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ARGUMENT 

Țara noastră se mândrește cu o serie de castele și fortărețe superbe, ce atrag turiști 

pasionați de istorie și arhitectură din întreaga lume. Unul dintre cele mai fascinante castele din 

România este Castelul Cantacuzino, care este, în același timp și unul dintre cele mai îndrăgite 

obiective turistice din Bușteni.  

Cascada Urlătoarea este una dintre cele mai impresionante curgeri de apă din ţara 

noastră. Cu o cădere de 15 m, creează un peisaj spectaculos pentru cei care ajung să o viziteze, 

mai ales în urma ploilor, când debitul este mult mai mare. Indiferent în ce perioada a anului alegi 

să o vizitezi însă, Cascada Urlătoarea va fi o atracţie de neuitat. 

O plimbare la pas prin frumoasa staţiune montană Sinaia, supranumită şi Perla Carpaţilor 

datorită frumoaselor sale peisaje şi atât de încărcată istoric, parca ne încarcă şi pe noi cu energie 

pozitivă. Are atâtea obiective turistice încât dacă ajungi pentru prima dată aici nu ai voie să le 

ratezi: Castelul Peleş -fosta reședință de vară a regilor României, care reprezintă pricipalul 

obiectiv turistic al oraşului. Acest castel a fost construit din dorinţa regelui Carol I şi în prezent 

poate fi vizitat ca şi muzeu. Cele mai importante săli de vizitat sunt: Holul de Onoare, Biblioteca 

regală, Sala Florentină, Sala Maura, Sala de teatru. De asemenea merita vizitate Cazinoul din 

Parcul Dimitrie Ghica, Mănăstirea Sinaia, etc. 

https://www.ghiduri-turistice.info/ghid-turistic-descopera-cele-mai-impresionante-cascade-din-romania
https://www.ghiduri-turistice.info/ghid-turistic-descopera-cele-mai-impresionante-cascade-din-romania
https://www.ghiduri-turistice.info/ghid-turistic-minivacanta-in-romania-sinaia-si-minunile-sale-regale


 

SCOPUL PROIECTULUI : 

Dezvoltarea capacitatilor de comportament, de  integrare in grup, de cooperare intre 

indivizi;  

Cultivarea sentimentelor de apreciere pentru frumusetile pamantului romanesc ; 

 

GRUPURI ȚINTĂ: Elevii clasei a X-a E 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: 

Statiunea Busteni 

Sinaia 

PERIOADA: 01-03.11. 2017 

NUMĂR LOCURI: 15 

OBIECTIVELE  PROIECTULUI: 

 Sa se informeze asupra itinerariului si obiectivelor propuse pentru vizitare; 

 Să cunoască si sa evalueze monumente culturale si istorice importante; 

 să valorifice intra şi interdiciplinar conţinutul informaţional dobândit; 

 

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, 

precum şi echipamentul adecvat acestei activităţi extraşcolare.  

Se stabileşte mijlocul de transport – trenul – preţul biletelor, banii necesari pentru 

vizitarea monumentelor de cultură, pentru mici cheltuieli şi pentru hrană.  

DOCUMENTELE PROGRAMULUI: 

 Fișa programului 

 Fișe de prezență elevi 



 Portofolii elevi 

 Raport de evaluare program 

 

METODE DE EVALUARE 

 Evaluarea se va realiza atât pe parcursul derulării proiectului dar și prin metode specifice 
de evaluare: portofoliul, albumul, jurnalul  

 

 

CONŢINUTUL PROIECTULUI 
 

NR. 

CRT. 

TEMA ACTIVITĂȚII /CONȚINUTUL 

ACTIVITAȚII 
DATA 

NR. ORE 
RESPONSABIL OBS. 

1. 
Plimbare Busteni 

-drumetie cascada Urlatoarea 

01.11.2017 

 (12 ore) 

Prof. Daniela 

Constantin 

 

2. 

 Sinaia 

Vizita Mănăstirea Sinaia 

Vizita Castel Peleș și Pelișor 

02.11.2017 

 (12 ore) 

Prof. Daniela 

Constantin 

 

3. 
Bușteni 

-vizita Castelul Cantacuzino 

29.03.2017 

 (10 ore) 

Prof. Daniela 

Constantin 

 

 

 

 

ORAR CADRU DIDACTIC (40 de ore) 

 

ACTIVITATEA PROGRAM 
LOC DE 

DESFĂȘURARE 
NR. ORE 

Întocmire documentație program   6 

Activitati face to face cu elevii Conform orar elevi Conform orar elevi 72 

Evaluarea activității/ rezultatelor 
elevilor  

  2 

Intocmire raport de evaluare 

program 

  2 

 

 

 

 

 

 


