
SCHUBZ Romania este o inițiativă a centrului SCHUBZ 
Lüneburg și a Asociației Mioritics, finanțată de DBU 
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt).

Centrul de Educație SCHUBZ își propune să crească 
interesul și entuziasmul oamenilor pentru natură de la 
nivel local la nivel global, precum și capacitatea acesto-
ra de a acționa pentru protejarea ei. Aici elevi de diferite 
vârste, împreună cu familiile lor, vor explora natura și 
vor învăța să trăiască sustenabil prin activităţi de Edu-
cație pentru Dezvoltare Durabilă (EDD).  

SCHUBZ este un spațiu de învățare despre mediu dedi-
cat copiilor, familiilor dar și pentru profesori, educatori 
și animatori din domeniul educației pentru mediu. 
Oferim informații pentru grupuri țintă din școli și 
universități din Romania, inclusiv seminarii de formare 
împreună cu partenerii noștri.

Parteneri: Primăria Râșnov, Școala Peter Thal Râșnov, 
ProPark Fundaţia pentru Arii Protejate, Administraţia 
Parcului Naţional Piatra Craiului, Asociaţia de Ecoturism din 
România, WWF România, Universitatea Transilvania Braşov, 
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea 
Leuphana  Lüneburg.

Durata programelor: 1,5 - 3 ore.

Programele care  se desfășoară în natură: 
Acestea au loc in pădure sau pe râurile din apropierea 
școlilor sau din apropierea Centrului Schubz. 
Întotdeauna avem o alternativă și putem organiza 
programe și în interior în caz de vreme nevaforabilă  
(la școală sau la Centrul Schubz).

Programele care se desfașoară în interior: 
Acestea sunt organizate în școli sau  la Centrul Schubz.

Toate programele pot fi adaptate nevoilor grupurilor și 
școlilor. Astfel, pe lângă oferta noastră,  putem organi-
za programe de o jumătate de zi sau chiar excursii  de 
o zi în natură.  De asemenea, vă putem ajuta cu infor-
matii legate de transport sau cazare în zona Râșnov. 

Vă rugăm să ne contactați pentru detalii.
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Laboratorul de Energie
Clasele 4-7 
Locația : în interior____________________

Acest program tip laborator permite explorarea 
surselor de energie regenerabilă folosind modele 
funcționale și machete, oferind elevilor șansa de a 
observa și de a încerca totul ei înșiși. De asemenea ei 
vor fi provocați să dezbată asupra importanței și 
impactului diferitelor surse de energie la nivel local și 
global. Economisirea energiei și folosirea sa într-un 
mod sustenabil sunt subiecte importante care sunt 
abordate pe larg cu elevii participanți.

Descoperă pădurea cu toate simțurile
Clasele: 0-5
Locația: în aer liber___________________

În cadrul acestui program copiii au o ocazie unică să iși 
folosească simțurile pentru a descoperi viața din pădure. 
Jocuri de explorare, informații de bază despre pădure și 
diversitatea din aceasta, funcțiile și rolul pădurii sunt 
principalele activități ale acestui program. Programul este 
o introducere în bucuria și frumusetea naturii.

Pădurea din apropierea casei
Clasele: 0-5.  
Locația: în interior____________________

Copiii invață prin această activitate despre speciile de 
arbori care trăiesc în apropierea casei sau localității lor, 
rolul pădurilor, structura și impactul pe care il au păduri-
le de la nivel local la nivel global. Ei  vor avea șansa să iși 
“construiască” propria lor pădure și să înțeleagă rolul 
biodiversității din cuprinsul acesteia. 

Plante și animale din pădure
Clasele:  5-7 
Locatia: în aer liber_____________________

Pădurea este o casă și un spațiu deosebit pentru foarte 
multe experiențe. Haideți să decoperim împreună 
plantele și animalele care trăiesc în pădure! Să învățăm 
când le putem vedea pe fiecare, care sunt trasăturile lor 
speciale și legăturile nevăzute care le unesc. 

Lupii – de la povești la știință
Clasele 4-6 
Locația: în aer liber și în interior__________________________________

Copiii se familiarizează cu biologia, comportamentul și 
caracteristicile speciale ale lupului. Ei explorează prin 
jocuri, povești și prezentări creative situaţiile pozitive și 
negative în care este plasat lupul de către oameni. De 
asemenea este explorat rolul lupului în cadrul 
ecosistemului natural și stadiul în care se află popu-
lațiile de lupi în România și în Germania. 

Cum ar fi să fim păsări?
Clasele : 4-6 
Locația: în aer liber și în interior__________________________________

Explorăm lumea păsărilor prin imagini, jocuri, cântece 
și creații din hârtie. Copiii învață și experimentează 
zborul păsărilor, diferitele forme de hrănire și de comu-
nicare ale acestora. Programul poate fi realizat în limba 
română sau în limba engleză – pentru a introduce 
elemente noi de vocabular specific lumii păsărilor.

Plantele aromatice – de la semințe în bucătărie
Clasele : 0-4  
Locația: în aer liber și în interior___________________________________

Programul combină informații despre cultivarea plant-
elor aromatice în grădini și în ghivece cu o experiență 
simplă de gătit. Copiii pot vedea plantele în grădina 
Centrului Schubz și le pot folosi la prepararea unei 
rețete simple. 

Care este magia apei?  
Clasele: 2-4  
Locația: în interior și în aer liber__________________________________

Copiii se conectează la călătoria apei prin natură și au 
ocazia să experimenteze “minunatele” proprietăți ale 
acestui lichid vital. Programul combină experimente cu 
apă realizate în echipe, jocuri  și discuții deschise pentru 
a provoca interesul copiilor pentru acest element natural.  

Calitatea apei în viața noastră
Clasele: 5-7 
Locația: în interior____________________

Copiii lucrează în echipe pentru a determina prezența 
poluanților în diferite probe de apă din regiunea în care 
locuiesc. De asemenea ei primesc informații și sunt 
provocați la o dezbatere despre folosirea acestor 
substanțe în activitățile umane și despre impactul lor 
asupra calității vieții noastre și a faunei sălbatice. 

Descoperiți-vă râul!
Clasele: 5-7 
Locația: în aer liber_____________________

Elevii merg într-o scurtă excursie de-a lungul cursului 
de apă cel mai apropiat de localitatea lor. Pe parcurs ei 
observă și discută despre rolul apei și calitatea acesteia. 
Lucrând și distrându-se în echipe, copiii descoperă mici 
viețuitoare acvatice și învață să determine calitatea apei 
pe baza prezenței sau absenței diferitelor specii. 

Ce este o arie naturală protejată 
Parcul Național Piatra Craiului 
Clasele 4-7  
Locația – în interior și în aer liber____________________________________

În cadrul unei excursii de o jumătate de zi, copiii vor 
experimenta peisajul specific și metodele interactive 
de prezentare din cadrul Centrului de Vizitare al 
Parcului Național Piatra Craiului  de lângă Zărnești.  Ei 
vor afla despre importanța ariilor naturale protejate de 
la angajații administrației parcului, se vor juca și vor 
învăța speciile și habitatele importante protejate în 
această zonă. Centrul de Vizitare folosește mijloace 
multi-media și tehnici moderne de interpretare a 
naturii care îi vor introduce pe copii în lumea plantelor, 
animalelor și comunităților umane din Piatra Craiului.
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