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Prof. Carmen Nicoară 
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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 mult entuziasm 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 stimuleaza 
curiozitatea de a descoperi noi fenomene, formeaza o atitudine ecologică pozitivă, prilejuieşte trăiri 
autentice ale unor sentimente de apartenență la comunitate. 
SCOPUL PROIECTULUI 

 Cunoaşterea, înţelegerea şi aprecierea valorilor culturale, istorice şi naturale ale țării. 
  Implicarea elevilor în activități extracurriculare care să le stimuleze creativitatea în domeniul 

fotografiei. 
OBIECTIVE GENERALE:  

 De a se documenta, a descoperi şi de a evalua monumentele istorice din patrimoniul UNESCO; 
 De a le cultiva preţuirea şi o atitudine de respect faţă de monumentele istorice şi culturale vizate, 

faţă de obiceiurile şi tradiţiile poporului nostru şi faţă de natură. 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE ALE EXCURSIEI: 

a) cognitive:  

 să observe principalele obiective istorice și culturale ale zonei Transilvania ; 

 să identifice plante şi animale specifice zonei ; 
 să valorifice intra şi interdiciplinar conţinutul informaţional dobândit. 

b) afectiv-atitudinale: 

 să manifeste interes pentru cunoaşterea valorilor ţării; 
 să-şi reactualizeze lecturi geografice, istorice şi literare despre elementele observate şi 

identificate; 
c) psiho-motorii: 

 să-și dezvolte simțul de orientare geografică; 
 să-şi îmbogățească cunoștințele legate de ecologie. 

OBIECTIVE EVALUATIVE : 

  La sfârşitul excursiei, elevul va putea : 
 Să comunice, folosind diverse metode şi mijloace de învăţământ, fondul general de cunoştinţe 

privind semnificaţiile, particularităţile şi importanţa principalelor monumente istorice, de cultură 
vizitate; 

 Să demonstreze capacitatea de a înţelege, de a compara, de a distinge  particularităţile şi elementele 
comune ale monumentelor istorice şi culturale; 

 Să aprecieze 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 desfăşuratăi, 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, 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. 
            GRUP TINTA: Elevi din clasele X- XI- XII 
            NR. DE LOCURI: 42 

            NR. ORE FACE TO FACE : 72 ore 
            NR. ORE ACTIVITATI INDEPENDENTE : 13 ore  
            INSTRUMENTE DE EVALUARE: portofoliu, fotografii-colaje, poster. 

1. Portofoliu – Proiecte individuale si de grup 

2. Chestionar  

ORAR ELEVI  

ACTIVITATEA PROGRAM 
LOC DE 

DESFASURARE 
NR. ORE 

Prezentarea programului şi a modalităţilor de realizare/  
monitorizare /evaluare 
Traseul obiectivelor UNESCO 
Bucureşti - Valea Prahovei -Viscri- vizită Biserica Fortificată 
Saschiz- Biserica Evanghelică şi Turnul cu Ceas 
Sighişoara- tur de oraș 
Mediaș- cazare Hotel Edelweiss 3*   

LUNI 

30.10.2017 
Conform traseului 24 h 

Vizită la Alba Iulia, Sebeş 
Câlnic- Cetatea fortificată 
Mediaș- cazare Hotel Edelweiss 3*   

MARȚI 

31.10.2017 
Conform traseului 24 h 

Mediaș- Sibiu- Podul Minciunilor, Muzeul Bruckental, 
Catedrala,Turnul Sfatului, Pasajul Scărilor. 
Întoarcere în Bucureşti, sosire in functie de trafic. 
Feedback/ Evaluare  
Prezentare portofoliu / Chestionar aplicat participanţilor 

MIERCURI 

1.11.2017 

 

Conform traseului 
 

24 h 

 
ORAR CADRU DIDACTIC (85 de ore) 

ACTIVITATEA LOC DE DESFĂŞURARE NR. ORE 

Întocmire documentaţie program Acasă 5 h 

Activităţi face to face cu elevii Conform traseului 72 h 

Coordonare şi corectură  - proiecte finalizate 
de elevi acasă 

Online 3 h 

Evaluarea activităţii/rezultatelor elevilor La şcoală şi acasă 2 h 

Întocmire raport de evaluare program Acasă 3 h 

 

MODALITATI DE FINALIZARE: portofolii individuale şi de grup, albume de fotografii, postere, colaje, 
album. 
MONITORIZARE SI EVALUARE 

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


