
Activitate Scoala Altfel – „Să ne cunoaștem comorile patriei” 

 Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante: Şcoala Gimnazială nr.1 Bogdăneşti 

 Niveluri de învăţământ: Grădiniţă, Primar, Gimnazial 

 Numărul elevilor din şcoală: 523 

 Numărul cadrelor didactice din şcoală: 35 

 Coordonatorul activităţii: Ursuţu Nicoleta, Director, Tel. 0728 172 599 

 

1. Tipul activităţii: vizită de studiu 

2. Domeniul în care se încadrează: Cultural 

3. Scopul activităţii: formarea unei atitudini democratice şi civice prin cunoaşterea 

valorilor literare, istorice şi geografice 

4. Obiectivele educaţionale ale activităţii: 

- atragerea elevilor în activităţi de învăţare non-formale 

-dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter prin activităţile desfăşurate 

-formarea unor atitudini civice şi morale  

-dezvoltarea spiritului de echipă al elevilor 

5. Elevi participanţi: 48, procent de participanţi din numărul total de elevi din grupul 

ţintă: 100% 

6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 3 zile (Bogdăneşti-Bucureşti-Buşteni-

Mănăstirea Caraiman-Râşnov-Braşov-Bacău-Bogdăneşti) 

7. Descrierea activităţii: Excursia s-a desfăşurat pe o perioadă de 3 zile, prima zi 

axându-se pe vizitarea unor obiective din capitala ţării,ce au oferit copiilor 

posibilitatea de a intra în contact cu diferite medii de viaţă, zone biogeografice din 

cadrul Muzeului Grigore Antipa, Muzeului Naţional al Satului Dimitrie Gusti şi cu 

diversele specii de animale exotice şi păsăridin cadrul Grădinii Zoologice. Un 

moment inedit a fost şi experienţa trăităde elevi în Parcul Herăstrău, unde aceştia au 

avut ocazia să admire peisajul natural din zonă dintr-o frumoasă croazieră cu 

vaporaşul. În cea de-a doua zi, am vizitat Palatul Parlamentului unde copiii au primit 

informaţii valoroase despre istoricul clădirii, activităţile desfăşurate în Parlament, 

arhitectonica construcţiei şi locul pe care îl ocupă Palatul la nivel mondial. Următorul 

obiectiv a fost castelul Iuliei Haşdeu, unde copiii au aflat date despre viaţa autorului 

Bogdan Petriceicu Haşdeu şi strânsa legătura dintre acesta şi fiica sa. La finalul zilei 

am fost cazaţi la poalele Bucegilor, la  Mănăstirea Caraiman. A treia zi am urcat cu 

telecabina pe platoul Bucegilor, unde am vizitat Sfinxul si Babele,  încheind excursia 

cu o minunată activitate în DinoParc Râşnov.  

Putem considera că această excursie a avut un caracter interdisciplinar, întrucât 

activităţile propuse au vizat aspecte istorice, geografice, politice şi religioase ale vieţii 

de zi cu zi.  

8. Rezultatele obţinute: Această excursie a fost un bun prilej de a le arăta copiilor şi 

latura practică a informaţiilor obţinute şi furnizate la ora de curs. Pentru unii dintre ei, 

majoritatea aş putea spune, toate activităţile au avut un impact inedit, aceştia 

exprimându-şi dorinţa de a mai participa în viitor la astfel de vizite tematice. 



Elevii au participat la activităţi culturale, cu semnificaţie istorică, spirituală, etc. 

contribuindu-se astfel la formarea lor ca viitori cetăţeni pentru o societate 

democratică.  

9. Atât profesorii, cât şi elevii s-au arătat dornici de a mai organiza astfel de activităţi, 

cu atât mai mult cu cât caracterul acesteia a fost unul educativ şi cultural-artistic.  

10. Feedback-ul oferit de elevi şi părinţi a evidenţiat că această activitate a fost benefică 

pentru copii, întrucât aceştia au avut parte de momente de destindere şi libertate de 

acţiune, au fost deconectaţi de rutina zilnică şcoală-familie-învăţare şi din nou şcoală.   

Părinţii, în mod special,au fost plăcut impresionaţi de relatările copiilor şi de 

imaginile surprinse de aceştia. 

 

Pagina web a scolii 
www.scoalabogdanestisv.ro 

B. Mărturii ale profesorilor, elevilorşipărinţilor 

 



 





 



 



 



 



 



 



 

C. Fotografii, filme, documente 



 

Vizită la MuzeulNaţional al SatuluiDimitrieGusti 

 

 PlimbareînParculHerăstrău 



 

Vizită la MuzeulGrigoreAntipa 

 

Vizită la PalatulParlamentului 





 





 

MănăstireaCaraiman





 

Urcare cu Telecabina



Babele

Sfinxul



 

Profesoriiorganizatori 





CastelulIulieiHaşdeu



 

 

 



Dino Parc Râşnov 









 


