
Ce este Casa Vulcanilor? Unde ne găsiți?

Satul Densuș se află la 17 km de orașul Hațeg și este 
faimos pentru biserica sa medievală neobișnuită.

Casa Vulcanilor se află la 3 km de biserică, 
spre satul Ștei, pe Drumul Vulcanilor, și 
este marcată cu indicatoare și panouri.

De la șoseaua principală 
se urcă 300 m pe un 
drum forestier 
de dificultate
 medie.

...este un spațiu de cunoaștere și interpretare 
a relației om-natură;

...este un loc de comunicare cu Pământul și cu 
oamenii;

...este un proiect de voluntariat la care au 
participat și participă peste 70 de copii, tineri 
și adulți;

...este un punct important al traseului 
Drumul Vulcanilor;

...este un loc de întâlnire pentru elevii 
cluburilor Exploratorii din Geoparcul Hațeg;

...este o „școală în nonformală în natură” 
pentru oricine dorește să afle lucruri noi, să 
atingă și să creeze!

www.dragdehateg.org
www.hateggeoparc.ro

DDH

Acest material exprimă exclusiv opinia autorilor.
Finanțatorii nu pot fi făcuți în nici un fel răspunzători
de felul în care se folosesc informațiile cuprinse în acest pliant.

Acest material a fost realizat
 în cadrul proiectului:

„Educație în Geoparc cu Andi Andezit”

Finanțat de 
Fundația Pentru Parteneriat 

și MOL România

Implementat de Asociația Drag de Hațeg
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Andi Andezit vă spune poveştile Casei Vulcanilor: 

Povestea Pământului Povestea Naturii Povestea Oamenilor

Povestea Pământului este tema principală, Casa Vulcanilor 
fiind construită pe un vulcan contemporan cu dinozaurii de 
acum 70 de milioane de ani.  este o Casa Vulcanilor
construcție ecologică din cob realizată de voluntari în 2014. 
Aici vizitatorii pot să afle ce sunt vulcanii, experimentând, 
transformându-se în oameni de știință. De exemplu pentru 
a se lumina panourile explicative, trebuie să folosești 
propria  învârtind o manivelă. În acest mod aflați energie
că energia se poate transforma, exact cum energia calorică 
a Pământului se transformă în .erupție vulcanică

Povestea Naturii este prezentată printr-o serie de instalații 
reunite sub numele , fiecare având câte Livada Senzorială
o activitate educațională. De exemplu Grădina din Nori 
este o serie de ghivece cu plante aromatice pe care 
vizitatorii vor încerca să le identifice și vor afla despre 
utilitatea acestora în pentru natură și om. Expoziția 
Imagine și Imaginație pune în valoare peisajul natural 
printr-o serie de rame care subliniază lucrările celui mai 
bun artist - Natura

Povestea Oamenilor este comunicată vizual și auditiv. 
Activitatea educațională de la  constă Sala de Concerte
în „interpretare prin liniște”. Vizitatorii fac liniște 30 de 
secunde apoi discută cu ghidul animator despre 
sunetele pe care le-au auzit. Multe sunete sunt produse 
de natură, dar unele vin din satul aflat la 300 de metri 
în vale. Vizitatorii vor înțelege astfel că peisajul de azi 
este rezultatul interacțiunii dintre natură și om.

Vulcani și urme fosilizate ale animalelor și palntelor Înțelegerea naturii direct prin simțuri Oamenii sunt parte a Naturii și a Poeștii Pământului
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