NATURA ÎN ŞCOLI ŞI ŞCOALA ÎN ARII PROTEJATE
Proiect finanţat prin granturile SEE, 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România

ProPark Fundaţia pentru Arii Protejate organizează 5 tabere Junior Ranger gratuite în
5 Arii Naturale Protejate din România!

Suntem în căutare de viitori Junior Rangeri pentru o super tabără gratuită de 5 zile în una dintre cele mai
interesante arii protejate din România, şi anume:






Parcul Naţional Retezat – perioada 18 – 22 Iulie 2015
Muntele Mare– perioada 19‐23 august 2015
Munţii Trascău ‐ perioada 24‐28 august 2015
Parcul Natural Lunca Mureşului – perioada 17‐21 august 2015
Parcul Natural Bucegi – perioada 2‐6 septembrie 2015

Căutăm cele mai bune 5 clase din toată România pentru a transforma copiii în Rangeri Juniori!
Ştii ce sunt Rangerii?
Rangerii sunt acei oameni minunaţi care au grijă de plantele și animalele găzduite de ariile protejate, cei care au
grijă ca oamenii să nu le facă rău sau să nu strice peisajele cele mai frumoase ale țării, sunt cei pe care îi întâlnim
pe trasee și cei de la care putem învăța despre natură la ea acasă.
De ce să fii Ranger Junior?
Pentru că îți place să petreci timp în aer liber, învățând, jucându‐te, descoperind, explorând.
Pentru că iubești natura și îți dorești să o protejezi.
Pentru că vrei să experimentezi rolul de ranger și să‐l înțelegi mai bine.

Cum poți deveni Ranger Junior?
Participând la o tabără Junior Ranger, în care vei învăța de la Rangeri din ariile potejate secrete ale meseriei de
Ranger.
Cum poate clasa ta să câştige o tabără gratuită de 5 zile?
1. Discută cu colegii din clasa ta pentru a vedea cine ar fi interesat să participe în competiţie şi să vină vara
aceasta într‐o tabară gratuită în una din cele 5 arii protejate enumerate mai sus. Numărul de participanţi
trebuie să fie de minim 15, maxim 20 elevi pentru fiecare echipă ce participă în competiţie. Trebuie să fiți
toți din aceeași clasă!
2. Găsește un profesor care să vă coordoneze, ajute, susțină și să vă însoțească în tabără.
3. Alegeţi împreună una din cele 3 teme de proiect, un nume de echipă, un slogan, opţional un steag (mai
jos veţi vedea condiţiile de elaborare a proiectului).
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4. Înscrieţi clasa în competiţia naţională de Junior Rangeri cu proiectul clasei la adresa
ruxandra.nitu@propark.ro până la data de 5 Iunie 2015, ora 12:00. De asemenea, vă rugăm să vă înscrieţi
echipa pe acest formular online respectând acelaşi termen limită.
5. Așteptați rezultatele și desemnarea celor 5 echipe câștigătoare în data de 18 Iunie 2015. Analiza
proiectelor se va face în perioada 5 – 16 Iunie 2015 de către un juriu format din 14 cadre didactice, Junior
Rangerii The Wolves Brasov, membrii Fundaţiei ProPark din Braşov şi cei ai Asociaţiei Ecouri Verzi din Cluj.
Cine poate participa la concurs?
 Elevii din clasele V – VIII, din orice școală din România, însoțiți de un profesor coordonator.
Ce trebuie să faceți?


Un proiect realizat fie sub forma de eseu scris, înregistrare video sau un colaj de fotografii. Materialul
filmat poate reda o scenete de teatru, reportaje jurnalistice, dezbateri, interviuri, etc., pe una din temele
propuse de mai jos. Puteţi alege una din cele 3 teme propuse sau să va concepeţi voi o tema proprie
legată de una sau mai multe arii protejate din România.

Proiectul scris nu va avea mai mult de 10 pagini A4, materialul filmat va fi de maxim 15 minute, iar colajul de
fotografii sub formă de slide‐show de maxim 15 minute.
Sugestii pentru proiecte:
Tema 1. ”Soluții pentru arii protejate” ‐ Care sunt cele mai importante 3 probleme cu care se confruntă una din
ariile protejate din județul tău? Prezentați cel puțin una dintre probleme astfel încât să atrageți atenția asupra ei,
explicând de ce este important să se rezolve și cum s‐ar putea rezolva.
Tema 2. ”Ariile protejate merită vizitate!” – Găsiți un mod convingător și atractiv de a‐i convinge pe cei din jur să
viziteze una din ariile protejate din județul vostru. Gândiți‐vă la faptul că foarte mulți oameni trăiesc în orașele și
satele lor fără să știe cât de bine și cât de frumos este să petreacă timp în natură, fără să cunoască ariile protejate
din zonă. Cu cât mai mulți oameni sunt convinți să viziteze ariile protejate, cu atât mai mulți vor deveni conștienți
de faptul că este important să protejăm natura. Identificaţi o arie naturală protejată din preajma localităţii unde
locuiţi sau în județ (dar la care puteți ajunge relativ ușor cu ajutorul părinților și a profesorului coordonator) şi
căutaţi cât mai multe informaţii despre aceasta pentru a le folosi în ceea ce veți face pentru a atrage oamenii.
Puteţi contribui la conștientizarea oamenilor. Fiți inventivi!
Tema 3. ”Ariile protejate în clasa/școala noastră!” ‐ Gândiți‐vă cum puteți ”aduce” o arie protejată din zona
voastră în școală sau în clasa voastră, astfel încât să afle cât mai mulți despre ea. Organizaţi în cadrul şcolii sau a
clasei voastre, un eveniment sau faceți ceva care să atragă atenția asupra ariei protejate. Această temă apelează la
creativitatea voastră. Încercați să implicaţi şi alţi elevi din şcoală, să îi faceți să se gândească la natură și
problemele pe care le creem noi oamenii, la aria protejată aleasă de voi.
Se va puncta creativitatea, integrarea întregii echipe în elaborarea proiectului şi cât de bine răspunde ceea ce
faceți la temele formulate mai sus, cât sunt de convingătoare acțiunile și materialele voastre.
Foarte important! Nu uitaţi că întreaga echipă va trebui să fie implicată în realizarea materialului.
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Toate echipele participante vor primi un răspuns cu privire la rezultatul obţinut în urma clasamentului.
Unde poţi găsi informații?
Bineînțeles, pe internet, la biblioteci, dar recomandarea noastră este să aflați dacă aria protejată are administrator
(o echipă de adminstrație sau un custode) și să luați legătura cu ei, căutați o persoană din echipă și rugați‐o să vă
dea informații depsre aria protejată. Puteți de asemenea să întrebați la Agenția pentru Protecția Mediului cine
răspunde de arii protejate și să vorbiți cu persoana respectivă. Sau poate găsiți pe cineva chiar la Consiliul
Județean care se ocupă de ariile protejate.
Premierea celor 5 echipe câştigătoare!
După jurizarea tuturor proiectelor transmise se vor selecta 5 clase câştigătoare care vor fi premiate cu 5 zile de
aventură într‐o tabără Junior Ranger organizată în una din cele 5 arii protejate menţionate mai sus. Planificarea pe
tabere o va face echipa ProPark, locul în care veți merge urmând să fie communicate până cel târziu 18 Iunie 2015,
astfel încât să vă puteți organiza din timp marea aventură.
Echipele câştigătoare împreună cu profesorul coordonator vor beneficia de transportul gratuit organizat cu un
microbuz/autobuz din faţa unităţii şcolare până la locul desfăşurării taberei. De asemenea, se va organiza şi returul
după finalizarea taberei.
Cazarea se va face fie la căsuţe, cabane sau pensiuni, 3 mese pe zi vor fi asigurate în fiecare zi, plus nenumarate
suprize ce implică biciclete, barcă, tiroliană, excursii de orientare prin natură, etc., premii supriză şi nu în ultimul
rând acordarea la final a unei diplome Junior Ranger!
Fiecare tabăra va avea 2 animatori pregătiţi să va ofere o aventură de neuitat alături de minim alte 3 persoane
adulte ce se vor ocupa de toată desfăşurarea taberei. De asemenea, vom avea alături de noi şi un Ranger de la
administraţia ariei protejate pe care o vizităm care ne va ghida în lumea minunată a naturii.

Vă dorim mult succes şi aşteptam cu mare drag proiectele voastre! 

Echipa ProPark

Concursul este organizat în cadrul proiectului Natura în şcoli şi şcoala în Arii Protejate, implementat de ProPark
Fundaţia pentru Arii Protejate alături de 37 de parteneri şi finanţat prin granturile SEE 2009‐2014 în cadrul
programului Fondul ONG în România. Pentru mai multe informaţii despre proiect accesaţi pagina web a proiectului
www.pasaportnatura.ro.

PROPARK –FUNDAȚIA PENTRU ARII PROTEJATE
Str. Lungă, nr. 175,Braşov, România
Tel./fax: +40 368 462 564
E‐mail: office@propark.ro
www.propark.ro

