PREZENTARE GENERALĂ

Proiect declarat admis la concursul de proiecte din 07.07.2008adresa 988/09.07.2008 a DJTS Argeş
Nr contract: 996/10.07.2008
Finanţator principal : AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU
TINERET PRIN D.J.T. ARGEŞ
Responsabil de proiect- Roşu Daniel- conf. univ. dr.

SCOP
Promovarea unor oferte educaţionale diverse, pe baza unei culturi
organizaţionale proprii acţiunilor sportive montane, caracterizată prin
deschidere şi respect pentru natură, obţinerea unui mediu de educare
interesant, incitant, confortabil şi plăcut în care toţi tinerii vor coopera, vor putea
fi apreciaţi, vor dobândi abilităţi practice noi, vor socializa pozitiv
OBIECTIVE
Obiectiv general OG - Formarea obişnuinţei tinerilor de a practica mişcarea în
mod independent, prin diversificarea ofertei lor de timp liber, cu practici corecte
desfăşurate în natură, în cadru montan.
Obiective operaţionale:
OO1. Selecţionarea a 30 de tineri din cadrul unor instituţii educative din
oraşul Pitesti, apţi pentru efortul fizic în mediul montan
OO2. Selecţionarea şi pregătirea unor echipamente sportive specializate
pentru activităţi de
orientare, alpinism, hipism, pescuit sportiv.
OO3. Stimularea interesului şi aptitudinilor pentru mersul de durată în
mediul montan, prin turism montan şi orientare.
OO4. Iniţierea în activităţi din sfera alpinismului
OO5. Consolidarea lucrului în echipă, dezvoltarea lidership-ului
OO6. Interacţionarea cu animalele
OO7. Dezvoltarea spiritului de autogospodărire, iniţierea în cunoaşterea
unor metode de construcţie şi exploatare ecologică a unei zone turistice

Parteneri
Instituţia
Catedra
de
sporturi
individuale- Facultatea de
Educaţie Fizică şi Sport,
Universitatea din Piteşti
Catedra de kinetoterapieFacultatea de Educaţie fizică
şi Sport, Universitatea din
Piteşti
Centrul de Cercetări pentru
Performanţă
UmanăUniversitatea din Piteşti

Responsabil
Mihăilescu
Liliana-prof.
univ. dr.
Ciucurel
Constantin-prof.
univ. dr
Mihăilescu
Liliana-prof.
univ. dr.

Catedra de Jocuri Sportive- Niculescu
Facultatea de Educaţie Fizică Ionela-conf.
şi Sport, Universitatea din univ. dr.
Piteşti
Group G4 promotion SRL
Transport
SC C&C Primex SRL
Cazare
SC Mario D SRL
Transport

Membrii
Mihăilescu
Nicolae-prof.
univ.dr.
Georgescu
Luminiţa-prof. univ.
dr., Trăilă Horialect. univ. dr
Fieroiu Emil-asist.
univ.drd., Ghimişliu
Florin-lect.
univ.
drd.,
Geonea
Bogdan-prep.univ
drd.
Mihăilă Ion-conf.
univ. dr., Fleancu
Julien
Leonardconf. univ. dr.
Grecu Marius
Gheboianu Savin
Dobre Gheorghe

Perioada de desfăşurare: 1 august – 15 septembrie 2008
Loc de desfăşurare: Piteşti şi Sat Brăduleţ; Judeţul Argeş
Participanţi:
Total
Tineri participanţi Participanţi în Tineri participanţi
participanţi
(între 14 şi 35 de acţiunile direct acţiuni
direct
ani)
finanţate
finanţate
(1435ani)
42
34
35
33

