
 

 

SĂ ÎMPĂRTĂŞIM BUCURIA NATURII 

 

SCHUBZ - Centrul de Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă  

vă invită la o experienţă de conectare cu natura 

 

Un concurs pentru profesori şi elevi, împreună, în explorare, joc şi descoperire  

 

 

Provocarea : 

 

O competiţie a proiectelor şi echipelor creative şi apropiate de natură. Competiţia se desfăşoară în               

cadrul proiectului SĂ ÎMPĂRTĂŞIM BUCURIA NATURII, al Asociaţiei Mioritics, Împreună cu LIDL pentru             

un viitor mai bun.   

 

Realizarea şi documentarea de către fiecare echipă a unui program/lecţie de conştientizare şi             

explorare a naturii, desfăşurat în afara clasei ( în pădure, în parc, pe câmp, în lunca râului, etc). Cele                   

mai curajoase şi mai creative programe vor fi premiate.  

 

Premii:  

Primele 6 echipe clasate vor participa gratuit la câte o tabără de vară SCHUBZ în zona Parcului Naţional                  

Piatra Craiului, lunile iunie-iulie 2017.  

 

Următoarele 10 echipe clasate vor beneficia de un program de educaţie pentru dezvoltare durabilă de               

2 ore, susţinut de echipa SCHUBZ în şcoala lor. Progamele vor fi organizate în lunile               

octombrie-noiembrie 2017.  

 

Fiecare echipă participantă la concurs va primi gratuit, după înscriere, un exemplar în limba română al                

cărţii Să împărtăşim bucuria naturii pentru toate vârstele de Joseph Barat Cornell, cel mai bun               

instrument educativ pentru organizarea de activităţi în natură.  

 

 

  



Participanţi: 

 

Pot participa echipe de câte 8-10 elevi din clasele V-VIII însoţite de un profesor coordonator.               

Încurajăm participarea profesorilor de biologie, geografie, chimie, istorie dar şi a profesorilor diriginţi             

care pot integra educaţia pentru natură în activităţile planificate cu elevii. Astfel se pot exersa               

competenţe precum gândirea critică, responsabilitatea sau exprimarea liberă folosind un cadru nou şi             

provocator pentru copii.  

Aceasta este o competiţie regională. Se pot înscrie echipe doar din următoarele oraşe: Făgărăş,              

Codlea, Zărneşti, Braşov, Sf. Gheorghe, Buşteni, Victoria, Avrig, Sibiu, Mediaş, Sebeş, Alba Iulia, Blaj,              

Cluj, Turda, Luduş, Târgu Mureş, Târnaveni, Cristuru Secuiesc, Miercurea Ciuc, Comăneşti, Oneşti,            

Târgu Secuiesc, Adjud, Buzău, Urziceni, Ploieşti, Câmpina, Moreni, Vălenii de Munte, Mizil, Târgovişte,             

Buftea, Otopeni, Bucureşti, Găeşti, Topoloveni, Piteşti, Mioveni, Rm. Vâlcea, Curtea de Argeş,            

Câmpulung Muscel.  

 

De ce? : 

Natura este baza vieţii noastre pe Pământ. Depindem de ea pentru toate nevoile noastre materiale,               

dar şi pentru creşterea sufletului nostru şi a bucuriei de a trăi. Cât de bine o cunoaştem? Cât de des ne                     

întâlnim cu ea în mod conştient, în orele de şcoală sau în timpul liber?  

 

Să împărtăşim bucuria naturii este titlul unei cărţi care a revoluţionat educaţia pentru natură în toată                

lumea. Autorul ei, Joseph Barat Cornell este un educator cu o experienţă de 40 de ani, lucrând cu copii                   

şi adulţi în programe de conştientizare şi cunoaştere a naturii. În 2017 această carte vine şi în                 

România, pentru profesori, părinţi, educatori şi pentru copii. Folosim acest prilej de deschidere pentru              

a organiza competiţia Să împărtăşim bucuria naturii. 

 

Această competiţie este o provocare de a vă întâlni cu natura, într-un loc apropiat şi accesibil, în                 

pădurea de lângă oraş, pe câmp sau în parcul din centru. Elevii împreună cu profesorii vor crea şi vor                   

experimenta un program de conectare cu natura, bazându-se pe una dintre temele competiţiei, pentru              

a dezvolta şi a pune la lucru abilităţile de observare, explorare, analiză, gândire critică, ascultare               

activă.  
 

Fiecare echipă înscrisă în competiţie va primi gratuit prin curier un exemplar în limba română al cărţii                 

Să împărtăşim bucuria naturii pentru toate vârstele, pentru a o folosi ca resursă în realizarea               

programului.  

 

Tematică propusă: 

1. Micii biologi 

 

 



Echipele pot realiza programe de observare a unor specii sau habitate naturale, concentrându-se pe              

înţelegerea modului de viaţă al acestora şi pe impactul adus de activitatea oamenilor. De asemenea               

programele pot conține informații despre valoarea speciilor/habitatelor alese, amenințările existente,          

posibile soluții de prevenire și/sau de rezolvare a conflictelor. 

2. Natura este baza vieţii 

Pentru a ne dezvolta durabil trebuie să existe un echilibru între aspectele sociale, economice şi               

exploatarea naturii. Omul este motorul pentru această dezvoltare, de aceea este foarte important să se               

conştientizeze rolul oamenilor şi capacitatea de suport a naturii, astfel programele pot include activităţi              

de conştientizare a rolului mediului natural în ecuaţia dezvoltării durabile.  

3. Omul ca parte din natură  

Programele se concentrează pe conectarea cu natura, pe crearea unei legături la nivel sufletesc între               

participanţi şi elementele naturii. În cadrul acestor programe se pot aborda subiecte precum legătura              

între om şi restul formelor de viaţă de pe acest pământ. Cum se poate integra şi învăţa de la aceste                    

forme de viaţă (specii de plante şi animale) astfel încât omul să trăiască în armonie cu natura.  

 

Ce trebuie să faceți?  

 

Echipele trebuie să realizeze un program şi sa documenteze desfăşurarea programului realizat pe una 

din temele prezentate mai sus. Prezentarea programului trebuie să fie trimisă către Centrul Schubz 

pentru a fi evaluată de către juriu. Prezentarea trebuie să includă şi numele elevilor membrii ai 

echipei, precum şi rolul acestora în elaborarea, desfăşurarea şi documentarea programului.  

Pentru prezentare pot fi folosite instrumente audio, video, fotografii, descrieri narative sau alte forme              

creative alese de către participanţi. Materialele audio-video vor fi de maxim 15 minute, descrierile              

narative de maxim 5 pagini A4.  

 

Observaţie: un profesor poate să se înscrie în concurs cu maxim două echipe.  

 

Perioada de desfăşurare:  

1. Inscrierile se fac până în data de 18 mai completând Formularul Online  

2. Prezentările programelor realizate de echipele participante se primesc pana pe 2 iunie, prin 

e-mail la info@schubz.ro sau prin poştă la SCHUBZ Centrul de educaţie pentru Dezvoltare 

Durabilă, Strada I.L.Caragiale Nr.7 Râşnov, Judeţul Braşov.  

3. În perioada 3-10 iunie juriul va evalua programele pe baza prezentărilor primite.  

4. Pe 10 iunie vor fi anunţate rezultatele şi echipele câştigătoare.  

5. Programul taberelor pentru echipele câştigatoare:  

Seria 1  26 iunie – 1 iulie  

 

 

https://docs.google.com/a/schubz.ro/forms/d/e/1FAIpQLSdbhBFYgpKiC9TE1qB3L2C_ShQuAkjueQDLP0lrcxLg-2bWKw/viewform?usp=sf_link
mailto:info@schubz.ro


Seria 2  10-15 iulie  

Seria 3  17-22 iulie  

 

 

 

Juriul Competiţiei: 

Mihai Dragomir - Director al Centrului de Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă SCHUBZ 

Mihaela Melinte - Profesor de engleză, Şcoala Gimnazială Peter Thal Râşnov 

Andreea Kurta - Responsabil educaţie, Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului  

 

Se vor puncta creativitatea, calitatea experienţei în natura, integrarea întregii echipe în elaborarea             

programului şi cât de bine răspunde acesta la temele formulate mai sus, cât sunt de convingătoare                

acțiunile și materialele voastre. Se vor acorda puncte și pentru sloganul și steagul echipei.  

Foarte important! Nu uitaţi că întreaga echipă va trebui să fie implicată în realizarea programului.               

Recomandăm să descrieți rolul fiecărui membru al echipei in prezentarea trimisa juriului. Toate echipele              

participante vor primi un răspuns cu privire la rezultatul obţinut în urma clasamentului.  

Unde poţi cere informații? 

SCHUBZ - Centrul de Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă,Râşnov, Judeţul Braşov.  

Nicoleta Ionescu info@schubz.ro telefon: 0736035550.  

 

Premierea 

1. 6 echipe câştigătoare participă la Tabăra de vara Schubz 

După jurizarea tuturor proiectelor transmise se vor selecta 6 echipe câştigătoare care vor fi premiate cu                

5 zile de aventură într-una din sesiunile Tabara de vară SCHUBZ în zona Parcului Naţional Piatra                

Craiului, organizate în perioada iunie-iulie 2017.  

Cazarea se va face în zona Parcului Naţional Piatra Craiului, 3 mese pe zi vor fi asigurate în fiecare zi.                    

Participanții sunt așteptați cu numeroase activități de cunoașterea naturii și cu nenumărate provocări, şi              

nu în ultimul rând cu acordarea la final a unei diplome! 

Tabăra va avea animatori pregătiţi să vă ofere o aventură de neuitat ce se vor ocupa de toată buna                   

desfăşurare a taberei. De asemenea, vom avea alături de noi şi specialiști ai Naturii, care ne vor ghida                  

în lumea minunată a naturii, persoane care ne vor povesti despre aria protejată pe care o vizităm,                 

despre istoria şi cultura zonei. O vizită la Centrul de Vizitare al Parcului Naţional Piatra Craiului va fi                  

inclusă în programul taberei.  

 

 



2. 10 programe de educaţie pentru dezvoltare durabilă de 2 ore, susţinute de echipa SCHUBZ în               

şcoala lor. Tema programului va fi “Să consumăm responsabil”. Progamele vor fi organizate în              

lunile octombrie-noiembrie 2017. Logistica va fi asigurată de Centrul Schubz. 

 

Vă dorim mult succes şi vă aşteptăm cu mare drag Să împărtăşim bucuria Naturii! ☺ 

Ce este Centrul SCHUBZ? 

 

SCHUBZ România este o iniţiativă a Centrului SCHUBZ Lüneburg şi a Asociaţiei Mioritics. SCHUBZ              

Lüneburg este un centru din Nordul Germaniei, cu 25 de ani de experienţă în domeniul educaţiei.                

Asociaţia Mioritics a fost înfiinţată în aprilie 2004, cu scopul de a sprijini dezvoltarea durabilă a                

regiunilor României si menţinerea valorilor naturale şi culturale ale patrimoniului local. Centrul de             

Educație SCHUBZ își propune să crească interesul și entuziasmul oamenilor pentru natură, de la nivel               

local la nivel global, precum și capacitatea acestora 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 Educație pentru Dezvoltare Durabilă (EDD). Mai multe informatii despre echipa si             

programele noastre pe www.schubz.ro  

Despre LIDL  

“Lidl este prezent în 30 de țări din toată lumea și operează aproximativ 10.000 de magazine și peste                  
140 de centre logistice în 27 de țări din Europa.  
Lidl are aproximativ 215.000 de angajați, dintre care 5000 în România unde retailer-ul german are               
deschise peste 200 de magazine și 4 centre logistice. Misiunea Lidl în România este aceea de a le oferi                   
zilnic românilor, în zone din imediata lor proximitate, produse de calitate la cel mai bun preţ, direct de                  
la producători, intr-o largă varietate de sortimente.” 
 

 

   

 

 

http://www.schubz-online.de/index.php/about-us
http://www.mioritics.ro/
http://www.schubz-online.de/index.php/about-us
http://www.schubz.ro/


 

 
 

 

 


