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Moto: ,,Drumeţia te învaţă mai mult decât zece biblioteci la un loc’’ 

 

Nicolae Iorga 

 

DATA EXCURSIEI: 29.03.2017 – Săptămâna  Școala Altfel 

CLASA: a Va D 

ŞCOALA: Liceul Teoretic Nicolae Iorga 

LOCALITATEA: București 

COORDONATORI: 

PROF.Manuela CHIOSE 

PROF. Ruxandra DRAGNEA 

PROF. Silvia FLOREA 

   

TEMA:  

MICUL CERCETAŞ  
sau 

SUPRAVIEŢUIRE ÎN NATURĂ 
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ITINERAR PROPUS :  

Bucureşti → Piteşti → Pietroşani şi retur 

 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 

  

 Interdisciplinaritatea este promovată de învăţământul actual prin utilizarea informaţiilor 

din cadrul mai multor discipline, facilitând înţelegerea acestora şi perceperea lor ca un întreg.  

Munca în echipă antrenează toţi elevii: pe cei curajoşi, stăpâni pe cunoştinţele şi 

deprinderile lor, dar şi pe cei timizi, nesiguri, stârnindu-le interesul şi ajutându-i să depăşească 

anumite bariere existente între ei şi restul clasei. 

 O activitate didactică bazată pe interdiciplinaritate şi munca în echipă este excursia. 

Conţinutul didactic al excursiilor este mult mai flexibil şi mai variat decât al lecţiilor desfăşurate 

în sala de clasă, elevii participând cu multă bucurie şi optimism la aceste acţiuni, lărgindu-şi în 

acest fel orizontul de cunoştinţe prin contactul direct cu realitatea. Prin mijloacele atrăgătoare pe 

care le are la dispoziţie, excursia inviorează activitatea şcolară, stimuleaza curiozitatea de a 

descoperi noi fenomene, formeaza o atitudine ecologică pozitivă, prilejuieşte trăiri adânci ale 

unor sentimente patriotice. 

 La vârsta copilariei, vârsta “ descoperirii lumii”, cunoaşterea frumuseţilor ţării ocupă un 
loc extrem de important. Rolul excursiilor este acela de a înlesni cunoaşterea, de a-i aduce pe 

copii în contact direct cu natura şi cu frumuseţile naturii, dar şi cu oamenii ce o îmbogăţesc şi o 
înzestrează necontenit. 

 Organizarea excursiei răspunde dorinţei exprimate de elevi de a călători şi de a petrece 
împreună timpul liber, desfăşurând activităţi recreative şi instructive. 

 Excursiile şi drumeţiile au caracter relaxant, contribuind în mod categoric la dezvoltarea  

relaţiilor dintre  elevi în colectivele din care fac parte. După perioada şcolarităţii, adolescenţii  îşi 
amintesc cu plăcere de întâmplările din timpul excursiilor organizate la şcoală. 

 

SCOPUL:  

Cunoaşterea, înţelegerea şi aprecierea valorilor culturale, istorice şi naturale ale patriei. 
Dezvoltarea abilitatilor practice ale copiilor, privind orientarea in natura. 
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MOTIVAŢIA: Stimularea şi dezvoltarea pe multiple planuri a personalităţii copilului, prin 

activităţi extracurriculare. 

 

 

OBIECTIVE GENERALE:  

- De a reconstitui, de a recapitula, de a aprofunda şi de a evalua monumentele istorice din 

zonele vizitate; 

-  De a le cultiva preţuirea şi dragostea de frumos faţă de monumentele istorice şi culturale 

vizate, faţă de obiceiurile şi tradiţiile poporului nostru, faţă de morala creştină 

românească şi faţă de natura patriei. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE ALE EXCURSIEI: 

a) cognitive:  

- să identifice plante şi animale specifice zonei ; 

- să observe principalele obiective istorice, economice, culturale ale zonei;  

- să valorifice intra şi interdiciplinar conţinutul informaţional dobândit. 

b) afectiv-atitudinale: 

- să manifeste interes pentru cunoaşterea frumuseţilor ţării noastre; 

- să-şi reactualizeze lecturi geografice, istorice şi literare despre elementele observate şi 

identificate; 

c) psiho-motorii: 

- să contribuie la dezvoltarea simţului de orientare geografică; 

- să-şi dezvolte capacitatea de educaţie ecologică. 

OBIECTIVE EVALUATIVE : 

        La sfârşitul excursiei, elevul: 

 Să comunice, folosind diverse metode şi mijloace de învăţământ, fondul 

general de cunoştinţe privind semnificaţiile, particularităţile şi importanţa 

principalelor monumente istorice, de cultură, vizitate; 
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 Să demonstreze capacitatea de a înţelege, de a compara, de a distinge  

particularităţile şi elementele comune ale monumentelor istorice şi culturale; 

 Să aprecieze morala creştină românească şi frumuseţile florei şi faunei acestei 

părţi a ţării; 

 Să valorifice intra-  şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor istorice, 

etnografice, folclorice, geografice, geologice, literare, religioase etc. 

 Să motiveze de ce cunoaşterea şi ocrotirea monumentelor istorice, religioase, 

folclorice, etnografice, ale mediului înconjurător reprezintă îndatoriri 

elementare ale fiecărui locuitor al ţării. 

PREGĂTIREA EXCURSIEI : 

1.Anunţarea excursiei: Cu cel puţin o lună înainte de data efectuării ei, este anunţată 

excursia pe care o vor face elevii.  

2. Pregătirea elevilor pentru această excursie se face în cadrul unei lecţii sau într-o 

şedinţă specială de instructaj, prezentându-se scopul excursiei, traseul cu punctele 

cele mai importante. Se precizează materialele necesare fiecărui elev pentru 

activitatea desfăşurată (caietele de notiţe, creioane, pixuri, stilouri), precum şi 

echipamentul adecvat acestei activităţi extraşcolare. 

   Se stabileşte mijlocul de transport – autocarul – preţul biletelor, banii 

necesari pentru vizitarea monumentelor de cultură, pentru mici cheltuieli şi pentru 

hrană. 

   Cadrele didactice şi elevii, pe baza hărţii fizice a României, fac cu ajutorul 

semnelor convenţionale, descrierea generală a zonei, o localizează pe hărtă, 

precizează formele de relief, oraşele şi localităţile de rezonanţă istorică, dar şi 

economico-administrativă şi delimitează itinerarul excursiei,  

Folosindu-se albume, vederi, fragmente din filme didactice, profesorul 

trezeşte curiozitatea, interesul pentru a lua contact direct cu frumuseţile naturii, cu 

valorile monumentelor istorice din această parte a ţării. 

   Se aminteşte că informaţiile dobândite în timpul excursiei vor fi 

valorificate în cadrul unei lecţii de evaluare-recapitulare. 

 

REZULTATE SCONTATE: 
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1. Pe termen scurt: 

- formarea unui comportament conştient şi activ faţă de protecţia mediului înconjurător; 

- dezvoltarea capacităţilor de comportament, de integrare în grupul turiştilor, de cooperare 

între indivizi; 

- cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanşarea de emoţii, aprecieri 

asupra frumuseţilor fizice, economice, religioase ale teritoriului patriei şi împletirea cu 

elemente de istorie a trecutului şi prezentului poporului român. 

2. Pe termen lung: 

- formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor fizico-geografice, ecologice, 

de poluare a mediului şi cultivare a unei educaţii ecologice; 

- formarea deprinderii de comportare civilizată, corectă, de integrare în structura unui grup 

turistic, de cooperare şi respect. 

 

ITINERARUL 

Bucureşti → Piteşti → Pietroşani şi retur 

PREŢUL INCLUDE: 130 lei/persoană (transport/activitati in parc/masa calda) 

 

Împărţiţi pe echipe, alături de animatorii Parcului de Distracţii „Alex&Emma’s Land” copiii vor învăţa: 

MICUL CERCETAŞ                                           SUPRAVIEŢUIRE IN NATURĂ 

● să instaleze un cort; 

● să se orienteze în natură cu ajutorul busolelor şi 
hărţilor; 

● să construiască vetre şi să facă focul; 

● să cunoască punctele cardinale; 

● să aprindă felinarul şi lampa pentru gătit; 

BONUS:CONCURS de tir cu arcul – 10 sageti/ pers; 

 (activitatea se desfășoară sub formă de tir la țintă, 
nu sub formă de atac între persoane și nu prezintă 
risc de rănire). 

● să construiască adăposturi din crengi, frunze şi iarbă; 

● să se orienteze în natură cu ajutorul busolelor şi hărţilor; 

● să construiască vetre şi să facă focul;  

● să cunoască arborii şi punctele cardinale; 

● să se iniţieze în alpinism, căţărări; 

● să folosească uneltele de lucru în siguranţă (sub supravegherea 
instructorilor, vor învăţa să ascută şi să folosească cuţitul şi 
toporul); 

● să acorde primul ajutor; 



6 

 

BONUS: 2 ture tiroliana; 

-Diplomă „Micul cercetaş”. 

BONUS:CONCURS de tir cu arcul – 10 sageti/ pers; 

BONUS: 2 ture tiroliana; 

-Diplomă „Micul supravieţuitor”. 

 

PREŢUL NU INCLUDE: 

-taxele de intrare la obiectivele turistice; 

-taxele pentru parcări. 
 
*Tariful este calculat pentru grup de minim 35 platitori. 

 

Detalii informative PLANETARIU PITESTI: 

  

La Piteşti, în urmă cu 30 de ani, începea să funcţioneze prima expoziţie multimedia din România 
dedicată ştiinţelor naturii şi ecologiei. Tavanul primei săli oferă intuitiv şi simbolic informaţii privind 

originea vieţii pe Terra şi seamană cu proiecţia unui planetariu. 

În 2008, în primul an naţional dedicat educaţiei cu ajutorul astronomiei şi în avanpremiera primului 

an internaţional al astronomiei, anul 2009, Muzeul Judeţean Argeş inaugurează primul planetariu 
digital de tip educaţional din România, îmbogăţindu-şi oferta culturală la aniversarea a 80 de ani de 

la înfiinţare. 

Planetariul Muzeului Judeţean Argeş, produs de firma franceza RSA Cosmos, al doilea mare 

constructor european de planetarii, este de tip ISS 2 HD, are un ecran cu diametru de 7 metri, ofera 
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vizionarea unor proiecţii de planetariu, de cinematografie panoramica şi simultană şi de expoziţii 

virtuale de înalta definiţie (1900×1900 pixeli), sonorizate cu un sistem audio 5.1 pentru săli de 
cinematograf. Planetariul poate gazdui între 38 de spectatori, inclusiv persoane cu nevoi speciale de 

deplasare, mobilierul este proiectat şi realizat special pentru planetariu, iar volumul de proiecţie 
beneficiază de un sistem de climatizare optim şi ecologic. La nivel european, planetariul Muzeului 

Judeţean Argeş se încadreaza între cele mai performante planetarii digitale aflate în funcţiune şi 
încurs de realizare, la categoria planetarii medii educaţionale. Echipamentul tip ISS 2 HD poate fi 

interconectat prin sisteme digitale de transport a informaţiei cu echipamente de observare 
astronomică pentru facilitarea unor proiecţii live de observaţii astronomice făcute oriunde pe Terra. 

 

IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA ELEVILOR: 

- vor realiza colecţii, portofolii, albume , jurnale ; 

- vor dobândi noi cunoştinţe prin perceperea directă a obiectivelor şi fenomenelor, 

realizând calea dialectică a cunoaşterii; 

- vor conştientiza valoarea inestimabilă a frumuseţilor şi bogăţiilor naturale şi culturale ale 

zonei; 

- vor preţui şi mai mult natura . 

- vor valorifica informatiile dobandite la disciplinele de studiu : geografie si biologie 

 

 


