
VREAU SĂ-MI CUNOSC ISTORIA 
NEAMULUI ! 

Activitate CULTURALĂ  în săptămâna ,,Şcoala altfel’’  
la Liceul Tehnologic ,,Sfânta Ecaterina’’ , Urziceni , Ialomiţa 

  
  

Profesori coordonatori:  
*Prof.Panescu Elena  
*Prof.Roman Florina 

  
  
  

MOTTO 
  

Pe copil să-l ţii în frâne, de-l vrei om la toţi să placă, 
Nu-l lăsa orice să-ngâne, nu-l lăsa orice să facă 

Nu-l lăsa după plăcerea-i unde vrea el să se ducă … 
Din acelaşi lemn se face, şi icoană şi măciucă. 

                                                                    
                                                       ( Vasile Militaru poet martir al  închisorilor comuniste )  

 



ANEXA 1. 
COMPONENŢA DOSARULUI ACTIVITĂŢII 
A.FIŞA ACTIVITĂŢII 
*NUMELE SI ADRESA UNITAŢII DE INVAŢAMANT APLICANTE : LICEUL TEHNOLOGIC ,,SFANTA ECATERINA’’ – 
URZICENI , STR. PANDURI, NR.57  
E-MAIL: gs_sf_ecaterina_urziceni@yahoo.com 
*NIVELUL/NIVELURILE DE ÎNVAŢĂMÂNT LICEAL, PROFESIONAL, IMNAZIAL,  PRIMAR 
*NUMĂRUL ELEVILOR DIN SCOALA-948 ELEVI  
*NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE DIN ŞCOALĂ 62 
*COORDONATORUL ACTIVITĂŢII: -PROF. ROMAN FLORINA:                                                                                                                                                                                                            
-                                                                                         Email:florinastan.roman@gmail.com 
                                                                                            -Tel. 0730070164 
                                                                          -PROF. PANESCU ELENA:                                                                                                                                                         
E-mail:elenapanescu2013@gmail.com  
                                                                                              -Tel: 0720048394 
1.Titlul activităţii : Excursie Tematică : Vreau să-mi cunosc istoria neamului !  
2.Domeniul în care se încadrează : Activitate culturală desfăşurată în cadrul programului ,,Scoala Altfel’’. 
3.Scopul activităţii :  
    a)Cunoaşterea  trecutului istoric al neamului românesc 
    b)Educarea în spirit patriotic, a dragostei faţa de ţară şi de tradiţiile neamului 
    c)Cunoaşterea diversităţii geografice şi de relief a zonelor vizitate  
4.Obiectivele educaţionale ale activităţii: 
     a)Să cunoască locuri şi vestigii istorice care au marcat istoria milenară a acestui popor  
b)Să înţeleagă faptul ca poporul român, deşi s-a situat la intersecţia intereselor politice şi economice ale 
Marilor Imperii a creat în secolele anterioare o cultură autentică şi a dat patrimoniului universal valori 
perene.  
c)Să înţeleagă corelaţia indestructibilă istorie – religie – tradiţie – arhitectură în contextul diversităţii 
obictivelor vizitate. 
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5.Elevi participanţi : 22 de elevi de la clasele a 10-a D si a10-a T   – 47% din grupul ţintă, grupul ţintă considerat 
fiind elevii celor două clase.  

6.Durata şi locul desfăşurării activităţii: Excursia s-a desfăşurat pe parcursul a două zile ( 18-19.05.2017 ) şi a 
cuprins următorul traseu şi obiective turistice:  Urziceni-Curtea de Argeş-Mânăstirea Cozia-Sibiu ; a doua zi traseul 
a contiuat cu Sâmbăta de Sus -Cetatea Făgaraşului si apoi retur  Urziceni.  

7.Descrierea activităţii :  

      Initiativa organizării a pornit în egală măsură de la elevi şi profesorii, cât şi de la părinţii care doresc tot mai mult 
diversificarea activităţilor extraşcolare ale propriilor copii. Conducerea şcolii, profesorii organizatori au considerat 
că extinderea orizontului cultural al eleviilor noştri este benfică formării personalităţii lor.  

    Elevii au fost implicaţi alături de profesori, au avut sarcinii concrete legate de filmarea şi fotografierea 
obiectivelor vizitate şi apoi au contribuit la alcătuirea dosarului activităţii .  

   Din punct de vedere practic şi organizatoric, baieţii din clasa a X-a D au hotărât să pregătească cina pentru tot 
grupul, fapt care a dovedit capacitatea acestora de a se autogospodări într-o situaţie dată.  

   În acest context s-a creat posibilitatea ca elevii să se cunoască mai bine între ei, să-şi dezvolte capacitatea de 
implicare în activităţi practice de grup. Acest fapt a motivat întregul grup să dezvolte noi iniţiative care s-au 
materializat pe parcurs. 

  Excursia tematică a fost concepută cu caracter interdisciplinar: 

Istoric,  religios şi arhitectural – vizitarea mânăstirii Curtea de Argeş, ctitorie domnească a voievodului Neagoe 
Basarab şi necropolă a regilor României:  

               -Mânăstirea Cozia ctitorie a marelui voievod Mircea cel Bătrân; 

  

      - Mânăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Jos întemeiată de voievodul martir Constantin  Brâncoveanu 
reprezentativă pentru stilul arhitectural brâncovenesc autentic. 

    b) Cultural : - Cunoaşterea valorilor culturale : pictură,  gravură, deţinute în partimoniul Palatului  Brukental de la 
Sibiu;  

               -Cunoaşterea Sibiului ca un adevarat burg medieval şi a construcţiilor în care predomină stilul gotic.  

 c) Un alt obiectiv a fost cunoaşterea Cetăţii Făgăraşului ca loc de detenţie în timpul dictaturii comuniste unde au 
fost încarcerate nume mari ale culturi noastre, între care si filozoful Petre Ţuţea: ,,Nu, neamul nostru nu va plânge 
/ci se cuminecă prin voi’’ 

 

 



8. Descrieţi rezultatele obţinute în urma activităţii :  
   - Fotografii  
   - Panou cu fotografii afişat în holul liceului  
   - Eseuri ale elevilor  
   - Referate  
9.Precizaţi dacă elevii, profesorii, părinţii şi-au manifestat dorinţa de continuare a acestei 
activităţi . 
 Atât elevii cât şi părinţii au apreciat activitatea şi rezultatele ei, iar profesorii organizatori doresc 
continuarea activităţii şi stabilirea unor obiective în concordanţă cu cele anterioare. 
10. Motivaţia propunerii activităţii ca fiind cea mai bună .  
   Conducerea şcolii şi profesorii organizatori consideră că activitatea a contribuit în mod decisiv în 
extinderea orizonului cultural al elevilor la dezvolrarea sentimentelor de pariotism şi la 
conştientizarea legăturii dintre istorie, religie şi sentimentul religios în istoria neamului românesc.  
  
  
B.Ataşaţi cele mai relevante mărturii referitoare la activitatea propusă.  
Ataşăm impresiile scrise a doi elevi participanţi şi a unui părinte.  
C.Ataşaţi dovezi ale activităţii.  
Ataşăm prezentarea PowerPoint a obiectivelor turistice vizitate,  precum şi fotografii efectuate în 
excursie.  
 
  











 

 

Pe copil să-l ţii în frâne, de-l vrei om la toţi să placă, 

Nu-l lăsa orice să-ngâne, nu-l lăsa orice să facă 

Nu-l lăsa după plăcerea-i unde vrea el să se ducă … 

Din acelaşi lemn se face, şi icoană şi măciucă. 

 

      ( Vasile Militaru poet martir al  închisorilor comuniste )  











Ctitoria seculară a marelui 
Mircea cel Bătrân ; Oltul care 
strajuieşte  dintotdeauna  
aceste pietre.  
















