Invitaţie la Atelierul
Sharing Nature - Să împărtăşim Bucuria Naturii
12 octombrie 2017 Sibiu
În perioada octombrie - noiembrie 2017, SCHUBZ - Centrul de Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă
continuă proiectul naţional Să împărtăşim Bucuria Naturii, cu sprijinul Lidl România, cu ateliere de
formare în metoda de educaţie experienţială Flow Learning şi de prezentare a renumitei cărţi de
educaţie pentru natură Sharing Nature în Târgu Mureş, Cluj Napoca, Sibiu, Braşov şi Bucureşti.
În acest context vă invităm să participaţi la atelierul pentru profesorii de gimnaziu
şi educatorii de mediu, care va avea loc joi 12 octombrie 2017 la sala de
conferințe a Complexul National Muzeal ASTRA în intervalul 9.00 – 17.00.
Evenimentul este organizat în parteneriat cu Asociația Județeană de Turism
Sibiu și Muzeul ASTRA.
Atelierul va fi susţinut de Greg Traymar, expert în educaţie de mediu şi trainer
internaţional. El este director al Sharing Nature Worldwide, organizaţia înfiinţată
ca urmare a viziunii lui Joseph Cornell şi a succesului deosebit al primei sale
cărţi Sharing Nature with Children din 1979. Iată mesajul său pentru participanții
din România.
Publicată în 24 de ţări, această carte a revoluţionat educaţia pentru natură în
Statele Unite ale Americii şi în Europa. De atunci şi până în prezent Sharing
Nature Worldwide organizează ateliere de formare pentru profesori,
învăţători, educatori, ghizi şi familii în toată lumea.
Ce aduce nou?
Metoda de educaţie experienţială propusă – Flow Learning – şi folosirea
inspiraţiei şi a conectării cu lumea vie ca instrumente de deschidere şi de
dezvoltare a abilităţilor copiiilor.
Atelierul are la bază cele patru etape ale conceptului Flow Learning, în care
entuziasmul, concentrarea, experimentarea, dar și comuniunea cu ceilalți
sunt elemente la fel de importante. Activitățile antrenante, amuzante chiar,
sunt presărate cu povestiri inspiratoare din viața marilor naturaliști. Trainerul
Greg Traymar, cu naturalețea și farmecul său, transformă această experiență
într-una revelatoare, plină de înțelesuri profunde, de conștientizare și
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reconectare cu natura din care facem cu toții parte. Învățare din inimă, pentru inimă, în care bucuria
naturii, redescoperită, e menită să fie împărtășită mai departe.

Cum vă înscrieți?
Înscrierile se fac în perioada 20 septembrie – 06 octombrie completând Formularul Online.
Deoarece există un număr limitat de locuri, selecţia aplicanţilor se va face în urma completării secţiunii
despre motivaţie din formularul online.
Atelierul se va desfăşura în limba engleză. Majoritatea activităţilor vor avea loc în natură, astfel
încât este necesar un echipament adecvat.
Participarea la acest atelier este gratuită, costurile de susținere a atelierului și masă sunt
asigurate de organizatori.
Pentru alte informaţii ne puteţi contacta la info@schubz.ro  tel: 0744 163 283.
Vă invităm deci, ca împreună, Să împărtășim 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 27 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. 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 .

