
“ORIENTARE

TURISTICĂ”

Cercul de Orientare Turistică activează de un an de zile în cadrul Palatului Copiilor Tulcea şi
a prins foarte bine în rândul tinerilor tulceni. Acest cerc te învaţă situarea corectă în timp şi spaţiu,
cunoaşterea şi interpretarea suporturilor grafice şi cartografice, relaţionarea elementelor şi
fenomenelor din realitate (natură, societate) cu reprezentările lor cartografice, grafice sau modele,
dobândirea unor priceperi, deprinderi, metode şi tehnici generale de utilizare a mijloacelor de
orientare în teren, formarea unei atitudini constructive şi responsabile faţă de mediul
înconjurător.(foto1)

Cercul de Orientare Turistică  promovează
următoarele valori şi atitudini :

 Atitudinea pozitivă faţă de
educaţie, cunoaştere şi
competiţie.

 Curiozitatea pentru explorarea
mediului geografic.

 Respectul pentru diversitatea
naturală şi umană.

 Conservarea şi ocrotirea
mediului de viaţă.

Foto 1. - „Let’s do it România!”
(Acţiune de ecologizare a pădurii Bididia)

Activitatea Cercului de Orientare Turistică se
bazează pe excursii, drumeţii cu trasee turistice în
Munţii Măcinului (foto 2), Pădurea Bididia,
Somova, Babadag, orientarea în teren cu ajutorul
busolei, hărţii, muşchilor de copac, muşuroaielor
de cârtiţă, concursuri în judeţ şi în ţară, tabere de
profil, referate, dezbateri, simpozioane.

Foto 2 - Excursie tematică din Munţii Măcinului

În anul şcolar 2010-2011, Cercul de Orientare Turistică a organizat două concursuri de
orientare: “Sănătate prin mişcare” (foto 3), desfăşurat în data de 26 martie 2011 şi  “Spiriduşii
Pădurii” , desfăşurat în data de 21 mai 2011 la Grădina Botanică Bididia (Palatul Copiilor Tulcea).
Concursul “Sănătate prin Mişcare “a fost organizat de domnişoara profesoară Albăceanu Maria
Isabela coordonator al Cercului de Orientare Turistică împreună cu Marinela Lungu coordonator al
Cercului de “Gimnastică aerobică” din cadrul Palatului Copiilor Tulcea. Concursurile au fost
compuse din două probe. Prima proba a constat în căutarea a 10 steguleţe numerotate, pe un traseu
marcat,  ascunse prin Gradina Botanică. În dreptul fiecărui steguleţ se afla o ştampilă pe care
concurenţii trebuiau să o aplice pe foaia de pontaj pe care au primit-o la start. A doua probă a



constat în răspunderea la două întrebări din tematica  pusă la dispoziţie cu o săptamână înainte de
concurs. Tematica a fost alcătuită din patru capitole: Geografie montană (prezentarea celor trei
lanţuri montane ale Carpţilor din ţara noastră), Orientare Turistică, Echipament montan şi Focul.

Concursul “Sănătate prin Mişcare “ a fost organizat pentru clasele de liceu, iar Concursul
“Spiriduşii Pădurii” a fost organizat pentru
ciclul gimnazial.

La aceste concursuri au participat elevi
ai şcolilor: Şcoala Nr. 5 Tulcea, Şcoala “Grigore
Antipa” Tulcea, Grupul Şcolar “Anghel
Saligny” Tulcea, Colegiul Tehnic “Henry
Coandă” Tulcea, Colegiul Dobrogean “Spiru
Haret” Tulcea, Liceul Pedagogic Tulcea, Liceul
“Grigore Moisil” Tulcea, Colegiul Economic
“Delta Dunării” Tulcea, Colegiul “Brad Segal”
Tulcea, Grup Şcolar Tulcea, Cercul de Orientare
Turistică Palatul Copiilor Tulcea, Cercul de
Dendrologie şi Silvicultură Palatul Copiilor
Tulcea, Cercul de Protecţia Mediului Palatul
Copiilor Tulcea. Foto 3 - Concursul “Sănătate prin Mişcare”

Copiii participanţi au primit diplome cu premiile I, II, III şi menţiuni.
Elevii Cercului de Orientare Turistică au obţinut premiul I la Concursul “Sănătate prin

Mişcare” şi premiul I, II, III şi menţiune la Concursul “Spiriduşii Pădurii”.
Direcţia de sport a judeţului Tulcea a sponsorizat primul concurs (premiile I, II, III) cu

tricouri şi cupe de care copiii au fost foarte încântaţi.

 Albăceanu Maria Isabela
Palatul Copiilor Tulcea


