
Școala de vară „Geodiversitate în Maramureș”
Ediția I-a, 2017

- Program -

Ziua Ora Activități

Ziua I 
21 august

2017

9:00 Întâlnirea participanților la sediul Muzeului Județean de 
Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare

Vizita la Muzeu – oferirea unei vizite ghidate și o scurtă descriere 
a proiectului, scopul, obiectivele și acțiunile vizate.

10:00 Vizitare lucrare minieră subterană la Baia Sprie

11:00 Vizită la aria naturală protejată „Coloanele de la Limpedea” 
aflată în custodia Muzeului de Mineralogie – vizitarea obiectivului
și oferirea de informații despre importanța acestuia

12:00 Cazarea la cabana CSS II din Stațiunea Izvoare

13:00 – 14:00 Instructaj cu privire la programul și orarul zilnic stabilit pentru 
Școala de vară, reguli care trebuie respectate în cabană și pe trasee
și oferirea oricăror detalii solicitate cu privire la activitățile 
desfășurate

14:00 – 15:00 Masa de prânz

15:00 – 16:00 Program liber 

16:00 – 17:30 Sesiune de prezentare a conceptului de geodiversitate, arii naturale
protejate, arii naturale protejate din județul Maramureș. 

17:30 Activități de relaxare: jocuri în aer liber, plimbări, jocuri de 
comunicare, jocuri de cultură generală, jocuri de societate, etc.

19:00 Cina

20:00 – 22:30 Activități de relaxare 

22:30 Stingerea

Ziua II
22 august 

07:00 - 08:00 Mic dejun

08:30 – 16:30 Excursie de teren pe traseul Stațiunea Izvoare – Barajul Runcu – 
Aria naturală protejată „Cheile Tătarului” – Stațiunea Izvoare: 
traseul are o lungime de aproximativ 15 km, grad de dificultate 
ușor, timpul de parcurgere al traseului este de aproximativ 8 ore, 
incluzând opriri pentru masa de prânz, odihnă și explicații 

16:30 – 18:00 Program liber 

18:00 – 19:00 Proiecție film cu tematică de științele naturii „Forța apei”
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19:00 – 20:00 Cina

20:00 – 22:30 Activități de relaxare

22:30 Stingerea

Ziua III
23 august 

08:30 – 09:30 Mic dejun

09:30 – 11:00 Sesiune de inițiere în mineralogie: geneză, clasificare și 
identificare eșantioane minerale; exemplificarea unor proprietăți 
fizice ale mineralelor și a celor mai importante utilizări

11:30 – 13:30 Pietre semiprețioase și ornamentale – caracteristici și utilizări.
Ocurențe ale mineralelor geme din Transilvania și înnobilarea lor 
ca bijuterii.

13:30 – 14:30 Masa de prânz

14:30 – 16:00 Program liber

16:00 – 18:30 Excursie de teren pe traseul Poaiana Soarelui – Aria naturală 
protejată „Mlaștina Vlășinescu”, grad de dificultate ușor.

19:00 – 20:00 Cina

20:00 – 22:30 Activități de relaxare

22:30 Stingerea

Ziua IV
24 august

07:00 – 08:00 Mic dejun

08:30 – 16:30 Excursie de teren pe traseul Stațiunea Izvoare – Vf. Igniș (sit 
Natura 2000) – Stațiunea Izvoare, traseul are o lungime de 
aproximativ 16 km, grad de dificultate mediu, timpul de 
parcurgere al traseului este de aproximativ 6-7 ore incluzând 
opriri pentru masa de prânz, odihnă și explicații

16:30 - 18:00 Program liber

18:00 – 19:00 Proiecție film cu tematică de științele naturii „Vulcanii”

19:00 – 20.00 Cina

20:00 – 22:30 Activități de relaxare

22:30 Stingerea

Ziua V
25 august 

08:00 – 09:00 Mic dejun

09:30 – 11:00 Sesiune de inițiere în petrografie: tipuri de roci, mod de formare, 
exemple, utilizări.
Elemente introductive de paleontologie 

11:30 – 13:00 Activități de inițiere în orientare turistică: orientare pe hartă, 
aprinderea unui foc, noțiuni elementare de escaladă montană

13:00 – 14:00 Masa de prânz 

14:00 – 15:00 Program liber

15:00 – 19:00 Activități de relaxare: concursuri 
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19:00 – 20:00 Cina

20:00 – 23:00 Activități de relaxare
Foc de tabără

23:00 Stingerea

Ziua VI
26 august

09:00 – 10:00 Mic dejun

10:00 – 12:00 Atelier: discuții, impresii și completarea unor chestionare pentru a 
vedea modul în care elevii au perceput această experiență, ce 
schimbări sau activități noi propun pentru următoarele ediții și 
care este gradul de îndeplinire al așteptărilor

12:00 Deplasarea cu autocarul de la Stațiunea Izvoare către Baia Mare.

13:00 Sosirea în Baia Mare
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