Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava
ŞCOALA ALTFEL 2014
Moto: ,,Drumeţia te învaţă mai mult decât zece biblioteci la un loc’’
Nicolae Iorga.
Nr. 1767 din 29.04.2014

Tema proiectului : « Să cunoaștem valorile autentice românești»
Echipa de proiect:
1. Coordonatori:
prof. biologie Ventoniuc Nicoleta, Colegiul de Artă, Ciprian
Porumbescu, Suceava;
prof. designer vestimentar Ceică Loredana Colegiul de Artă,
Ciprian Porumbescu, Suceava;
- prof. informatică Posastiuc Doina, Colegiul de Artă, „Ciprian
Porumbescu”, Suceava;
2. Participanţi la proiect: elevi, profesori, reprezentanți ai Parcului Național
Călimani, reprezentanți ai Parcului Național Ceahlău, părinţi.
3. Parteneri: - Direcția Silvică Suceava
- Parcului Național Călimani,
- Parcului Național Ceahlău,
- Școala Gimnazială nr. 8 Suceava
Perioada desfășurării: 7-9 aprilie 2014
Numărul de activități desfășurate: 7
Tipurile de activități:
a )Elemente de educaţie ecologică:
- ecosistemele terestre:
- relieful, factori climatici, fauna şi flora
- importanța pădurii;
- impactul omului asupra naturii;
- importanța ocrotirii mediului înconjurător.
b)Elemente de educatie pentru geografie:
- originea geologica a zonei;
- interpretarea formelor de relief și valoarea lor economică;
- elemente climatice, etajarea lor în funcţie de altitudine,
expoziţia versanţilor;
c) Elemente de educaţie pentru istorie, religie si artă:
- obiceiuri , tradiţii şi meşteşuguri;
- mănăstiri;
1

- semnificația istorica a locurilor vizitate;
- arhitectura specifică a așezărilor rurale;
d) Elemente de educaţie pentru sport, turism şi pentru timpul liber:
- deplasări în natură, jocuri;
Resurse umane implicate:

profesori
 elevi din clasele a-VII- a , a- IX –a , a X-a – Colegiul de Artă,
„ Ciprian Porumbescu ” Suceava
 elevi din clasele a-VII -a, Şcoala Gimnazială nr. 8 Suceava
 părinți
 reprezentanți ai Parcului Național Călimani,
 reprezentanți ai Parcului Național Ceahlău.
Obiectivele activităţii:








formarea şi dezvoltarea conştiinţei ecologice şi a comportamentului
ecologic;
să-şi formeze deprinderea de a muncii în echipă, organizat;
să pună în practică cunoştinţele teoretice dobândite în clasă, să observe, să
analizeze şi să noteze în foile de observaţii informaţii despre componentele
biotopului şi biocenozei,
sa recunoasca formele de relief şi transformările mediului sub influenţa
activităţii umane;
sa identifice tipul de pădure, flora şi fauna specifică;
să identifice evenimentele istorice și legendele obiectivelor turistice din
zona respectiva;
să-şi formeze deprinderile specifice unui turism civilizat;

Itinerariul excursiei:
I zi - 7 aprilie: Suceava –Gura Haiti – Parcul Național Călimani - Rezervația 12
Apostoli – Șarul Dornei
a II a zi -8 aprilie: Șarul Dornei – Durău – Parcul Național Ceahlău (cascada
Duruitoare) – Durău
a III a zi-9 aprilie: Durău – Petru Vodă - Mănăstirea Petru Vodă - comuna
Vânători Neamț: Mănăstirea Neamț – Suceava.
Obiective turistice:
 Rezervația 12 Apostoli – Parcul Național Călimani
 Cascada Duruitoare – Parcul Național Ceahlău
 Mănăstirea Neamț.
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Evaluarea:
- Concurs de eseuri despre excursia: „ Să cunoaștem valorile autentice
românești»;
- Realizarea de albume foto, CD, casete video cu obiectivele vizitate şi
importanţa acestora;
- Organizarea unui concurs de fotografii pe diferite teme:
biologie,geografie, artă, istorie,religie;
- Realizarea unui buletin informativ ce va cuprinde realizările şi paşii
urmaţi în proiect;
- Completarea site-ului scolii;
- Diseminarea informaţiilor în rândul altor colective de elevi şi părinților;
- Participarea la „Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale
elevilor”
Rezultate obținute:
- Eseuri despre excursia: „Să cunoaștem valorile autentice românești”;
- Albume foto, CD cu obiectivele vizitate şi importanţa acestora;
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