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 Data/Perioada călătoriei: 2 zile (21 – 22 aprilie 2016) 

Grup ţintă: clasa I B şi clasa a III-a C (32 elevii) 

 

I.   Scopul: Cunoaşterea şi aprecierea unor obiective turistice din judeţele Iaşi, Neamţ, Harghita  

II.  Justificarea proiectului: 

 La vârsta copilariei, vârsta “descoperirii lumii”, cunoaşterea frumuseţilor ţării ocupă un 

loc extrem de important. 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. 

 

III. Obiective : 

- să descopere şi să exploreze mediul ȋnconjurător; 

- să observe noi ţinuturi din punct de vedere istoric, cultural şi geografic; 

- să interpreteze imagini şi documente; 

- să observe schimbările survenite de-a lungul timpului în spaţiul istoric şi geografic; 

- să adune material ilustrativ şi informativ. 

IV. Resurse : 

-    umane: elevii claselor I B şi clasa a III-a C, învăţători, părinţi 

-    temporale: 2 zile (21 aprilie 2016, ora 7:30 – 22 aprilie 2016, ora  19:30)                                         

-    spaţiale:  

ITINERARIU 

- Prima zi: Iaşi – Mirceşti (Casa memorială "Vasile Alecsandri") - Piatra Neamţ 

(plimbare cu telegondola) - M-rea Bistriţa - Lacul Bicaz (plimbare cu vaporaşul) - 

Cheile Bicazului - Lacu Roşu - Gheorgheni - Topliţa – Borsec.    

- A doua zi:  Borsec (drumeţie - Grota Urşilor şi Peştera de gheaţă, izvoare) - Poiana 

Largului - Târgu Neamţ – Iaşi 

Cazare, cină, mic dejun, masa de prânz: localitatea Borsec – Pensiunea Palma 

Mijlocul de transport: autocar - firma de transport SC Nord Tour SRL – Travis Tourism Iaşi 

 



  

V.  Activităţi propuse : 

Întâlnirea cu părinţii : 

- stabilirea traseului şi a preţului excursiei (165 lei); 

- modalitatea de a lua masa; 

- echipamentul; 

- măsuri de protecţie. 

 

Modul de desfăşurare : 

- prezentarea itinerariului şi a obiectivelor; 

- harta cu traseul; 

- prezentarea sumară a obiectivelor; 

- instructajul privind securitatea deplasării. 

 

Formarea grupelor şi stabilirea sarcinilor de cercetare : 

- Grupa istoricilor: colecţionarea materialelor ilustrative şi informative 

- Grupa geografilor: observaţii asupra formelor de relief, colecţionarea de roci, plante, ilustraţii, 

fotografii etc. 

 

VI. Evaluare: 

- completarea portofoliilor personale şi pe discipline; 

- desene: În excursie, La munte, Lacuri între munţi 

 

VII. Impactul proiectului asupra elevilor : 

- vor realiza colecţii, portofolii, albume, jurnale; 

- vor dobândi noi cunoştinţe prin perceperea directă a obiectivelor şi fenomenelor, realizând 

calea dialectică a cunoaşterii; 

- vor conştientiza valoarea inestimabilă a frumuseţilor şi bogăţiilor naturale şi culturale ale ţării 

noastre; 

- vor preţui şi mai mult natura. 

 

 

 



  

   

  

    
 

    


