
Saptămâna Verde în județul 
Brașov

MATERIALE DISPONIBILE 



Descoperă Natura Brașovului 

• Braşovul, județ situat în centrul României, te captivează cu 
diversitatea locurilor, peisajelor şi valorilor naturale. Aici poţi vizita 
păduri seculare de stejari, la Racoş sau în Podişul Hârtibaciului, poţi 
admira Delta din Carpaţi de la Dumbrăviţa, unde poposesc peste 
20.000 de păsări şi poţi face o plimbare prin frumoasele chei de la 
Dopca sau din Prăpăstiile Zărneştiului.

• Munţii sunt prezenţi şi ei la tot pasul, iar pentru o drumeţie poţi 
alege din nu mai puţin de şapte masive spectaculoase: Bucegi, 
Piatra Craiului, Ciucaş, Perşani, Făgăraş, Piatra Mare sau Postăvarul.

• Albumul "Natura Braşovului„ poate fi descarcat gratuit de aici. În 
album gășiți informații despre valorile naturale și cum pot fi 
acestea vizitate. De asemenea recomandăm să se vizualizeze filmul 
de prezentare al ariilor naturale protejate din județul Brașov 
https://www.youtube.com/watch?v=KypKihSK5iU&t=10s

https://propark.ro/images/uploads/file/publicatii/Natura Brasovului.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KypKihSK5iU&t=10s


România Sălbatică
Cel mai ambițios film documentar despre natura din țara noastră.

• Filmul România Sălbatică este cel mai complex 
documentar dedicat naturii din țara noastră și aduce 
filmări în premieră și povești unice despre 
biodiversitatea României. Este 100% autentic și a 
fost dezvoltat în mai bine de 10 ani de o echipă de 
producție 100% autohtonă. Ideea a plecat de la  Dan 
Dinu și Cosmin Dumitrache care au fost sprijiniți în 
tot acest timp de numeroși specialiști din zona 
conservării, de ONG-uri de mediu și de parcurile 
naționale și naturale de la noi.

UNDE POȚI VEDEA FILMUL

• Din 2022 documentarul România Sălbatică s-a lansat 
sub formă de miniserie pe HBO Max România 

• https://romaniasalbatica.ro/ro/filme/romania-
salbatica

https://romaniasalbatica.ro/ro/filme/romania-salbatica


- Manualul Natura dascal pentru dascali – acesta este specific pentru 
zona Colinele Transilvaniei - https://milvus.ro/publication/natura-
dascal-pentru-dascali-metode-educative-pentru-promovarea-retelei-
natura-2000/

- Manual de educatie pentru arii protejate 
https://propark.ro/ro/publicatii/manual-de-educatie-ecologica-si-arii-
protejate-375.html - aici puteti sa mai rasfoiti, veti gasi mai multe 
materiale de educație, inclusiv planuri de activități. 

- Planuri de lecție:  
http://www.pindactica.de/downloads/Lehrmaterial_5_6_Rumaenisch
.pdf

- Programe de educație https://propark.ro/ro/publicatii/programe-
educatie-ecologica-outdoor-fagaras-755.html

- Manual Arii Protejate 
https://propark.ro/images/uploads/file/manual%20arii%20protejate_
net.pdf

https://milvus.ro/publication/natura-dascal-pentru-dascali-metode-educative-pentru-promovarea-retelei-natura-2000/
https://propark.ro/ro/publicatii/manual-de-educatie-ecologica-si-arii-protejate-375.html
http://www.pindactica.de/downloads/Lehrmaterial_5_6_Rumaenisch.pdf
https://propark.ro/ro/publicatii/programe-educatie-ecologica-outdoor-fagaras-755.html
https://propark.ro/images/uploads/file/manual arii protejate_net.pdf


https://propark.ro/ro/publicatii/prieteni-din-gradina-din-
jurul-casei-322.html

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/ghid_fina
l_web.pdf

http://www.viitorplus.ro/educationale/ - super resurse!!! 

https://www.noi-orizonturi.ro/resurse/ - super resurse!!! 

https://www.pasaportnatura.ro/index.php/component/c
ontent/article?id=4 - super resurse!!! 

https://wwwdanubeboxorg/ro/version-ro

http://www.potaissa.org/download/EcoEd_01_editia3pdf

http://virtualwater.eu/

https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-
materials_ro?keyword=&topic=All

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/ghid_final_web.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/ghid_final_web.pdf
http://www.viitorplus.ro/educationale/
https://www.noi-orizonturi.ro/resurse/
https://www.pasaportnatura.ro/index.php/component/content/article?id=4
https://wwwdanubeboxorg/ro/version-ro
http://www.potaissa.org/download/EcoEd_01_editia3pdf
http://virtualwater.eu/
https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-materials_ro?keyword=&topic=All


Experimente care se pot face în clasă dacă 
există microscoape disponibile

- Un experiment ușor de făcut prin care puteți 
observa suprafața diverselor frunze și 
stomatele prin care respiră și se hrănesc 
plantele. 

- Mai multe detalii pe 
https://www.youtube.com/watch?v=yRWS2
Dvxb2I&ab_channel=Semin%C8%9Bede%C8
%98tiin%C8%9Be-Schubz

Dacă nu aveți un microscop, veți găsi în filmul 
de mai sus, imagini filmate direct prin 
microscop. 

https://www.youtube.com/watch?v=yRWS2Dvxb2I&ab_channel=Semin%C8%9Bede%C8%98tiin%C8%9Be-Schubz
https://www.youtube.com/watch?v=yRWS2Dvxb2I&ab_channel=Semin%C8%9Bede%C8%98tiin%C8%9Be-Schubz


Să împărtașim bucuria Naturii 
 O carte inspiraționala pentru profesori, educatori, părinți și toți cei care își 

doresc să experimenteze învățarea în natura într-un mod profund și foarte 
diferit.

 Este mai mult decât o colecție de jocuri de descoperire a naturii pe care o 
puteți avea mereu la îndemană. În paginile carții „Să împărtășim bucuria 
naturii” veți găsi și ghidare despre cum să alegeți locul, momentul și jocul 
potrivit, despre cum să treziți entuziasmul grupului, cum să concentrați 
atenția, cum să organizați experimentarea directă și metode creative de 
împărtașire și reflecție.

 Activitățile sunt descrise clar și detaliat.

 ”Să împărtășim bucuria naturii” deschide o poartă și inspiră pentru a creea, 
mai departe, propriile activități, urmând structura acestei metode „flow 
learning”.

 Cartea se poate achiziționa de aici: https://www.libris.ro/sa-impartasim-
bucuria-naturii-joseph-cornell-MTX978-606-93400-3-5--p1194113.html

https://www.libris.ro/sa-impartasim-bucuria-naturii-joseph-cornell-MTX978-606-93400-3-5--p1194113.html


Centrul de Educație pentru Dezvoltare 
Durabilă SCHUBZ Râșnov 

 7 ani de experiență în programe de educație pentru 
natură

 ateliere practice care implică mintea, inima și voința 
copiilor 

 dezvoltăm încrederea și încurajăm curiozitatea 
 drumeții, experimente, jocuri de rol și de echipă, 

observare și învățare prin descoperire 

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

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