
REZOLUŢIA CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE NAȚIONALE  

„TURISMUL ACTIV – FACTOR DE SOCIALIZARE A 

ADOLESCENȚILOR” 

La data de  26 noiembrie 2019, în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie 

Fizică şi Sport s-a desfășurat conferinţa ştiinţifică națională, cu tema: „Turismul 

activ – factor de socializare a adolescenților”. La conferinţă au fost prezenți cadre 

didactice, profesori, ghizi, elevi (adolescenți), studenți din cadrul mai multor 

instituții de profil și de învățământ din țară și anume: Gimnaziul „GALTAˮ, Liceul 

Internat Municipal cu Profil Sportiv, Liceul Teoretic „M. Sadoveanuˮ, Liceul 

teoretic „M. Kogălniceanuˮ, Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, 

Liceul de creativitate și invenție „Prometeu Pro-Talentˮ, Universitatea Tehnică a 

Moldovei, Stația Orășenească a Tinerilor Turiști din Chișinău etc.   

Conferința s-a încadrat în șirul de evenimente desfășurate în cadrul proiectului 

„Socializarea adolescenților prin practicarea formelor de turism activˮ.  

La conferință au fost abordate:  

- Aspecte teoretice ale socializării adolescenților prin practicarea formelor de 

turism activ. 

- Aspecte teoretice privind socializarea adolescenților în grupurile gender prin 

intermediul activităților turistice. 

- Rolul activităților turistice în procesul de socializare a adolescenților. 

- Tendințe și orientări metodologice privind socializarea adolescenților prin 

practicarea formelor de turism activ. 

- Eficiența practicării formelor de turism activ în socializarea adolescenților 

etc. 

Făcând o analiză a rapoartelor prezentate în cadrul conferinţei ştiinţifice, se 

poate menționa că membrii proiectului, dar și participanţii la conferinţă au 

demonstrat un interes metodico-ştiinţific deosebit, care s-a manifestat prin 

evidenţierea rezultatelor experimentale obţinute în cadrul desfăşurării proiectului.   

În final, făcând o sinteză a rapoartelor prezentate la Conferință formulăm 

următoarele teze: 



 Participanții la Conferință aprobă tendința membrilor proiectului de a 

continua studiul efectuat și la nivel internațional prin colaborarea cu alte instituții 

de profil din străinătate.  

 În contextul în care turismul pedestru a fost inclus ca probă sportivă la 

alegere în curricumulul la disciplina educația fizică în sistemul de învățământ 

gimnazial și liceal, este necesar a aborda și alte subiecte pentru studii ulterioare, 

pentru a evidenția rolul turismului în sistemul de educație fizică și sport.  

Rezoluţia este adoptată de către participanţii Conferinţei Ştiinţifice Naționale: 

„Turismul activ – factor de socializare a adolescenților” pe 26 noiembrie 2019. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

  


