MINUTA SUBPROIECT SCIENTIFIC CAMP
”ROSENAU”
Subproiectul ”Scientific camp Rosenau” derulat în cadrul proiectului multilateral
Comenius G.R.E.E.N. în parteneriat cu Germania, Italia, Spania, Ungaria și Turcia, a avut loc
în perioada 05.07.2013- 10.07.2013. ActVIitatea a fost coordonată de prof. Elena Gabos și s-a
încadrat în tematica proiectului G.R.E.E.N. ”Colectăm și reciclăm”.
Coordonator proiect Comenius:Prof. Alexandra Tischer
Coordonator subproiect ”Scientific camp Rosenau” prof. Elena Gabos
Perioada desfășurării: 05-10.07.2013
Mijloc de deplasare: microbuz școlar -SB 10 CNG
Participanţi:
Nr.
Clasa
Calitatea
Numele și prenumele
Observații
Curent
1
Elena Gabos
Profesor
Coordonator
2
Profesor
Maria Țichindelean
Însoțitor
3
Cls.VIa
B
Elev
Operator sunet
Apreutesei Rareș
4
Benchea Ioana
Cls VIa B
Elev
fotoreporter
5
Dumitru Giorgiana
Cls VIa B
Elev
reporter
6
Diaconeasa Maria
Cls VIa B
Elev
reporter
6
Cls VIa B
Elev
fotoreporter
Fleșar Radu
7
Giupană Denisa
Cls VIa B
Elev
reporter
8
Herlea Cristian
Cls VIa B
Elev
9
Minea Vlad
Cls VIa B
Elev
reporter
10
Mândrean Alexandra
Cls VIa B
Elev
11
Isacu Tudor
Cls VIa B
Elev
12
Popa Andreea
Cls VIa B
reporter
13
Cls VIa B
fotoreporter
Șova Andrei
14
Vasile Bianca
Cls VIa B
15
Cls VIa B
Vinți Denisa
16
Cls VIa B
Vișa Daniel
După întocmirea procedurilor necesare conform legislației în domeniu, elevii și
întreținătorii legali au participat la ședințele de înstructaj, organizate de către profesorul
coordonator, prVIind regulile de comportare și securitate în timpul deplasării în tabăra
școlară, precum și scopul, obiectVIele și produsul final al subproiectului: expoziție cu
produsele din materiale reciclabile, fotoalbum și broșură.
Tema acestui scientific camp (tabără ţtiinţifică) a fost poluarea în zonele submontane
și a pășunilor subalpine, temă care a stârnit interesul participanților și aprecierea
reprezentanților comunirății locale din orașul Râșnov/ Rosenau, reprezentată prin doamna
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viceprimar Mariana Ducar, care a avut amabiltatea să participe la una din activitățile de
proiect.
Obiective:
• Conștientizarea elevilor/tinerilor despre pericolul poluării mediului și
consecințele pe termen lung asupra sănătății planetei și a sănătății personale;
• Educarea tinerilor în spiritul unui comportament ecologist, armonizat cu
educația civică din Uniunea Europeană;
• Dezvoltarea creativității, imaginației și a sensibilității,
• Dezvoltarea spiritului de echipă și cultivarea empatiei
• Cultivarea sentimentului de mândrie națională, pornind de la cunoașterea
istoriei naționale, a frumuseților patriei.
Programul taberei
Ziua
1

2

3

4

	
  

Data/Ora
Programul zilei/ actVIități derulate
Observații
5 iulie/
ora:9:Plecarea din curtea CNOG
ora: 12 Sosirea la Râșnov/ cazare
ora: 13:30 Servirea dujunului
ora: 15 -18 Vizitarea orașului
ora: 18:30 Cină
ora: 19-:30- 22 Pijamas party cu tema „Cine sunt?”-socializare
6 iulie
ora 7-9 deșteptarea și mic dejun
Ora 9:30- 13 vizitarea Cetății Râșnov
Ora: 13:30- 15 dejun
Ora: 15-19 vizitarea centrului de echitație Diana, colectare deșeuri plastic
pe raza fermei
Ora: 19-22 cină, foc de tabără, activități recreative
7 iulie,
ora 7:30-9.30 deșteptarea, mic dejun
ora 10-13 vizită de studiu obiectVIelor turistice: centrul vechi, baza
sportVIă- sporturi de iarnă
ora 13:30-15 dejun
ora 15:30- 17 prezentări PPT despre Reciclare şi Poluare, realizate de
echipa Comenius de la liceu
ora 17-19 activitate de colectare a deșeurilor în zona Cheile Râșnoavei
ora 19-21 cina și activități creative Bricolaj din materiale reciclabile
8 iulie
Ora 7:30-9 deșteptarea și mic dejun
Ora 9-17 vizită de studiu în municipiul Brașov centrul vechi, Biserica
Neagră, dejun, acțiuni de ecologizare în zona Aleea Warte și dealul
Tâmpa,
Ora 17:30 vizită de studiu conservarea ecosistemului din zona rupestră a
peșterii Râșnoavei și concert sinfonic în peșteră
Ora 19-21:30 cină și activități recreative
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9 iulie
Ora 8-9 deșteptarea și mic dejun
Ora 9:30-11 vizită Primăria orașului Râșnov și întâlnire cu oficialitățile
orașului
Prezentarea proiectului și discuții
Ora 13-15 dejun, activități recreative: inițiere în arta călăriei, plimbare cu
trăsura de epocă
Ora 16 plecarea spre Sibiu
Ora 19 sosire and...bye-bye

Concluzii:
Obiectivele activităților din scientific camp au fost atinse în totalitate, atât cele
științifice, cât și cele de socializare.
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JURNAL DE TABĂRĂ
Liberi în natură
“Natura este cel mai special loc pentru fiecare om. Ea iti pregateste multe surprize, fiecare cu
farmecul ei.Ce este mai frumos decat o plimbare in padure la cules de ciuperci sau alergatul
prin lanurile eterne de grau ? Pentru a privi sau asculta sunetele păsărelelor, jocul gâzelor îti
trebuie atentie, deoarece trebuie sa ne bucurăm de toate acestea cât de mult putem . Doar clasa
6B a realizat o greseală. Până într-un week-end când am plecat in excursie cu doamna
diriginta şi ceilalţi colegi, în Braşov, la cetatea Râşnov .Uşor dezamagiti, nu stiam ce bine are
sa ne faca acest timp petrecut împreună. Când am ajuns la pensiunea unde ne-am cazat si am
despachetat bagajele, ne-am acomodat şi am plecat la masă. După prânz am revenit la
pensiune unde ne-am echipat pentru vizita în cetate. Cea mai distractivă şi totodată dificilă
parte a taberei a fost să colectăm deşeurile de pe întrega vale. Am învăţat, astfel, să nu mai
aruncăm nimic în natură, pentru că e dăunător pentru animale şi pentru peşti, pentru noi,
oamenii, de asemenea. E bine să trăieşti într-o natură curată în care să te simţi fericit şi ocrotit.
Apoi am facut o plimbare cu tractorasul, iar seara am organizat o petrecere in pijama . A doua
zi am mers la fermă, unde am servit prânzul si am vizitat animalele . Intr-un timp am facut o
plimbare cu colegii prin imprejurimi , iar după am jucat un joc. Dupa jocuri şi odihnă am
urcat in microbuz si am plecat spre pesteră .Imbracati gros am urcat incet, pe un covor tesut
cu pietre albe cărora li se alăturau aerul proaspăt si verdeaţa copacilor .Am audiat un concert
simfonic. Am plecat cu multe amintiri frumoase .” (Diaconeasa Maria)

Coordonator subproiect,
Prof. Elena Gabos
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