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2019 - Un an de experiențe la Centrul SCHUBZ   

6000 de copii, 20 de tipuri de ateliere, 6 cluburi  

 

“La SCHUBZ am învățat că toate sunt diferite și toate au 
rostul lor în viață. Fiecare plantă are rolul ei.”  Așa cum 
ne spun copiii de la Clubul Semințe de Științe, în acest an 
ne-am urmat și noi rostul  nostru, am continuat 
explorarea naturii și a relației pe care oamenii o au cu ea 
și ne-am deschis porțile, grădina și inimile  către cei care 
caută  noi căi pentru a învăța și a se bucura. Împreună cu 
o rețea tot mai largă de parteneri din România și din 
Germania, susținuți de finanțatori din comunitate și din 
afara ei, am realizat programe educaționale noi, am 
diversificat activitățile oferite copiilor de toate vârstele 
și  i-am însoțit pe fiecare în descoperirea darului său. Ne-
am lăsat cu toții inspirați de natură și am sprijinit 
cunoașterea prin mijloace diverse - explorare, muzică, 
teatru, pictură, experimente de laborator, grădinărit - 
pentru a facilita dezvoltarea copiilor în spiritul armoniei 
și al responsabilității pentru viață, fiecare în rolul său.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



Finanțatori  

Primăria Râșnov, Consiliul Județean Brașov, Fundația Comunitară Brașov, 

DBU, Fundația BINGO, Ministerul Mediului din Saxonia Inferioară.  

                

 

         

 
  

 

 

  



 

Educație în comunitate 

 

 Evenimente tematice Schubz 

Peste 2200 de copii de la toate cele 3 școli gimnaziale din Râșnov au participat 

gratuit în cursul anului 2019 la atelierele pe teme de dezvoltare durabilă oferite de Centrul 

Schubz, cu sprijinul Primăriei Orașului Râșnov. Prin programul “Evenimente tematice”, învățătorii 

și profesorii au avut libertatea de a alege dintre cele 20 de  tipuri de ateliere din 

oferta centrului. Conținutul acestor activități a pornit de la curricula școlară și a aprofundat sau 

completat teme studiate la clasă prin ateliere experiențiale și integrative. 

 
Am scos copiii și profesorii din sălile de clasă și i-am provocat la învățare prin descoperire, joc, 

experiment, reflexie interioară. Copiii s-au bucurat din plin să descopere natura din apropierea 



casei, să cerceteze ce forme de viață trăiesc în râul din orașul lor, să măsoare calitatea apei din 

râu folosind reactivi chimici, să vadă cu ochii lor cum se produce energie folosind forța apei, a 

vântului, sau lumina Soarelui. În peste 200 de ore copiii au învățat să se întrebe, să 

observe, să colaboreze, să se conecteze cu natura pentru a explora și a-și explica diverse aspecte 

din viața lor de zi cu zi sau dintre cele studiate la școală. Pentru copiii de la Școala 1 am avut în 

premieră o ofertă adaptată nevoilor specifice, stabilite în urma consultării cu conducerea școlii. 

Am elaborat o structură de ateliere de dezvoltare personală și jocuri de echipă care, pornind de 

la teme inspirate din natură și elemente de exprimare muzicală, și-au propus să armonizeze și să 

imbunătățească dinamica de grup a claselor.  

 

 



 Festivalul copiilor - Jocmania, ediția a X-a 

Opt zile de joc, veselie, spectacole, ateliere, timp frumos petrecut împreună, prietenii și 

activități cu gust de vacanță. Mai mult de o săptămână (16-23 iunie) în care regula principală a 

fost jocul și buna dispoziție.  

Știm că înțelepciunea copilului e jocul. Jocul e terenul în care actul educațional se petrece firesc, 

spontan. Prin cele 16 tipuri de ateliere oferite în cadrul Jocmania, ne-am propus să aducem 

repere despre cum timpul liber se poate petrece frumos, să-i încurajăm pe copii să-și descopere 

un hobby, să exerseze colaborarea și comunicarea, să trăiască bucuria creativității, să își 

antreneze mușchiul imaginației și al libertății, să se apropie de natură, să capete încredere în ei 

și câte și mai câte vor mai fi învățat, în joacă, în cele 50 de activități, însumând peste 

100 de ore de joacă de dimineața și până seara.  

 

Toate atelierele au fost cu participare gratuită și s-au adresat în primul rând copiilor din Râșnov, 

dar și copiilor aflați în vacanță în zonă. 



A fost înghesuială mare după-amiezele, la Joaca de-a bucătăria, Călătorii muzicale, Bandă 

desenată, Meșterul Așchiuță - Jocuri și jucării cu lemn, Origami, Atelier decorații din materiale 

reciclabile, Atelier de scrisori și vederi. Diminețile a fost greu pentru unii să se hotărască între 

Drumeții în natură, Clubul animalelor sălbatice, Reciclare creativă, Jocuri creative în aer liber, 

Reconstituire istorică, Atelier de pâine tradiţională, Târg de jucării, de aceea am reluat unele 

ateliere. Programul a fost conceput astfel încât să se adreseze mai multor categorii de vârstă, 

acoperind intervalul 4-14 ani. Serile festivalului au fost dedicate filmului și teatrului: 

1450 de copii au trecut pragul Cinematografului Amza Pellea pentru a participa la una 

dintre cele peste 25 de proiecții și reprezentații. 

Secțiunea de Bandă desenată, tradițională în cadrul festivalului Jocmania, a inclus anul acesta, o 

premieră pentru evenimentele dedicate benzilor desenate în țară, și un Salon de bandă 

desenată gândit de Mihai I. Grăjdeanu exclusiv pentru copii. Elevii de la cele trei școli din Râșnov, 
au fost invitați să se înscrie. Cei mai buni artiști au fost premiați. Festivitatea a avut loc în centrul 
orașului, unde s-a organizat și o expoziție cu cele mai bune desene: Salonul de bandă desenată 

JOCMANIA X. Expoziția a putut fi vizitată, în piața centrală, până în luna septembrie 2019. 

Tema concursului: “Orașul Râșnov – oameni, locuri, istorie și legende”. 

Tot în cadrul festivalului Jocmania, o echipă de la Radio România Cultural a fost 

prezentă în oraș și a realizat, în direct, două emisiuni (“Cu...minte de weekend”) dedicate 

festivalului și activităților centrului Schubz, cu o prezentare a orașului Râșnov din punct de vedere 

turistic și cultural. În aceeași perioadă, la Școala nr. 3, echipa Radio România Cultural a realizat și 

emisiunea “Cine știe câștigă”. 

 



 Proiectul Memoria Orașului 

În anul 2019 am dorit să scoatem din sertare și să arătăm locuitorilor, dar și turiștilor, amintirile 

orașului Râșnov. Așa că am ales două perioade importante din istoria Râșnovului: 
secolul XIX-mijloc de secol XX și perioada 1945-1989. 

Pentru fiecare din aceste doua perioade au fost gandite o serie de activitati care au etxtras din 

memoria colectiva informatii, amintiri si povesti/legende care prin materialele tiparite și prin 

realizarea mobilierului urban, sunt redate catre intrega comunitate si catre turisti. 

320 de elevi ai școlilor din Râșnov au fost implicați în proiect, creând o legătură între 

generațiile de locuitori ai orașului. Cu ajutorul specialiștilor și elevilor am colectat zeci de 

fotografii și informații pe care le-am inclus în următoarele materiale:  broșura „Locuri de 

poveste din Rasnov”, instalația interactivă „Amintiri din Epoca de Aur la Rasnov” 

montată în centrul orașului.   De asemenea am avut 11 proiectii de film romanesc la 

cinematograful Amza Pellea care trateaza intr-un mod mai detasat subiecte din perioada 

mentionata (ex: A fost sau n-a fost, Amintiri din Epoca de Aur s.a.). 

Acest proiect a oferit o deschidere 

pentru comunitatea din Râșnov 

referitor la valorile culturale 

materiale și imateriale pe care 

cetățenii orașului le dețin. Ca și 

continuitate ne dorim să 

aprofundăm acțiunile începute în 

acest proiect și în următorii 10 ani 

să avem o moștenire a orașului 

mult mai bine valorificată. De 

asemenea considerăm că este o 

oportunitate să propunem 

Primăriei Orașului Râșnov să schimbe denumirile anumitor străzi, astfel încât acestea să reflecte 

valorile locale identificate. Toate materialele care ce s-au strâns ca și elemente vor fi incluse într-

o colecție care va sta la baza realizării unui Muzeu al Orașului Râșnov.  

 



 Calatoria Apei – întâlniri cu plante, animale, oameni și 

alte substanțe magice 

Proiectul finanțat de Fundația Comunitară Brașov prin FONDUL Științescu a 

reprezentat o călătorie a elevilor școlii nr 3 din Râșnov în lumea apelor, pornind de la nevoia de 

conectare a locuitorilor orașului cu Râul Ghimbășel care îl traversează. 

 

Prin activitățile realizate, cei 350 de elevi au înțeles din punct de vedere științific ce înseamnă 

un ecosistem acvatic, care sunt sursele de poluare, cum sunt depistate aceste substanțe prin 

analize de laborator, au apreciat munca valoroasă a echipei de la stația de epurare apelor din 

Brașov, au dezvoltat propuneri de proiecte pentru viitorul acestui râu și  mai ales și-au dat seama 

că și ei sunt o componentă importantă al acestui ecosistem social și că acțiunile și proiectele lor 

pot schimba problemele actuale. 

Posibilitatea de a înțelege partea științifică prin artă și capacitatea de exprimare a fost foarte ușor 

însușită de elevii care au participat la Clubul de teatru, care a pregătit o piesă specială în cadrul 

proiectului.  Piesa APA , cu un scenariu original inspirat de poveștile copiilor, a fost prezentată în 

cadrul dezbaterii " Apa in viata noastra - Ghimbășelul in viitor"organizate în data de 27 februarie 

2019 la Cinematograful Amza Pellea.  



Programul dezbaterii a cuprins prezentarea 
ideilor si viziunilor a trei grupuri de copii de la 
Scoala nr. 3 despre cum s-ar putea amenaja 
râul Ghimbasel pentru a fi mai prietenos și mai 
prezent în comunitate.Copii, părinți și 
profesori de la școlile din oraș au participat la 
dezbatere, alături de primarul și viceprimarul 
Râșnovului, care au exprimat poziția și 
eforturile autorităților pentru a avea un râu 
mai curat și mai prietenos în viitor.  

 Ateliere de muzică pentru copii și cadre 

didactice  

30 de 

profesori, 

învățători și educatori din 

Râșnov și Brașov au 

participat la un atelier 

susținut de Ioana 

Damian Bitere și 

găzduit de Școala 

Gimnazială Peter Thal. 

Ioana este soprană și 

predă educație muzicală 

copiilor, folosind metode 

alternative. După ce timp 

de o primăvară Ioana a ghidat și a inspirat activitățile copiilor la Clubul de muzică al 

Centrului SCHUBZ, ea a împărtășit din metodele și descoperirile ei cadrelor didactice interesate. 

Atelierul a fost bazat pe experimentarea cu instrumente și materiale simple, urmând metoda 

Dalcroze, care oferă o abordare ce pune în  legătură simțul kinestezic și simțul muzical. 

Astfel încât profesorii participanți au dansat, au propus mișcări și le-au interpretat prin joc și 

sunete, au combinat instrumentele cu vocea și au discutat despre provocările educației muzicale 

în programa școlară. La final fiecare a luat cu el o sursă de inspirație pentru activitățile de la clasă.  



Pentru copiii, întâlnirea cu muzica a venit sub forma unui club bilunar în care au 

descoperit bucuria de a cânta. Grupul de 15 copii de vârstă mică au făcut călătorii muzicale în 

spații culturale dintre cele mai diverse. Au folosit ritmul, înălțimea și durata sunetelor pentru a 

comunica și a se juca. Au creat muzică prin voce și cu ajutorul instrumentelor de suflat, cu coarde 

și de percuție. Au descoperit elementele de bază ale muzicii într-o manieră liberă și atractivă. 

Cluburile SCHUBZ 

 Semințe de Științe 

Pe parcursul a 20 de ateliere, pe langa activități specifice de grădinărit, am 

desfășurat experimente din sfera științelor naturii pe teme incluse în programa claselor III-IV-V. 

Experimentele au răspuns curiozității copiilor despre cum respiră plantele, cum se 

hrănesc, cum comunică, ce univers întreg se ascunde într-un pumn de pământ, cum “reciclează” 

natura. În cadrul întâlnirilor săptămânale ne-am propus să facem cunoștință cu 

microorganisme, să observăm cicluri de viață, procese, și să lăsăm loc pentru a face 

alte investigații ale mediului natural, în funcție de întrebările și curiozitățile care au apărut pe 

parcurs dinspre copii. Partea de grădinărit este valoroasă prin interdisciplinaritate, 

dar mai ales prin aplicarea principiilor de permacultură. De la natură învățăm să folosim și să 

prețuim diversitatea, să răspundem creativ la schimbări, să împărțim echitabil. Îngrijirea plantelor 

de la stadiul de sămânță, cultivă responsabilitatea, răbdarea, curiozitatea; proiectarea și designul 

unei grădini antrenează 

imaginația și 

creativitatea, iar 

îngrijirea grădinii în 

echipă, încurajează 

colaborarea și dezvoltă 

abilități de rezolvare a 

problemelor. Proiect 

finanțat prin 

Fondul 

Stiințescu - 

Brașov.  



 Clubul de Sălbăticie  

17 elevi de la Liceul 

Tehnologic din Râșnov au 

participat de două ori pe lună 

la întâlniri și activități 

tematice legate de subiectul 

conservării carnivorelor mari 

în România, în cadrul 

proiectului EDU 

WildLife în care Centrul 

SCHUBZ a fost partener. 

Astfel, alături de copii și 

tineri din alte 9 cluburi 

de sălbăticie din 

țară, ei au explorat 

avantajele și dezavantajele 

pe care o comunitate le 

poate resimți trăind în 

vecinătatea habitatelor de 

urs, lup și râs, așa cum este și 

cazul Râșnovului. Tinerii au 

mers în drumeții pentru a 

descoperi  urme sau alte semne de prezență a speciilor, au avut întâlniri cu experți în domeniu, 

au căutat informații despre distribuția acestor specii în Europa și au învățat despre rolul lor în 

ecosistem. Ghidați de coordonatorul de club Ioana Vașoti, elevii au realizat și un chestionar 

pentru colegii și familiile lor, prin care au încercat să afle opiniile acestora despre carnivorele 

mari. Experiențele lor au fost comunicate către elevi și profesori din Germania prin intermediul 

platformei online EduWildlife.  



Clubul de teatru 

Amza Pellea 

Clubul de teatru a crescut frumos în 2019, 

sub coordonarea îndrăgitei profesoare 

Cristina Voicu. Trupa de 10-15 copii a pus în 

scenă 3 piese de teatru care au 

urmărit să găsească o exprimare artistică 

pentru temele abordate în proiectele 

Centrului Schubz, pentru a invita la reflexie 

un număr cât mai mare de oameni din 

comunitate. În februarie a fost despre apă și 

oglindirea ei în ochii copiilor și a avut printre 

spectatori reprezentanți ai autorităților 

locale. În iunie și iulie au fost mai multe 

reprezentații cu o commedia dell’arte 

îndelung aplaudată de publicul de la 

Jocmania și Festivalul de Film și Istorii. În 

septembrie-decembrie au pus la cale o 

piesă de teatru despre carnivorele mari, cu 

scenariu original, creație a grupului de copii, 

în încheierea proiectului Edu-Wildlife.  Miza 

clubului nu este să crească actori, ci să 

ghideze în descoperire de sine, 

dezvoltare personală, comunicare și 

explorarea emoțiilor. 

 Clubul de bandă desenată 

Clubul de bandă desenată este primul club creat la centrul Schubz și a adunat în jurul său copii 

talentați ale căror lucrări au participat în expoziții naționale. Alte lucrări au fost publicate în 

cataloage și reviste de specialitate. Înființat în 2015, clubul a crescut de la an la an dându-le 

posibilitatea copiilor iubitori de bandă desenată să-și exprime creativitatea prin 

intermediul celei de a 9-a arte. Pe parcursul orelor de bandă desenată, autorul Mihai I. Grăjdeanu 

i-a invitat pe elevi în lumea benzilor desenate unde au descoperi ce este o bandă desenată, cine 

a inventat această artă și care este prima bandă desenată din lume, urmată de o prezentarea a 



evoluției acesteia. Elevii au învățat primii pași necesari în realizarea unei pagini de bandă 

desenată. De la schița în creion, la linia finală și culoare, participanții la ora de bandă desenată au 

realizat mai multe genuri de benzi desenate prin îmbinarea cât mai corectă a desenului cu 

povestea (textul). Copiii au exersat tehnicile clasice de creare a personajelor și diferitelor tipuri 

de cadre cât și noțiuni de perspectivă împreună cu câteva sfaturi despre cum se scrie un scenariu 

de benzi desenate. Pe lângă desenul în sine, copiii au învățat să creeze povești și personaje care 

pot prinde viață în filme de lung metraj. 

 

La finalul orelor de bandă desenată, fiecare copil a realizat propria sa poveste sau 

revistă de benzi desenate! Toți participanții la aceste ore au primit în regim gratuit “Cartea mea 

de benzi desenate” – caiet de lucru realizat de autorul Mihai I. Grăjdeanu. 

 De la gând la culoare 

Clubul de creație plastică și-a început călătoria în lumea culorilor în toamna lui 2019, 

prin colaborarea cu artistul râșnovean Mircea Sevastru. În fiecare marți după-amiaza, 

copiii au făcut cunoștință cu pictori celebri, studiind opere reprezentative pentru istoria artei. De 

la o întâlnire la alta au câștigat încrederea de a se exprima pe sine în propriul ritm și stil folosind 

colajul, desenul, pictura și explorând diverse tehnici: creion, pastel, guache, carioci, acrilice. 

  



 

WILDLIFE CLUB RO  - Rețeaua EduWildlife în România  

Început în 2017, proiectul EduWildlife a fost inițiat de Centrul de Educație 

Ecologică SCHUBZ Luneburg, partenerul și mentorul nostru. Proiectul s-a dezvoltat 

apoi într-o colaborare largă a 19 parteneri din Germania și România, 

centre de educație, organizații neguvernamentale, universități, administrații de arii naturale 

protejate, care au lucrat în rețea pentru a dezvolta programe educaționale noi pentru a sprijini 

co-existența dintre oameni și speciile de carnivore mari protejate la nivel 

european - ursul lupul și râsul.  Echipa Centrului SCHUBZ a coordonat activitățile din România 

derulate în perioada 2017-2019, a contribuit la crearea și adaptarea programelor educaționale 

din cele două kituri realizate și s-a bucurat împreună cu copiii  de jocurile, dezbaterile și 

experiențele oferite prin aceste programe.  

 

În 2019 am realizat activități educative despre carnivorele mari cu peste 300 de copii 
de la școli din Râșnov, Brașov, Lerești și Sânpetru. De asemenea am finalizat versiunea în limba 

română a platformei de învățare online - Masive Open Online Course - EduWildlife 

, unde profesorii și educatorii pot găsi module despre educația pentru dezvoltare durabilă, 

filmulețe animate explicative, studii de caz și exemple ce pot fi folosite în activități la clasă sau 

extracuriculare.  

După ce, în cursul anului școlar, am facilitat experiențele elevilor din Clubul de sălbăticie de la 

SCHUBZ, în vacanță am organizat întâlnirea reprezentanților celor 10 cluburi din țară. 

https://www.edu-wildlife.eu/index.php/ro/proiect#!niedersachsen7
https://www.edu-wildlife.eu/index.php/ro/mooc#!mooc_start_RO


Copii și educatori pentru natură din Hațeg, Brașov, Săvârșin, Biliești, Sânpetru, Zărnești, 

Mercheașa, Prejmer s-au întâlnit la Râșnov pentru a împărtăși experiențele și cunoștințele 

dobândite. Copiii s-au pregătit pentru a duce mesajul din România colegilor din Germania.  

În luna septembrie am participat împreună cu această echipă de elevi și profesori la 

Conferința Living with wolf, bear and lynx, 

din Loccum, Germania. Aici copiii au aflat despre problemele cu care se confruntă școlile și 

comunitățile unde lupii revin în număr tot mai mare, după 200 de ani de dispariție din peisajul 

țării. Echipele cluburilor și-au prezentat activitățile și zonele de unde vin și au pus în scenă o mică 

reprezentație, creată de copii, prin care au transmis un mesaj încurajator, de conviețuire 

pașnică a omului cu animalele sălbatice.  

Partenerii din România ai proiectului EduWildlife au fost: Administrația Parcului Național Piatra 

Craiului, Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice ACDB, Asociația Zarand, ProPark 

Fundația pentru Arii Protejate și Societatea Română de Sălbăticie.  

Școala Altfel cu SCHUBZ  

Ca în fiecare an, și în 2019 am primit și am facut vizite, cu echipa SCHUBZ și atelierele noastre, în 

școlile din județul Brașov, în cadrul activităților organizate în timpul săptămânilor Școala 

Altfel. Cele mai iubite ateliere au fost cele de descoperirea naturii, pe care le-am 

realizat atât în păduri, pe trasee de drumeție sau în spații verzi din oraș, în apropierea școlii.  



 

Evenimente găzduite de SCHUBZ  

Festivalul de Film și Istorii Râșnov - Centrul SCHUBZ a fost din nou punctul 

focal pentru organizarea evenimentelor și interacțiunea cu cei 250 de participanți 

din diferite domenii ale artei și culturii, studenți, masteranzi, liceeni, parte din publicul 

festivalului. Dezbateri incitante pe teme de istorie, educație, economie, artă, patrimoniu au fost 

organizate în colaborare cu Școala Gimnazială Peter Thal și au antrenat vizitatorii cât și 

comunitatea.  

Engleza pentru Comunitate - În cadrul acestui proiect al Consiliului Britanic din 

România, 47 de profesori și bibliotecari din toată țara s-au întâlnit la Râșnov 

pentru a împărtăși experiențe și a învăța despre noi metode pentru captarea interesului copiilor 

și susținerea reciprocă în învățare.  

Leadership cooperativ - Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile a 

organizat la Centrul SCHUBZ o întâlnire pentru 21 de fermieri români care au dezbătut 

http://www.ffir.ro/ro/


avantajele și oportunitățile asocierii în afacerile lor, precum și provocările legate de aplicarea 

principiilor dezvoltării durabile în activitatea pe care o desfășoară.  

 

 

 

Oferta de ateliere SCHUBZ 2019  
 

 

 

 Laboratorul de energie  

 Lumea vie din natură în laborator  

 Descoperă pădurea cu toate 

simțurile 

 Pădurea din apropierea casei 

 Care este magia apei? 

 Descoperiți-vă râul! 

 Apa în viața noastră – Râul 

Ghimbășel din Râșnov 

 Calitatea apei în viața noastră 

(experimente chimice) 

 Consum responsabil 
 Puterea reciclării 

 Reciclare creativă 

 Experimente în grădină 

 Plantele aromatice – de la 

semințe în bucătărie 

 Despre carnivore mari în Europa și 

România 

 Carnivorele mari – scenarii 

pentru viitor  

 Lupii – de la povești la știință 

 Cum ar fi să fim păsări? 

 Ce este o arie naturală 

protejată - Parcul 

Național Piatra Craiului 

 Reconstituire istorică 

 Bandă desenată



 

Resurse  
 

 

În anul 2019 am avut venituri de 64 374 euro din proiecte și parteneriate care au susținut 

activitatea centrului, salariile și onorariile facilitatorilor de programe cu copiii, materialele 

educaționale, chiria și utilitățile, crearea de noi ateliere și prezentarea lor în școli.  

În anul 2019 au susținut ateliere în cadrul proiectelor SCHUBZ România: 

 Ioana Damian Bitere  
 Mădălina Corina Diaconu 
 Mihai Ionuț Dragomir 
 Florentina Florescu 
 Mihai Ionuț Grăjdeanu 
 Horia Gheța 
 Andrei Giurgiu 
 Emanuel Giurgiu  
 Iulia Hermeneanu  
 Bogdan Ionescu 
 Nicoleta Ionescu 
 Mihaela Melinte  
 Cristina Petric 
 Daniel Secărescu 
 Mircea Sevastru 

44000

10416

8958

1000

Buget 2019

DBU Fundația Germană 

pentru Mediu

Consiliul Județean 

Brașov

Primăria Râșnov

Fondul Științescu 



 Luminița Tănasie 
 Cristina si Viorel Tieran 
 Ioana Vașoti 
 Cristina Voicu 

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

 

 

 

 

Mai multe puteți descoperi pe pagina noastră 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 

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

