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1. Titlul activității: Excursie tematică -  „Printre nestematele Țării Dornelor și plaga din 
inima Călimanilor – cariera de sulf” 

2. Coordonatori:     
  Cardaș Liliana – profesor istorie; 
 Ventoniuc  Nicoleta - profesor  biologie; 
 Trocin Dana – profesor limba și literatura română; 
 Hisem Gabriela – profesor limba engleză; 
 Munteanu Anamaria – profesor religie; 
 Ignătescu Cristina – profesor fizică; 
 Raicu Adina – profesor institutor; 

3. Parteneri: Parcul Național Călimani  Șaru Dornei, jud. Suceava; 
4. Tipul activității: activitate  pentru sănătate, pentru educație ecologică; 
5. Data desfășurării: 18.04.2016; 
6. Durata desfășurării: 12 ore (7-22); 
7. Resurse umane: Elevii claselor a VII a, a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII a de la Colegiul de 

Artă „Ciprian  Porumbescu”   Suceava, comunitatea locală, cadre didactice; 
Resurse  financiare: resurse proprii, sponsorizări; 

8. Destinația: Parcul Național Călimani,  jud. Suceava 
9. Traseu: Suceava - Gura-Humorului - Câmpulung Moldovenesc - Pojorâta-Mestecăniș - 

Vatra Dornei - Gura Haitii - Parcul Național Călimani și retur; 
10. Scopul proiectului: 

 Conservarea resurselor turistice naturale; 
 Consolidarea şi evaluarea cunoştinţelor despre mediul natural, a celor de istorie şi 

de artă, trezirea sentimente de preţuire, ataşament şi responsabilitate faţă de 
frumuseţile naturale ale ţării noastre, dar şi faţă de valorile de artă şi de cult,  

 Consolidarea conştiinţei identităţii de neam, de cult şi a conştiinţei ecologice, 
formarea spiritului cercetășesc 

11. Obiective urmărite:  
 Dezvoltarea orizontului de cunoaștere prin îmbinarea noțiunilor de geografie, 

biologie, istorie, literatură, religie, muzica, sculptură cu specificul cadrului natural 
și cu regiunile străbătute. 

 Cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanșarea de emoții, aprecieri 
asupra frumuseților fizice, economice, religioase ale teritoriului patriei și împletirea 
cu elemente de istorie ale trecutului și prezentului poporului român. 

 Formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor ecologice, de poluare 
a mediului; 

 Cultivarea unei educații ecologice; 
 
 



12.  Activități: 
 Prezentarea Parcului Naţional Călimani: localizare, legende, elemente de biodiversitate,

specii ocrotite etc.; 
 Drumeții: Rezervația 12 Aposoli, Cariera de sulf, Lacul Iezer; 
  Promovarea cunoştinţelor de ecologie montană; 
  Popularizarea regulilor turismului montan în rândul elevilor; 
  Dezvoltarea unor atitudini, comportamente favorabile ameliorării relaţiilor dintre       

om şi mediu; 
  Cunoaşterea cauzelor care conduc la degradarea mediului; 
  Observaţii  cu ocazia drumeţiilor asupra ariilor protejate; 
  Reducerea intervenţiei negative a omului asupra naturii; 
  Plantarea de puieți; 
  Acțiuni de ecologizare; 
  Organizarea unei tabere de pictură; 

13. Modalități de evaluare:   
 Realizarea unui concurs de eseuri; 
 Organizarea unui concurs de fotografii; 
 Realizarea unor ședințe de informare a elevilor cu privire la importanța obiectivelor 

vizitate; 
 

14. Rezultate obținute:  
 Dezvoltarea relaţiilor de colaborare între cele două instituţii; 
 Diseminarea informaţiilor în rândul celorlalţi elevi; 
 Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de 

expoziţii în  care să evidenţieze importanţa pădurii şi a unui mediu curat; 
 Participarea la activităţi de voluntariat în parteneriat cu Parcul Național Călimani. 

 

 
 



  
 
 

     
 
 

 


