisajele înconjurătoare: 
7 respondenți au completat opțiunea 1 
1 respondent a completat opțiunea 3 
3  respondenți au completat opțiunea 4 
13 respondenți au completat opțiunea 5 

La întrebarea Care considerați că au fost punctele 
tari, dar cele slabe ale obiectivului vizitat/zonei 
vizitate?  
 
obiectivul vizitat: 
punctele tari: obiectiv interesant,  bogat  în cultură, 
simbol al istoriei etc. 
punctele slabe: - 
 
peisajele înconjurătoare 
punctele tari: priveliști minunate, panoramă frumoasă  
punctele slabe: - 

La întrebarea Care considerați că au fost punctele 
tari, dar cele slabe ale obiectivului vizitat/zonei 
vizitate?  
 
obiectivul vizitat: 
punctele tari : interesant, bine organizat,  frumos etc. 
punctele slabe: - 
 
 
peisajele înconjurătoare,  
punctele tari: frumoase, locuri curate etc. 
punctele slabe au fost: - 

La întrebarea Apreciaţi cu o notă de la 1 la 5 (1-
minim, 5-maxim), măsura în care au fost acoperite 
așteptările         d-voastre în legătură cu 
obiectivele/zona vizitate 
 
obiectivul vizitat: 
4 respondenți au completat opțiunea 4 

La întrebarea Apreciaţi cu o notă de la 1 la 5 (1-
minim, 5-maxim), măsura în care au fost acoperite 
așteptările         d-voastre în legătură cu 
obiectivele/zona vizitate 
 
obiectivul vizitat: 
7 respondenți au completat opțiunea 1 



18 respondenți au completat opțiunea 5 
 
 
 
 
peisajele înconjurătoare: 
1 respondent a completat opțiunea 3 
2 respondenți au completat opțiunea 4 
21  respondenți au completat opțiunea 5 

1 respondent a completat opțiunea 2 
3 respondenți au completat opțiunea 3 
1  respondenți au completat opțiunea 4 
12 respondenți au completat opțiunea 5 
 
peisajele înconjurătoare: 
7 respondenți au completat opțiunea 1 
1 respondent a completat opțiunea 2 
1 respondent a completat opțiunea 3 
2 respondenți au completat opțiunea 4 
13 respondenți au completat opțiunea 5 

La întrebarea Apreciați prin unul-două cuvinte 
obiectivul/ zona vizitată:  
  
obiectivul vizitat: interesant,  surprinzător, bogat în 
cultură etc. 
peisajele înconjurătoare: de neuitat, frumoase, fără 
cuvinte etc. 

La întrebarea Apreciați prin unul-două cuvinte 
obiectivul/ zona vizitată:  
  
obiectivul vizitat: interesant, frumos, bogat în istorie 
și cultură etc. 
peisajele înconjurătoare: frumoase,  uimitoare prin 
panoramă etc. 

 

Cu speranța că impresiile elevilor și profesorilor implicați în  proiectul Comenius "Through 

Universal Myths, towards Eternal Truths” (4 Myths 4 Truth) vă vor fi de folos, iar noi vom fi contribuit 

la promovarea turismului cultural național,  

 

Echipa proiectului Comenius "Through Universal Myths, towards Eternal Truths” 

 (4 Myths 4 Truth) din Colegiul Național “Nicolae Titulescu” Pucioasa, Dâmbovița        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest proiect este  finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere 

al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

                     


