
 

 

Activități cu  peste 3000 de 
copii și multă  bucurie! 

Activitățile noastre  din  perioada ianuarie-septembrie 2017 
 

 

 

 



Programe derulate din oferta SCHUBZ, pentru copiii din Râşnov şi din alte oraşe  
 
Primăria Râşnov susţine centrul Schubz pe parcursul anului 2017 în organizarea a zece             
săptămâni tematice cu programe specifice pentru copiii din Râşnov. Ei pot participa gratuit pe              
baza programărilor făcute de către şcoli. Toate cele 3 şcoli din Râşnov au fost incluse in acest                 
program.  
Începând cu luna martie au fost derulate 5 săptămâni tematice, fiecare legată de domeniul              
dezvoltării durabile şi explorării elementelor naturii – Săptămâna Pădurii, Săptămâna Apei,           
Săptămâna Păsărilor, Săptămâna Plantelor aromatice şi Săptămâna Istoriei. Activităţile         
s-au desfăşurat în timpul orelor de curs în şcoli cât şi la Centrul Schubz, iar dupa- amiaza în                  
intervalul 16:00 - 18.00 la centru. Aproximativ 500 de copii, de la 6 la 14 ani, au participat la                   
fiecare săptămână tematică.  

 
Din septembrie vom continua cu încă 5 săptămâni tematice pentru copiii din localitate pe              
subiectele: Ştiinţă, Energie, Reciclare, Teatru şi Târg de Crăciun.  
În paralel cu acestea am continuat programele centrului cu plată pentru clase de elevi, activităţi               
care au fost programate atât în cadrul săptămânilor Şcoala Altfel cât şi în afara acestora. Am                
avut elevi din Braşov, Râşnov, Zărneşti, Lunca Câlnicului şi Ploieşti. 590 de copii au participat la                
20 de programe de acest fel.  



Finanţări  şi  proiecte individuale  
 

 
 

Funcţionarea Centrului în anul 2017 este susţinută de Schaeffler România          
www.schaeffler.ro 

   

În perioada aprilie – decembrie 2017 derulăm proiectul SĂ ÎMPĂRTĂŞIM BUCURIA NATURII,            
finanţat prin LIDL Community Grant, cu un buget total de 73.900 euro.  

 

Proiectul îşi propune introducerea unor noi instrumente şi a unei noi metode pentru profesorii de               
gimnaziu care lucrează cu elevii pe teme de explorare, interpretare şi protecţie a naturii.              
Activităţile din cadrul proiectului au implicat profesorii şi elevii în lecţii ţinute în natură în afară                
şcolilor şi în prezentarea conceptului de Flow Learning ca metodă şi abordare a subiectelor              
legate de mediu. Proiectul susține financiar activitatea echipei Schubz până în decembrie 2017             
cât şi un colaborator pentru comunicare timp de 4 luni.  

http://www.schaeffler.ro/


 
 Activităţi desfăşurate până în prezent:  

★ Publicarea cărţii “Să împărtăşim bucuria naturii” de Joseph Barath Cornell în limba            
română și desfăşurarea concursului “Să împărtăşim bucuria naturii” pentru profesorii şi           
elevii de gimnaziu din România .  

★ Organizarea primelor serii de tabere oferite drept premiu în cadrul concursului - 3 serii              
de 2 echipe a câte 10 copii în lunile iunie şi iulie 2017. Fiecare serie a petrecut 6 zile în                    
Râşnov şi a participatla ateliere şi activităţi dezvoltate de către echipa şi colaboratorii             
Schubz România.  

 
Activităţile în curs de desfăşurare până în       
decembrie 2017:  

★ Lansarea oficială a cărţii și conferințe “Să       
împărtăşim bucuria naturii” în 5 oraşe (Târgu       
Mureş, Braşov, Sibiu, Cluj şi Bucureşti)      
împreună cu Greg Traymar. 

★ 10 sesiuni de training în metoda flow       
learning pentru profesori susţinute de echipa      
Schubz în 10 locaţii în ţară.  

★ Dezvoltarea unui nou program marca     
Schubz România “Cum să trăim şi să       
consumăm responsabil” şi prezentarea lui în 10       
dintre şcolile participante la concurs.  

★ Organizarea unui concurs pentru    
profesorii şi elevii din judeţul Braşov în       
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean     

Braşov. 
 
 
 
 



Bursa binelui - Atinge Ascultă Miroase Simte 

SCHUBZ a participat la o campanie online de        
strângere de fonduri dezvoltată de BCR, la care        
participă organizaţii din toate domeniile. Proiectul      
nostru a susţinut organizarea de programe gratuite şi        
un club de teatru pentru copiii de la Şcoala 3 din           
Râşnov, acolo unde resursele financiare sunt foarte       
mici. Proiectul a ajuns în finală şi am reuşit să adunăm           
1000 de euro de la donatori şi proiectul a fost vizualizat           
de către 7893 de persoane. Programele se vor        
desfăşura în şcoală în perioada octombrie-decembrie      
2017. 

Jocmania - Festivalul Copiilor 2017 

A opta ediţie a festivalului Jocmania a avut loc între           
18 şi 25 iunie 2017. Centrul Schubz Râşnov a fost          
inima festivalului şi aici au avut loc majoritatea        
activităţilor. Programele desfăşurate în cadrul     
festivalului au fost despre Pădure, Păsări, Energie,       
Plante aromatice, Reconstituire istorică cât şi      
ateliere de Reciclare Creativă, Bandă desenată,      
Caligrafie medievală, Improvizaţie din hârtie şi      
Restaurare ceramică.  
 
 

Festivalul de Film si Istorii / Şcoala de Vară Astra 
 
A 9-a ediţie a Festivalului de Film şi Istorii Râşnov (FFIR) şi a 5-a ediţie a Şcolii de vara "Astra"                    
au avut loc între 28 iulie şi 6 august 2017 la :Cinematograful "Amza Pellea" Râşnov, Piaţa Unirii,                 

Centrul Schubz şi Grădina Cetăţii Râşnov.      
Festivalul a inclus 44 proiecţii de film, 21        
dezbateri, 15 concerte, 1 târg de carte, 5        
expoziţii. La evenimentele FFIR 2017, au      
participat peste 7.000 spectatori. La cursurile      
Şcolii de Vara Astra 2017 au participat 30        
studenţi din România şi Republica Moldova.      
Centrul Schubz a fost gazda cursurilor şcolii de        
vara şi a oaspeţilor Festivalului de film (peste 200         
de invitaţi), grădina transformându-se şi ea în       
spaţiu de curs sau de dezbateri de dimineaţa        
până noaptea târziu.  
 
 

 

http://www.ffir.ro/ro/
https://www.facebook.com/ScoalaDeVaraAstra/


Câteva dintre numele care ne-au călcat pragul sunt: Hans G. Klemm (ambasadorul SUA), Dănuţ              
Iacob (erou Braşov 1987), Paul Brummell (ambasadorul Marii Britanii), Ion Sturza (presedinte            
Fribourg Capital), Pierre-Henri Deleau (selecţioner Festival International du Film d'Histoire          
Pessac), Şerban Georgescu (regizor Varză, cartofi şi alţi demoni // Cabbage, Potatoes and             
other Demons), Angela Cristea (ambasador Comisia Europeană), Nicolae Raţiu, Analia Selis,           
Nae Caranfil, Iosif Farcaş (erou Braşov 1987), Augustin Lazăr, Tim Judah, The Mono Jacks,              
Marina Constantinescu, Irina Onescu, Marius Chivu, Mirela Murgescu, Attila Szabó J, Oana            
Popescu, Sever Voinescu, Adrian Cioroianu, Stana Dobre (erou Braşov 1987), Cătălin           
Ştefănescu, Cosmin Budeancă, Anghel Damian, Stejărel Olaru, Sânziana Tarta, Horia          
Şerbănescu, Lucian Mîndruţă, Aurica Geneti (erou Braşov 1987, omul cu cască albă), Florin             
Ciobanu, Marius Lazăr, Barbu Mateescu, Liviu Papadima, Theodor Paleologu, Sorin Gabriel           
Cozma, Teodor Tita, Dan Suciu, Dan Burlac, Andrei Boncea, Valentin Radu, Marius Cosmeanu,             
Stanislav Secrieru, Ionuţ Stanimir.  

 
 
Colaborare cu Fundaţia Noi Orizonturi - Sesiune de instruire 
 
În perioada 21-25 august 2017, Centrul Schubz a găzduit o sesiune de training organizată de               
Fundaţia Noi Orizonturi pentru lideri de proiecte de Service Learning - Învăţare prin muncă în               
serviciul comunităţii. 80 de participanţi, profesori şi facilitatori de proiecte din toată ţară au              
petrecut trei zile de sesiuni de instruire; Echipa Centrului Schubz a organizat o după-amiază în               
pădure cu grupul de participanţi, explorând faţetele dezvoltării durabile prin jocuri de rol,             
dezbateri şi exerciţii de conectare cu natura. De asemenea am dezvoltat un concept pentru              
Harta Comunităţii Sustenabile, ca bază pentru procesul de elaborare a proiectelor împreună cu             
grupurile de copii.  
 

https://www.facebook.com/pg/FundatiaNoiOrizonturi/photos/?tab=album&album_id=1693566234019013


 

 Participare la Târgul Natura și Tradiții, Brasov 2-3 septembrie 2017 

In 2 septembrie 2017 SCHUBZ a participat cu un atelier despre  pădure la Târgul de Natura şi 
Tradiţii. 

Târgul a promovat 6 destinații împreună cu artizanii tradiționali ai acestora creând o atmosferă 
prietenoasă timp de 2 zile în Brașov. Au fost amenajate 6 corturi personalizate reprezentând 
cele 6 arii protejateparticipante (Parcul Natural Comana, Parcul Natural Vânători Neamș, Situl 
Natura 2000 Soveja, Situl Natura 2000 Zarandul de Est, Geoparcul Dinozaurilor Țara Hategului 
și Siturile Natura 2000 Muntele Tâmpa și Stejărișul Mare) 

.http://schubz.ro/targul-natura-si-traditii-brasov-2-3-septembrie/  

 

 

 

 

http://schubz.ro/targul-natura-si-traditii-brasov-2-3-septembrie/


Parteneriate şi promovare  

★ Activităţile Schubz România au fost prezentate în cadrul a două cercuri pedagogice ale             
învăţătorilor din judeţul Braşov, oferta ajungând cu această ocazie la 120 de profesori.  

★ În mai 2017 a avut loc o întâlnire a 56 de învăţători din Braşov în cadrul Centrului                  
Schubz. Timp de jumătate de zi au fost prezentate programele centrului, cartea Să             
împărtăşim bucuria naturii şi s-a desfăşurat programul “Să descoperim natura cu toate            
simţurile” împreună cu participanţii.  

 

 
★ În septembrie 2017 am semnat un acord de parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean             

Braşov pentru susţinerea şi promovarea activităţilor derulate de centru în acest an            
şcolar. Acestea vor include 5 ateliere de formare pentru profesori din judeţ, precum şi              
programe desfăşurate pentru grupuri de elevi. 

★ Şcoala Altfel şi Jocmania au fost prezentate la posturi TV naţionale, iar la radio au au                
fost difuzate informaţii despre săptămânile tematice, Jocmania şi taberele de vară. Din            
luna mai 2017 am adunat 274 de prieteni pe pagina de facebook Schubz România.              
www.schubz.ro este actualizată cu principalele noutăţi. În acest an 1,353 persoane           
ne-au vizitat pagina.   

★ Parteneriatul activ cu Parcul Naţional     
Piatra Craiului a continuat, atât în cadrul        
activităţilor din cadrul Săptămânilor Altfel cât      
şi în perioada taberelor, când am organizat       
drumeţii în aria protejată şi vizitarea      
centrului de informare al parcului naţional.  

https://www.facebook.com/schubz.rasnov/
https://www.facebook.com/schubz.rasnov/
http://schubz.ro/offers/vizita-piatra-craiului/
http://www.schubz.ro/
http://schubz.ro/offers/vizita-piatra-craiului/
http://schubz.ro/offers/vizita-piatra-craiului/
http://schubz.ro/offers/vizita-piatra-craiului/
http://schubz.ro/offers/vizita-piatra-craiului/


★ De asemenea am apărut în catalogul de promovare al Asociaţiei de Ecoturism din             
România http://www.asociatiaaer.ro/publicatii/ .  

 

 

Mai multe puteți descoperi  pe pagina noastă de internet.  
www.schubz.ro 

https://www.facebook.com/schubz.rasnov/  
  

 
 

SCHUBZ România - Centrul de Educaţie Râsnov, Strada I.L. Caragiale nr 7, Râşnov, Judet Braşov, România, 
505400. Tel: 0727 642 858 

●  

http://www.schubz.ro/
https://www.facebook.com/schubz.rasnov/
http://schubz.ro/
http://www.asociatiaaer.ro/publicatii/

