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În contextul schimbărilor globale, care au cuprins toată societatea mondială, o mare 

însemnătate o au problemele adaptării personalităţii la noile condiţii. Tinerii sunt viitorul 

societăţii şi determină, în mod decisiv, dezvoltarea acesteia. Pentru o integrare de succes a 

adolescenților în relațiile sociale, ne-am propus a favoriza acest proces prin intermediul 

practicării diferitor forme ale turismului activ. 

Implimentarea proiectului „Socializarea adolescenților prin practicarea formelor de 

turism activ” a condus la studierea teoretică a problemei la nivel național și internațional, care a 

scos în evidență  faptul că această perioadă de vârstă se caracterizează printr-o socializare mai 

mult virtuală de cât reală, iar acest fapt afectează grav relațiile sociale, dar și limbajul de 

comunicare al adolescenților.  

Astfel, s-au elaborat chestionarele sociologice privind socializarea adolescenţilor prin 

practicarea formelor turismului activ, pentru două categorii de subiecţi şi anume: adolescenţii şi 

profesorii. 

S-a efectuat un studiu prealabil prin aplicarea sociogramei, dar și desfășurarea unei 

activități turistice, ce a confirmat faptul că adolescenții sunt într-un deficit de socializare, dar și 

relații de grup neomogene. 

În baza literaturii de specialitate, dar și a discuțiilor purtate cu antrenorii şi profesorii 

cercurilor de turism, au fost proiectate formele de turism activ şi activităţile turistice destinate să 

implice procesul de socializare la adolescenţi, fiecare având specificul său, pentru a stabili o 

socializare mai bună a subiecților. 

În acest context în conformitate cu scopul propus, dar și obiectivele stabilite s-a elaborat un 

program de activități turistice bazate pe formele turismului activ, care a cuprins diverse forme de 

turism (marșuri turistice pedestre, concursuri turistice, jocuri cu caracter turistic, excursii 

tematice).  

Au fost formate grupele de adolescenţi în rezultatul unui proces care a necesitat selectarea 

unor elevi (adolescenți), ce dispun de un deficit de socializare în mediul din care provin, dar care 

a trebuit să fie omogeni ca vârstă şi pregătire fizică. 

S-au desfășurat mai multe forme de turism activ (marșuri turistice pedestre – 2, excursii – 

2, concursuri turistice, jocuri cu caracter turistic), având ca suport grupul de adolescenți. 

La finele practicării formelor de turism activ s-a realizat o anchetă ce a urmărit să 

evidențieze atât aspectele generale cât și cele specifice privind dificultățile întâlnite în procesul 

de socializare și integrare într-un grup necunoscut.  

Pentru a oferi o radiografie a stării relațiilor pozitive și negative a fiecărui membru din 

cadrul grupului, după practicarea formelor de turism activ, a fost aplicat și testul sociometric 



final, care a avut scopul de a determina nivelul de integrare și relaționare a adolescenților din 

cadrul grupului. 

Implimentarea programului bazat pe formele turismului activ a condus la: 

 dezvoltarea şi promovarea abilităţilor comportamentale ale adolescenților, folosind un 

potenţial ridicat al tehnicii turismului pedestru prin: dezvoltarea capacității de a lucra în echipă, 

formarea priceperilor şi deprinderilor de viaţă, dar și abilități de comunicare, socializare etc.;  

 fortificarea sănătății adolescenților prin realizarea formelor de turism activ în mediul 

natural; 

 formarea caracterului şi a profilului moral; 

 cultivarea respectului faţă de valorile societăţii, oferindu-le posibilitatea să-şi completeze 

atât cunoştinţele teoretice, cât şi cele practice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


