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    DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. TITLUL PROIECTULUI: “Descoperă oraşul pas cu pas!” 

2. TIPUL PROIECTULUI: vizite de studiu 

3. DOMENIUL: turistic 

4. COORDONATOR:  prof. Claudia Dobre 

5. SCOPUL PROIECTULUI: 

Acest proiect îşi propune familiarizarea elevilor cu istoria, poveştile, clădirile reprezentative ale 
oraşului nostru, precum şi sensibilizarea lor la probleme de interes comunitar: protejarea 
monumentelor istorice, conservarea destinaţiilor turistice, respectul faţă de valorile trecutului şi 
crearea unor modele estetice. Ne propunem, prin acest proiect, o promovare a culturii urbane a 
Bucureştiului, făcută de şi pentru tineri, prin vizitarea unor monumente al căror farmec merită 
(re)descoperit. 

6. OBIECTIVE:  

Cognitive: 

 Dobândirea de cunoştinţe despre semnificaţiile, particularităţile şi importanţa 
principalelor monumente de cultură vizitate; 

 Formarea deprinderilor de observare a aspectelor culturale, istorice, artistice „la faţa 
locului”; 

 cunoaşterea unor obiective adminstrative, culturale, economice importante ale oraşului 
 Dezvoltarea orizontului de cunoaştere prin îmbinarea cunoştintelor din domeniul istoriei, 

literaturii, artelor, cu specificul obiectivelor vizitate; 
 Crearea unui context educativ extracurricular care să permită realizarea unor activități 

interdisciplinare (istorie, geografie, TIC);. 
 

Afectiv-atitudinale: 

 Responsabilizarea elevilor privind conservarea destinaţiilor turistice; 
 Cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanşarea de emoţii / aprecieri 

asupra frumuseţilor oraşului; 
 Promovarea dialogului şi a comunicării între elevi; 
 Cultivarea şi promovarea imaginaţiei şi a creativităţii elevilor; 
 Dezvoltarea abilităţilor de a proiecta şi desfăşura activităţi în echipă, prin crearea, ca 

produs final,a unui material informativ de tip pliant/ broşură, folosind mijloace tehnice 
moderne; 

 Formarea atitudinii de respect față de valorile culturale ale orașului în care locuiesc; 
 Promovarea valorilor comunităţii locale. 

 



7. GRUP ŢINTĂ: Elevi din ciclul liceal – clasa a X-a 

8. NR. DE LOCURI: 20 

9. NR. DE ORE FACE TO FACE : 22 

10. NR. DE ORE MUNCĂ INDEPENDENTĂ: 8 h 

10. INSTRUMENTE DE EVALUARE:  

 Proiecte individuale si de grup -  prezentări Power Point, portofoliu, postere , 
colaje 

 Chestionar  

11. ORAR ELEVI (30 de ore) 

     ACTIVITATE ZI    /  

ORĂ 

LOCUL DE  

DESFĂŞURARE 

 

NR.  

ORE 

Prezentarea proiectului / programului / modalităţii de 
desfăşurare - evaluare – finalizare  
Formarea echipelor / a grupurilor de lucru 
 
Documentare 

Luni 

10 – 12  
Sala de clasă 2h 

 
 
15 - 18 

 
 
online 

 
3h 

Vizită de studiu  în centrul oraşului:  kilometrul 0, 
Universitatea, Teatrul Naţional, Biblioteca Centrală 
Universitară, Ateneul Român 
Vizită Muzeul Naţional de Artă 
 
 
Selectare poze / culegere de informaţii 

 
Marti 

10 – 15 h 

 
 
Centrul orasului 

 
5 h 
 
 
 

17 – 19  online 2h 
Vizită de studiu în Centrul vechi: străzile Lipscani, 
Şelari, Covaci, a Palatului Poştelor, Palatului CEC,  
biserica Stavropoleos, Banca Naţională a României.  
Vizitarea Muzeului Curtea veche – Hanul lui Manuc  
 
 
Vizionare piesă de teatru 

Miercuri 

10 – 15 
Centrul vechi  

 
5 h 

 
 
 
19 - 21 

 
 
 
Teatrul Naţional 

 
 
 
3 h 

Vizită la Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti" 
și plimbare în Parcul Herăstrău 
 
Finalizare portofolii prezentări Power Point / colaje 

JOI  

10 - 14 
Muzeul Satului 5h 

 
15 – 17  

 
online 

 
3h 

Evaluare – prezentare portofolii ; chestionar aplicat 
participanţilor 

VINERI 

10 -12h 
 2h 

 



 

12. ORAR CADRU DIDACTIC (40 h) 

                               ACTIVITATE PROGRAM LOCUL DE  

DESFĂŞURARE 

NR. 

ORE 

Întocmire documentaţie proiect  La şcoală şi acasă 10 h  

Activităţi face to face cu elevii Conform orar elevi Conform orar elevi 22 h 

Coordonare - proiecte finalizate de elevi 
acasă 

 La şcoală şi acasă 3h 

Evaluarea activităţii / rezultatelor 
elevilor 

 La şcoală şi acasă 3h 

Întocmire raport de evaluare a 
proiectului 

 Acasă 2h 

 

13. RESURSE MATERIALE 

Sala de clasă, laptop, videoproiector, coli de flipchart, fişe, imprimantă 

14. MODALITĂŢI DE FINALIZARE: portofolii individuale şi de grup, postere, colaje, 
prezentari Power-Point. 

15. MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

Pe parcursul derulării proiectului va fi urmarită activitatea fiecarui elev, iar la final va fi aplicat un 
chestionar, pentru a acumula informaţii obiective şi rapide asupra calităţii activităţilor desfăşurate. 

 


