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COORDONATORI: 

Prof. Surugiu Laura 

Prof. Ion Gabriel Ștefan 

Prof. Bădoiu Elena 

Prof. Dogaru Niculina  

Prof. Hristescu Ionela 

Prof. Bunescu Monica 

Prof. Ghițescu Alena 



 

 

 

DATA EXCURSIEI: 01.11 – 04.11.2017 – Săptămâna  Școala altfel 

Grupuri țintă: Elevii claselor a IX-a A, C, a X-a B, C, E  

Locul desfăşurării: Vișeul de Sus 

Număr locuri: 89 

ITINERAR PROPUS: Bucureşti – Râmnicu Vâlcea – Sibiu – Gherla -  Dragomirești – Vișeul de Sus 

– Borșa – Valea Izei – Bărsana – Săpânța – Sighetul Marmației – Bistrița – Sighișoara – Brașov - 

București 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ARGUMENT:  

 Excursiile organizate de şcoala au multiple valenţe de informare şi educare a elevilor. 

Acestea, bine pregatite, sunt atractive la orice varstă pentru că se desfăşoară într-un cadru nou, 

stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupune 

efort suplimentar. 

 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 EXCURSIEI: Cunoaşterea, înţelegerea şi aprecierea valorilor culturale, istorice şi 
naturale ale patriei. Stimularea motivaţiei pentru protecţia naturii, formarea comportamentului 

ecologic adecvat şi derularea de acţiuni concrete care să atragă eșevii spre  activităţile 
extracurriculare. 

  

 

 



 

OBIECTIVE GENERALE:  

 De a reconstitui, de a recapitula, de a aprofunda şi de a evalua monumentele istorice; 

 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:  
 trezirea dragostei copiilor pentru natură, iniţierea lor în observarea şi cercetarea 

naturii, dezvoltarea pasiunii pentru munca de cercetare; 

 prezentarea unor  informații suplimentare privind organizarea si menţinerea unor 

medii de viaţă necesare creşterii şi dezvoltării unor plante şi animale specifice 

diferitelor zone; 

 să motiveze de ce cunoşterea şi ocrotirea naturii reprezintă datoria elementară a 

fiecărui locuitor al  ţării noastre; 

 să manifeste, prin comportament, respect faţă de mediul înconjurător; 

 să-şi dezvolte relaţiile  de cooperare şi respect în grupul din care face parte într-o 

excursie. 

 

OBIECTIVE EVALUATIVE : 

        La sfârşitul excursiei, elevul: 

 întocmește un album cu fotografii realizate în excursie; 

 realizează compoziţii plastice cu teme inspirate din excursie; 

 colectează materiale didactice informative; 

 comunică, folosind diverse metode şi mijloace de învăţământ, fondul general de 

cunoştinţe privind semnificaţiile, particularităţile şi importanţa principalelor 

monumente istorice, de cultură, vizitate; 

 va demonstra capacitatea de a înţelege, de a compara, de a distinge  

particularităţile şi elementele comune ale monumentelor istorice şi culturale; 

 va aprecia morala creştină românească şi frumuseţile florei şi faunei acestei părţi 

a ţării; 

 va valorifica intra şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor istorice, etnografice, 

folclorice, geografice, geologice, literare, religioase etc. 

 



 

 

 


