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Conectare și acțiune 
Educație pentru dezvoltare durabilă zi de zi 

SCHUBZ România este o iniţiativă a Centrului SCHUBZ Lüneburg şi a 

Asociaţiei Mioritics. Centrul de Educație SCHUBZ s -a deschis pentru public 

în octombrie 2016 și 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 profesori și  educatori, explorează natura și învață să 

trăiască sustenabil prin activităţi de Educație pentru Dezvoltare Durabilă 

(EDD).  

 

,, Activităţile desfăşurate în cadrul colaborării cu centrul SCHUBZ au generat entuziasm, 

au fost plăcute şi motivante pentru copii. Ei au obţinut informaţii şi abilităţi în condiţiile 

unei libertăţi de exprimare maxime, prin jocuri şi experimente. Plăcerea de a cunoaşte şi 

de a te dezvolta a reprezentat punctul forte al acestui tip de educaţie non-formală, care 

a completat instruirea teoretică din cadrul şcolii prin activităţi atractive. 

   Mulţumim şi ne bucurăm deja de viitoarele colaborări! 
Director Școala nr.3 Râșnov, profesor  Cheţe Maria Oana" 
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În 2018 am încercat să punem mai multă valoare în comunitatea din Râșnov, în mijlocul 

căreia a înflorit Centrul SCHUBZ. În același timp am folosit toate oportunitățile de a 

învăța și de da mai departe din experiența și instrumentele noastre, pentru ca bucuria 

conectării cu natura să fie împărtășită de cât mai mulți copii și dascăli. Pentru a ne lua 

cu toții inspirația de a trăi și de a acționa, fiecare la nivelul său, pentru o societate mai 

echilibrată pe Pământ.  

Activitatea Centrului Schubz a fost susținută de :  
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Săptămânile tematice – un parteneriat pentru Școlile din Râșnov  
 
Pentru al treilea an consecutiv, Centrul SCHUBZ si Primăria Râșnov au oferit elevilor și profesorilor de la 

școlile din oraș oportunitatea de a experimenta gratuit ateliere de educație pentru dezvoltare durabilă 

susținute de o echipă diversă de educatori și colaboratori. Astfel activitățile s-au desfășurat în cadrul 

următoarelor teme: Apa, Energia, Pădurea, Ariile naturale protejate, Reciclarea, Plantele aromatice, 

Carnivorele mari, Meseriile și au avut loc atât în timpul orelor de curs cât și după-amiaza.  

 

Instrumentele și metodele folosite au inclus: jocuri, experimente de laborator, povești, explorare și 

observare liberă, prezentări, ore de bandă desenată, drumeții în natură, dezbateri , proiecte în echipe, 

exerciții de conectare și de autoreflecție. Copiii au interacționat unii cu alții în mod liber și colaborativ, au 

fost încurajați să își exprime opiniile, să pună întrebări, să aducă în discuție subiecte provocatoare pentru 

viața lor de fiecare zi , cum ar fi  Economisirea energiei, Epurarea apelor uzate, Colectarea selectivă a 

deșeurilor, Alegerea unei profesii, Conectarea cu natura. Ei au explorat pădurile din jurul orașului, străzile 

acestuia și elementele de istorie locală. În fiecare dintre săptămâni aproape 400 de elevi de toate 

vârstele de la Scolile gimnaziale 1, 2 și 3 din Râșnov au participat la aceste activități.  
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Clubul de bandă desenată Râșnov  

Inițiat în 2014 de Mihai Grăjdeanu și Mădălina Corina Diaconu, Clubul de bandă desenată este 

găzduit de trei ani de Centru SCHUBZ. Echipa clubului este formată din elevi ai școlilor din Râșnov 

care se întâlnesc dupa-amiezile în fiecare săptămână tematică din cursul anului, precum și în 

timpul festivalului Jocmania și Festivalului de Film și Istorii Râșnov, pentru a explora și a crea 

propriile lor povești. Benzile desenate create de ei urmăresc  subiectele principale din activitatea 

centrului – ariile naturale  protejate din vecinătate, pădurea, râul, istoria locală, reciclarea,  

munca în echipă, conectarea cu natura și cu rădăcinile din tradiția orașului. Creațiile copiiilor din 

acest an au fost selectate pentru Salonul BD Brașov România în 100 de benzi desenate și au fost 

și premiate. Unul dintre proiectele speciale ale clubului în 2018 a fost Povestea unui Steag 

tricolor, care a fost expus în timpul verii în grădina cetății Râșnov și în Piața Centrală a orașului.  

 

Eco-grădina copiiilor 

Inspirați, îndrumați și încurajați la fiecare pas de Ioana Vașoti, care a inițiat voluntar proiectul, 

zece mici grădinari au lucrat din iarnă până în vară în grădina Centrului SCHUBZ . Însuflețiți de 

acest proiect în care au putut urmări dezvoltarea plantelor de la sămânță până la salata din 

farfurie, copiii au realizat activități săptămânale de pregătire a solului, alegere a semințelor, 

plantare, udare, plivire, observare, comparare și, în final, culegere. Pe parcursul anotimpurilor ei 

au observat direct procesele naturale care au loc în grădină și au învățat într-un mod experiențial 

despre noțiuni cu nume mai complicate cum sunt fotosinteza, eroziunea, absorbția. Copiii au 

plantat o grădină de legume și una de ierburi aromatice pentru gătit și ceai și s-au bucurat 

savurând gustul alimentelor pe care le-au produs ei înșiși. A fost o școală în aer liber pentru ei, 

ca și pentru părinții lor și pentru elevii și educatorii care le-au urmărit activitatea și i-au susținut 

în această aventură de descoperire și creație.  
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Săptămâna muzicii  

Casa care găzduiește Centrul SCHUBZ este cunoscută de mult în Râșnov drept Casa Învățătorului. 

În acest an, cu susținerea Primăriei, învățătorul și profesorul de muzică Jurgen Elsen. proprietarul 

din generația de azi, a susținut la SCHUBZ o săptămână de ateliere didactice pentru folosirea 

muzicii în predarea disciplinelor din școlile primare. Astfel învățătorii din Râșnov și din Brașov au 

putut experimenta metode noi, folosind instrumente muzicale simple, după modelul școlilor din 

Germania. Atelierele au inclus întâlniri de lucru cu dascălii precum și ore demonstrative cu elevii 

Școlii Gimnaziale Peter Thal din Râșnov. În urma acestui proiect, Centrul Schubz are o colecție de 

instrumente de percuție și cu coarde, care pot fi împrumutate și folosite de către învățătorii și 

elevii școlilor din oraș.  

Călătoria Apei – întâlniri cu plante, animale, oameni și alte substanțe magice  

Finanțat de Fundația Comunitară Brașov prin Fondul Științescu, acest proiect este o inițiativă comună a 

Centrului SCHUBZ și a Școlii Gimnaziale nr.3 din Râșnov. Scopul nostru este crearea unei experiențe de 

învățare integrată pentru elevii de gimnaziu, având ca subiect apa și impactul omului asupra acesteia. 

Proiectul a început în iulie 2018 și continua până în februarie 2019 și include drumeții de explorare a 

ecosistemelor acvatice, vizite la stația de epurare și determinări de poluanți din probe de apă, jocuri și 

proiecte în echipă precum și un club de teatru pe tema apei. Astfel sunt acoperite arii curiculare din 

biologie, chimie, ecologie, cultură civică și arte. Un pachet educational cu materiale didactice și structura 

lecțiilor experiență va rămâne în școală pentru a putea fi folosit de către profesori în anii următori.  

La finalul proiectului cei 75 de elevi de gimnaziu  participanți 

vor lua parte la o dezbatere în care vor prezenta viziunea lor 

despre viitorul Râului Ghimbășel din Râșnov. În acest fel ei 

vor putea pune în practică noțiunile și experiența acumulată 

pentru a proiecta acțiuni concrete pentru îmbunătățirea 

vieții în comunitatea în care trăiesc.  

În cadrul acestui proiect echipa SCHUBZ a participat cu 

ateliere despre apă la Festivalul SCIFest din Brasov, precum 

și la Târgul de proiecte organizat de Fondul Științescu.  

 

              

 



Page 7 

 

Zilele Consumului Responsabil în Râșnov  

Activitatea începută în 2017 cu sprijinul LIDL, prin LIDL Community Grants, a continuat și în acest 

an. Ne-am dorit să avem un spațiu în care copiii să poată experimenta ce înseamnă să prepare 

hrană sănătoasă, după retețe tradiționale, ca parte practică a atelierului nostru  despre consumul 

responsabil. Așa că am amenajat o bucătărie in cadrul centrului și am organizat o săptămână de 

ateliere despre consum la care au participat elevi de la Școala Gimnazială Peter Thal din Râșnov 

împreună cu elevi ai Școlii din Moln, Germania. Aflați într-un proiect de schimb interșcolar, copiii 

au putut experimenta cum se coace paine traditionala la cuptorul cu lemne al centrului SCHUBZ 

și au discutat despre diferențele între comportamentele de consum și de reciclare în România și 

Germania.  
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Clubul de fotografie SCHUBZ  

Explorarea lumii, a culorilor și formelor este o pasiune a copiilor pe care încercăm să o hrănim în toate 

activitățile centrului. În cursul anului 2018 un grup de 12 fotografi juniori din Râșnov și Brașov, începători 

sau mai avansați, au descifrat o parte din tainele exprimării prin obiectivul aparatului foto. Ghidați 

voluntar de fotograful Alexandru Andrei Tănasie, copiii au învățat tehnici și metode pentru diverse tipuri 

de fotografii, s-au jucat, au experimentat ei înșiși, au editat și tipărit propriile creații care au adus 

frumusețe și inedit în sălile de activități ale centrului.  

  

 

Festivalul Jocmania  

Aflat la cea de a noua editie, acest festival deja traditional în Râșnov propune copiiilor de toate 

vârstele un program complet, de dimineața până seara, pentru prima săptămână din vacanța de 

vară. Și în acest an experiențele oferite au fost foarte diverse: drumeții ghidate  în natură, modelaj 

în lut, reciclare creativă, reconstituire istorică, bandă desenată, gătit cu ingrediente naturale, 

pâine la cuptor cu lemne, boardgames, jocuri în aer liber, muzică cu instrumente de percuție, 

teatru, filme, origami, restaurare de ceramică, caligrafie medievală. În cadrul atelierelor copiii 

sunt implicați și susținuți să facă propriile descoperiri și să ia propriile decizii. Prin joc si explorare 

ei fac cunoștință cu toate cele trei elemente ale dezvoltării durabile așa cum se regăsesc ele în 

viața lor – natura, cultura și tradițiile precum și economia locală. Atelierele Jocmania au strâns in 

acest an 2800 de participanți care au participat gratuit la festival, cu sprijinul Primăriei Râșnov.  

  



Page 9 

Vacanța Altfel – la Cetatea Râșnov  

În lunile iulie și august, cu sprijinul Consiliului Județean Brașov, am organizat în Grădina Cetății 

Râșnov ateliere interactive pentru copii și adulți, la care au participat atât turiștii cât și localnicii 

orașului. Într-un decor de reconstituire istorică a perioadei medievale din zonă, au avut loc 

sesiuni de linogravură, arheologie pentru copii, împletituri cu fire textile și mărgele, noduri, 

cunoașterea uneltelor, armelor și vestimentației folosite în Evul Mediu. Astfel cei peste 6000 de 

participanții s-au putut reconecta la rădăcinile sociale și culturale ale civilizației locale și la modul 

de folosire a resurselor și de echilibrare a vieții oamenilor cu natura.  

 

Școala Altfel  

Și în 2018 am continuat organizarea atelierelor pentru diferite școli, pe baza de programare, în 

cadrul programului Școala Altfel. În natură, la centru sau în școală, aceste activități au urmărit 

oferta de programe a centrului, adaptându-se mereu nevoilor copiiilor și dascălilor. În acest an 

am lucrat cu 600 de copiii din Brașov, Vama Buzăului, Zărnești, Lunca Câlnicului, Codlea, 

Ploiești, București în programe despre energie regenerabilă, conectare și explorare în pădure, 

circuitul apei în natură și consum responsabil.  

Atelierele SCHAEFFLER  

În 2018 am fost mai aproape de angajații companiei Schaeffler România, care este unul dintre 

susținătorii principali ai activității centrului încă de la înființare. Familii cu copii au fost oaspeții 

SCHUBZ pentru a experimenta programul nostru de explorare a pădurii, gătitul la cuptorul cu 

lemne si atelierul de reciclare creativă. Experți ai companiei au participat la Săptămâna Meseriilor 

unde au prezentat elevilor din Râșnov oportunitățile oferite ca și traseu de carieră pentru ei.  De 
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asemenea, în vacanța de vară echipa centrului a participat la Ziua Angajaților Schaeffler cu 

laboratorul de experimente despre apă și cu atelierul de reciclare creativă.  

 

EDU Wildlife – Despre carnivorele mari din România în Europa  

Proiectul educațional „EDU-Wildlife” este un parteneriat mai larg, inițiat de Centrul SCHUBZ  

Luneburg la care s-au alăturat centre educaționale și organizații  neguvernamentale din 

Germania și România. Obiectivul proiectului este de a genera cunoștințe prin analizarea 

diferitelor strategii de comunicare referitoare la carnivorele mari din Europa și dezvoltarea de 

materiale educaționale inovatoare privind conservarea și acceptarea acestor specii de animale. 

Activitățile se derulează din august 2017 până în ianuarie 2020, atât în Germania, cât și în 

România. 
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Folosind metoda educației pentru dezvoltare durabilă (EDD), proiectul urmărește sensibilizarea 

tinerilor privind coexistența cu carnivorele mari și aprofundarea înțelegerii și practicii EDD prin 

dezvoltarea unor instrumente educaționale eficiente. Astfel pe parcursul anului 2018 echipa 

SCHUBZ România împreună cu colegii din Germania a lucrat la conceperea și realizarea a două 

kituri educaționale – Mai aproape de lupi  și Lupi, urși și râși - care includ materiale, metode, 

abordări și resurse pentru ateliere cu elevii pe aceste subiecte. În luna septembrie 30 de 

educatori pentru natură din ambele țări au participat la o săptămână de dezbateri, sesiuni 

demonstrative și creative pentru a pregăti folosirea celor două kituri în școli pe parcursul anului 

școlar 2018-2019. În România elevii din Râșnov au fost primii care s-au bucurat de experiența 

atelierelor EDU Wildlife, urmând ca în 2019 copii din 30 de școli din Vrancea, Brașov, 

Hunedoara, Zalău și Arad să participe la astfel de programe. 10 cluburi de sălbăticie vor fi 

organizate în aceste zone pentru a facilita cunoașterea mai aprofundată a subiectului de către 

elevi și explorarea relației dintre oameni și carnivorele mari. Centrul SCHUBZ colaborează în 

acest proiect cu Administrația Parcului Național Piatra Craiului, Asociația pentru Conservarea 

Diversității Biologice, Asociația Zarand, ProPark Fundația pentru Arii Protejate, Societatea 

Română de Sălbăticie.  

 

 

Evenimente găzduite de SCHUBZ în 2018 

 Sesiunea de formare în Service Learning pentru profesorii și liderii de cluburi ai Fundației 
Noi Orizonturi  

 Școala de vară și concerte în cadrul Festivalului de Film și Istorii Râșnov  

 Excursia de studii a studenților Universității Leuphana din Luneburg 
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Media  

 

Film Proiect Știintescu: https://www.youtube.com/watch?v=L17w9rquHaw, 

https://www.youtube.com/watch?v=S-0J7EoxlKE 

Radio România Cultural: https://radioromaniacultural.ro/audio-fondul-stiintescu-la-

rasnov/?fbclid=IwAR1oiOF33l4PRFPZ37B4TaYy9oeeTPnqdFBDNVe0951_AVxqYF5TxxnPh6
4 

Despre educația pentru natură cu Luminița Tănasie: https://www.youtube.com/watch?v=R-uxRjmQZzM  

 
 

 

Film%20Proiect%20Știintescu:%20https:/www.youtube.com/watch?v=L17w9rquHaw
Film%20Proiect%20Știintescu:%20https:/www.youtube.com/watch?v=L17w9rquHaw
https://www.youtube.com/watch?v=S-0J7EoxlKE
https://radioromaniacultural.ro/audio-fondul-stiintescu-la-rasnov/?fbclid=IwAR1oiOF33l4PRFPZ37B4TaYy9oeeTPnqdFBDNVe0951_AVxqYF5TxxnPh64
https://radioromaniacultural.ro/audio-fondul-stiintescu-la-rasnov/?fbclid=IwAR1oiOF33l4PRFPZ37B4TaYy9oeeTPnqdFBDNVe0951_AVxqYF5TxxnPh64
https://radioromaniacultural.ro/audio-fondul-stiintescu-la-rasnov/?fbclid=IwAR1oiOF33l4PRFPZ37B4TaYy9oeeTPnqdFBDNVe0951_AVxqYF5TxxnPh64
https://www.youtube.com/watch?v=R-uxRjmQZzM
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În anul 2018 au susținut ateliere în cadrul proiectelor SCHUBZ România: 

 Mădălina Corina Diaconu  
 Mihai Dragomir 
 Jurgen Elsen 
 Florentina Florescu  
 Mihai Ionuț Grăjdean 
 Bogdan Ionescu  
 Nicoleta Ionescu 
 Cristina Petric 
 Hana Pop si Petru Pop 
 Luminița Tănasie 
 Alexandru Andrei Tănasie  
 Daniel Secărescu 
 Cristina si Viorel Tieran 
 Ioana Vașoti 
 Cristina Voicu  
 Echipa Muzeului de Istorie Brașov 
 Trupa de teatru Albinuțele  

Fotografii: Daniel Secărescu, Mihai Dragomir, Florentina Florescu, Ioana Vașoti, Mădălina Corina 
Diaconu, Bogdan Ionescu, Centrul Schubz.  

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,5400. Tel: 

0727 642 858 

Resurse financiare 
236 300 lei

Consiliul Județean Brașov

Schaeffler România

Lidl Community Grant

Primăria Râșnov

DBU

Atelierele Școala Altfel

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

