
“CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA”
-PROIECT EDUCAŢIONAL-

A. Titlul şi durata proiectului:

         „Călător prin România”   -     15 februarie - 24 mai 2014

B. Iniţiatorul proiectului:

• Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu”, prof. Doina Mihăilă, prof. Cornelia Olaru
• Număr de membri care lucrează în proiect:  24 elevi, 7 profesori, 8 părinţi, 1 asistent medical, bibliotecara 
şcolii;
• Adresă instituţiei: str. Ana Ipătescu , f.n. Fălticeni, jud. Suceava;

C. Analiza de nevoi:

   Acest proiect s-a realizat din necesitatea:

-  formarii unor capacităţi cognitive interdisciplinare prin îmbinarea noţiunilor de istorie, literatură,  
religie, geografie, biologie, artă, cu specificul cadrului natural;

- informării corecte a elevilor cu privire la dezvoltarea şi promovarea durabilă a turismului;

 - responsabilizării elevilor cu privire la conservarea monumentelor istorice;

-  protejării naturii şi a mediului ambiant;

-  creşterii coeziunii colectivului de elevi şi consolidarea spiritului de     

    echipă, a relaţiilor de prietenie  stabilirea unui climat de încredere,    

    favorabil comunicării deschise şi unei bune socializări;

-  dezvoltarea relaţiilor de colaborare între şcoală şi familiile elevilor.

D. Scop si obiective:

     Scopul proiectului: stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea naturii, geografiei, istoriei şi culturii 
locurilor vizitate.

    Obiective:
- dezvoltarea la elevi a dorinţei de cunoaştere;

- cunoaşterea  valorilor spirituale specifice ale locurilor vizitate; 

- îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe din domeniul geografiei, istoriei, biologiei,   

ecologiei, religiei,culturii şi artei;

- înţelegerea necesităţii conservării patrimoniului cultural românesc;

- cultivarea sentimentului de mândrie patriotică;

- formarea deprinderii de a observa aspecte pozitive şi negative în domeniul  

conservării mediului şi de a lua atitudine contra poluării ;

- însuşirea unor reguli de comportament responsabil şi civilizat;

                    - dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare între  elevii şcolii. 



E. Rezultate aşteptate:

   - o mai bună cunoaştere a istoriei şi geografiei;
   - creşterea motivaţiei învăţării;
   - creşterea numărului de elevi dornici de a cunoaşte frumuseţile patriei;
   - sporirea numărului de elevi cu atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător;
   - creşterea numărului de elevi care se comportă civilizat atât în şcoală cât şi în afara ei;
   - creşterea gradului de satisfacţie a familiilor elevilor în raport cu activitatea educativă din şcoală.

F. Organizarea proiectului:

1. Echipa de proiect este alcătuită din: 
          11 elevi din clasa a V-a B 
            2 elevi din clasa a V-a C 
          10 elevi din clasa a VII-a A        
            1 elev din clasa a VII-a C 
 prof. Doina Mihăilă – ed. tehnologică/informatică
 prof. Cornelia Olaru – matematică
 prof. Liviu Deleanu – geografie
 prof. Ovidiu Moroşanu – istorie
 prof. Anton Costîn – ed. plastică
 prof. Georgeta Grigorescu – biologie
 prof. Maria Axinia – religie
 Doriana Stan – bibliotecar
 8 părinţi ai elevilor claselor a V-a B şi a VII-a A
 Loredana Nedelcu- asistent medical

         2.  Programul de activităţi :

     1.Pregătirea excursiei: formarea grupului ţintă din elevii claselor V-VII, alegerea traseului, contactarea 
unităţilor de cazare, informarea grupului de elevi şi a părinţilor cu privire la traseul excursiei, cazare şi masă, 
costul excursiei, întocmirea dosarului excursiei conform cu noile prevederi ale M.E.N.   
    

                                                                                   februarie 2014
                                                                                   profesorii organizatori

2. „Vreau să ştiu”- activităţi de informare a elevilor, în grup şi individual, asupra geografiei, istoriei, culturii, 
tradiţiilor, naturii locurilor ce vor fi vizitate.
                                                                                   martie 2014
                                                                                   echipa de proiect
                                                                                   bibliotecarul şcolii

     3. „Hai la drum!”- excursie:

       Ziua 1: 

Ora 8:Plecarea din faţa Şcolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” pe următoarea rută: 
Fălticeni – Vatra-Dornei – Colibiţa - Bistriţa-Năsăud – Rodna - Bîrsana

Total Km: 296
Cazare: Pensiunea Fraţii Pasca localitatea Bîrsana
Se vizitează:

 Staţiunea Vatra-Dornei;
 lacul de acumulare si barajul de la Colibiţa;
 Muzeul mineritului Rodna;
 Casa memorială George Coşbuc;
 Mănăstirea Bîrsana.



       Ziua 2:

Ora 830 Plecare pe următoarea rută:
Bîrsana - Sighetul Marmaţiei –Cluj Napoca - Beliş

Total Km: 221
Cazare: Pensiunea Meridian localitatea Beliş
Se vizitează:  

 Valea Izei;
 Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței; 
 Muzeul Satului Sighetul Marmatiei;
 Grădina Botanică- Cluj;
 Staţiunea Beliş.

       Ziua 3:

Ora 830 Plecare pe următoarea rută:
Beliş – Roşia Montană - Alba Iulia - Păltiniş

Total Km: 355
Cazare: Pensiunea Vila Romană localitatea Păltiniş
Se vizitează:  

 Parcul natural Apuseni;
 Casa lui Horea din Albac;
 Galeriile romane Roşia Montană;
 Cetatea Alba Iulia:
 Muzeul Unirii;
 Catedrala Încoronării;

       Ziua 4:

Ora 830 Plecare pe următoarea rută:
Păltiniş – Sibiu – Sighişoara - Lacul Roşu - Fălticeni

Total Km: 361
Se vizitează:  

 Staţiunea Păltiniş;
 Muzeul Naţional Brukenthal;
 Complexul Naţional muzeul Astra;
 Cetatea Sighişoara;
 Lacul Roşu;
 Cheile Bicazului.

                                                                                                               7-10 aprilie 2014
                                                                                                            profesorii organizatori

   4.“ Păreri”  – aplicare de chestionare elevilor participanţi, discuţii cu părinţii

                                                                                                                   23-25 aprilie  2014
                                                                                                                   profesorii organizatori

  5. “Concluzii”- bilanţul proiectului, prezentarea produsului final, diseminare 
                                                                                                                                   9 mai 2014
                                                                                                                          echipa de proiect

3.  Resurse care pot fi puse la dispoziţia proiectului:

    - umane (echipa de proiect, profesori de specialitate, familiile elevilor );
    - materiale (biblioteca şcolii, aparat foto, calculatoare, consumabile,panoul proiectului);
    - financiare (resurse proprii ale şcolii, resurse ale familiilor elevilor);



    - de informaţie(cărţi, reviste, acces la internet, broşuri pentru documentare).

4. Produse finale: 

 - panoul proiectului pe care se vor afişa referatele, desenele, fotografiile şi statisticile realizate în timpul 
proiectului;
-  portofoliul proiectului.

G. Implementarea proiectului:

Derularea propriu-zisă a activităţilor, conform calendarului din programul de activităţi.

H. Monitorizarea şi evaluarea proiectului:

 Elevii  sunt  împărţiţi,  după înclinaţiile  pe care le au,  dar şi  după preferinţele  lor,  în cinci  grupe,  
fiecăreia dintre echipe repartizându-i-se să observe şi să noteze,  informaţii referitoare la:

E1.      Frumuseţile naturii; aspecte pozitive şi negative din punct de vedere ecologic;

E2.      Geografia locurilor vizitate;

E3.      Istoria locurilor vizitate;

E4.      Obiceiuri şi tradiţii româneşti din locurile vizitate;

E5.      Comportamente şi atitudini. 

Fiecare  grupă  va  prezenta  observaţiile,  fotografiile,  notele  şi  observaţiile  realizate  pe  parcursul 
excursiei în cadrul activităţii „Concluzii”.

I. Diseminare:

   Rezultatele proiectului, inclusiv produsele finale, se vor populariza la nivelul şcolii şi la nivel local, prin 
intermediul mass-media, în cadrul şedinţelor cu părinţii, în cadrul orelor de consiliere,pe site-ul şcolii şi pe 
pagina de facebook a şcolii. 

J. Finalizarea proiectului:

   La finalizarea proiectului se va organiza, în perioada 12 -24 mai 2014 un concurs de fotografii, la nivelul 
şcolii, cu tema „Cea mai frumoasă amintire din excursie” , membrii Consiliului elevilor  vor vizualiza 
fotografiile, vor acorda note şi vor alcătui un top al acestora. Autorii fotografiilor câştigătoare vor fi premiaţi.


