
 

                                                   CENTRUL DE CERCETĂRI SUBACVATICE 

 

Către  Inspectoratul Școlar al Județului Covasna  

 

                  Ofertă de program  pentru  ‘’ Școala altfel “ 2017 

   

Perioada : 29 mai -09 iunie 2017 

 
 

În atenția :  Inspectorului scolar general prof. Kiss Imre 
               Inspector educativ :  prof. Zagoni Imola  

  

” Au loc discuții tot mai aprinse privind materiile care trebuie predate, precum și metodele utilizate. 

Subiectul disputelor îl constituie competențele  care ar trebui dezvoltate în școală. Bineînțeles, 

acest principiu are în vedere doar satisfacerea nevoilor sociale, deoarece competențele cheie au 

exclusive motivații sociale. Printre aceste competențe nu apare aprecierea, gândirea  

aprofundată ,transmiterea inteligentă a tradiției și eventual reevaluarea ei (ca să nu mai evocăm 

competența morală, competența responsabilității și multe altele, pe care nu le vom aborda aici). Se 

pare că societatea -  sau mai degrabă economia de piață – nu are nevoie de aceste competențe. În 

lumea noastră modernă - accelarată, împânzită, de cabluri și digitalizată - cunoștințele  și 

convingerile individuale nu mai au importanță.  Pentru societate și mai ales pentru piață este mult 

mai important ca oamenii să devină buni consumatori.” 

 

Citatul de mai sus este din volumul de prezentare a materialelor și ideilor de predare din cadrul 

proiectului cadru FP7 a Uniunii Europene ”Promoting Inquiry in Mathematics and Science 

Education Across Europe” (www.primas-project.eu) 

 

 În acest an oferim un program care încearcă să echilibreze situația mai sus prezentată, 

completând activitățile din anii precedenți cu Poteca Educațională ”Herman Otto ” 

 

 

ȘCOALA ALTFEL- MY LAKE DALNIC 
 

I. Prezentarea generală  My Lake Dalnic  

 

Pentru inițiativa Școala Altfel, proiectul My Lake propune să vină în întâmpinarea copiilor 

și profesorilor cu o ocazie unică: lecții interactive la cel mai mare lac artificial pentru 

scufundări din centrul Europei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primas-project.eu/
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Proiectul My Lake Dalnic 

 

• Început in 2014 ca o inițiaivă unică în România, proiectul are ca scop educarea copiilor (și 

nu numai) cu privire la importanța protejării lumii acvatice și subacvatice.  

• Motivul pentru care My Lake este deosebit este faptul că permite efectuarea scufundărilor 

pentru a cunoaște îndeaproape flora, fauna și ecosistemele apelor, astfel schimbându-se 

impactul asupra celor mici.  

• Nu este rezonabilă existența  unor așteptări fața de protejarea oricărui mediu fără ca acesta 

să fie cunoscut indeaproape înainte.  Așadar  ne-am  propus să realizăm exact acest lucru: 

să oferim o punte între copii și cât de imporantă este conservarea apelor. 

 

Lacul Artificial Dalnic 

 

• Lacul are 1000 m
2 
și o adâncime de 9 metri, cu toate acestea copiii nu se pot scufunda la 

mai mult de 3 metri, iar orice acțiune se face cu antrenamente în prealabil și sub stricta 

supraveghere a instructorilor. 

• Antrenamntele sunt sub forma a 7 module: 

 Inițiere în SCUBA, obligatorie pentru orice configurație de program 

 Traversarea poligonului minat cu mingea de ping pong! 

 Construirea palatului micii sirene 

 Deschide comoara piraților descifrând codul secret ! 

 Asortarea inelelor colorate 

 Tir subacvatic 

 Concurs de baut suc sub apă 
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II. My Lake în Școala Altfel ( durată program 1 oră) 

 
Deși activitățile principale care au loc la Dalnic se axează pe scufundări, în cadrul Școlii Altfel este 

evident că nu s-ar putea desfășura exact aceste acțiuni. În schimb, venim cu următoarea propunere :  

prezentarea unei ” scenete ”  din viața normală a unui om, transpusă în mediul acvatic  și 

interpretată de un scafandru. 

 

 Va exista comunicare între scafandru și copii, întreaga acțiune fiind interactivă 

 Acțiunile sale vor face tranziția dintre noutatea experientei și lecția în sine despre protecția 

apelor și a universului lor. 

 Odată ce scafandrul va fi urcat la suprafață, copiilor le vor fi puse întrebări cu privire la 

ceea ce au invățat, de asemenea în maniera interactivă 

 

III. My Lake și Regatul Sălbatic ( durată  program 1 oră) 

 
• Nu numai că în cadrul Școlii Altfel vom planifica activități interactive la malul  lacului, dar 

alături de noi se va afla și TENT România cu proiectul  Regatul Sălbatic. 

• Alături de lecțiile despre protecția mediului acvatic, se for susține și cursuri interactive 

despre importanța protejării pădurilor și faunei autohtone. 

  
 

IV. My Lake și Poteca Educațională”  Herman Otto ” 

 ( durată program 1 oră) 
 

Pe malul  lacului va fi amenajat un cort de mari dimensiuni (12m*8m) în care se vor desfășura 

activitățile educaționale conform  programelor PRIMAS   (http://www.primas-project.eu/)  și  

MASCIL (http://www.mascil-project.eu/) 

http://www.mascil-project.eu/
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V.     Planul desfășurării 
 

• Înscrierile se vor face de către cadrele didactice telefonic, prin  e-mail sau pe pagina de 

facebook, iar prioritatea va fi acordată în ordinea anunțării. 

• Durata activității va fi de aproximativ 3 (trei) ore, începând cu ora 9:30 AM.  

• Programul se va derula atât în limba română cât și în limba maghiară în funcție de limba 

maternă a elevilor care vor participa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: 

Jeno Szabo,  

Telefon: 0755011500 

Email: contact@scufundariutilitare.ro 

Facebook: 

https://www.facebook.com/mylakedalnic 
 

 

Vă rog să postați oferta noastră pe pagina web al Inspectoratului Școlar Covasna  .  

 

 Cu respect,  

 

     Asociația Centrul de Cercetări Subacvatice  

 

       Președinte  

 Szabó Jenő  

mailto:contact@scufundariutilitare.ro
https://www.facebook.com/mylakedalnic

