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 Introducere

Partea 1: Cunoştinţe

FOCALIZARE: O ZONĂ NATURALĂ PE CARE O PREȚUIM 

CE ESTE SPECIAL LA NATURA NOASTRĂ?

CARE SUNT DARURILE PE CARE NI LE OFERĂ NATURA?
Suport, Reglare, Producție, 

Servicii culturale

SUPEREROII NOȘTRI CU BLANĂ ȘI LABE

✔
✔
✔

CONECTIVITATE ECOLOGICĂ

AVÂND GRIJĂ DE NATURA NOASTRĂ: PROTECȚIA ȘI CONSERVAREA NATURII

„AM UN VIS”... SE NUMEȘTE DEZVOLTARE DURABILĂ

CARE SUNT IDEILE „MĂREȚE” PENTRU NATURA NOASTRĂ? 

✔
✔
✔

PUTEM NOI SCHIMBA CEVA? CALITATEA DE LIDERI A TINERILOR PENTRU NATURĂ 

.
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PARTEA 2: EXPERIENȚA

SĂ DEVENIM ACTIVI ÎMPREUNĂ: ACTIVITĂȚI PENTRU TINERI EXPLORATORI ACTIVI



www.openbordersforbears.com

Partea A: Cunoștințe 
Partea B: Experiență
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INTRODUCERE

„Schimbarea nu va veni dacă asteptăm o altă 
persoană sau un alt timp. Noi suntem cei pe care  
i-am aşteptat. Noi suntem schimbarea pe care o 
căutăm

 Filiala Maramureș



PA RTEA 1

CUNOȘTINȚELE
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„

1.  În obiectiv:
o zonă naturală
pe care o prețuim
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În 2019, un grup de oameni și organizații pasionate de natură s-
au unit pentru a lucra și proteja mai bine 4 milioane de hectare de 
natură (o suprafață comparabilă cu cea a Elveției) din Munții 
Carpați, situate la granițele a 4 țări: Ungaria, Slovacia, România, 
Ucraina. Atunci când natura este sănătoasă, toate animalele 
prosperă, la fel și comunitățile umane. Prin urmare, au decis să 
descopere și să protejeze „insulele” și „podurile” naturale 
esențiale de care animalele - în special ursul, lupul și râsul - au 
nevoie pentru a supraviețui. Această cooperare și activitate 
transfrontalieră comună, se desfășoară sub umbrela unui proiect 
numit Open Borders for Wildlife in the Carpathians (OBWIC) 
www.openbordersforbears.com 

http://www.openbordersforbears.com
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DATE DESPRE CARPAȚI

Lungime:
Lățime: 
Suprafață: 
Cel mai înalt vârf:
8 țări:
Casa faunei sălbatice din Europa:
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Hartă © CCIBIS, 2019 / @Cornelia Doerr, WWF

Carnivorele mari din Carpați
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Informații despre regiunea Maramureșului atât în România, cât și în Ucraina

Suprafața totală: km² Ucraina

Locuitori

Zone protejate:

Biodiversitate:

Istorie și cultură:

În prim plan: Regiunea Maramureșului
Județul Maramureș

Atracții 
P
O
P
B
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În Ucraina 
Regiunea Zakarpattia

Aproximativ 80% 

Atracții

â

„
”

 

Surse. Bibliografie. Webografie:

http://www.ecomaramures.com/?lang=en
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3,95% din pădurile României sunt situate în 
județul Maramureș. 

2.  Ce este special 
la natura noastră?

Păduri. Zone umede. Pajiști 

În prim plan:

În prim plan: 

În prim plan: 

PĂDURI

Pădurile cu valoare naturală
ridicată înseamnă...
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O trăsătură importantă a pădurilor cu valoare ridicată de conservare este prezența lemnului mort. 

Lemn mort:

Ce este lemnul mort?

De ce mor copacii în pădure? 

Care sunt beneficiile lemnului mort?
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Pajiști 

Împreună cu pădurile, pajiștile sunt componenta 
esențială a vieții satului în Maramureșul Istoric și 
baza pentru creșterea animalelor. Pajiștile de la 
altitudini mai mari sunt folosite pentru pășunat, în 
timp ce cele mai apropiate de sat sunt folosite ca 
fânețe care furnizează hrană pentru animale în 
timpul iernii.

Terenuri agricole de mare valoare naturală

Zonele umede
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Locuitorii naturii: plante și animale

Plante: 

Nevertebrate:

Croitorul alpin

Amfibieni și reptile: 

Pești:

Păsări: 

Mamifere:
 

Parcul Natural Munții Maramureșului, România

Munții Maramureșului,

Biodiversitate: 

Carnivore mari:

Habitate specifice:
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Rezervația Biosferei Carpați (CBR), Ucraina

cea mai înaltă și mai masivă 
creastă montană din Carpații Ucraineni.

asivul Chornohora este format din două părți separate. Partea principală, de la Muntele 
Hoverla (2061 m) la Muntele Pop Ivan (2020 m), se află pe bazinul hidrografic al râurilor 
Tisa și Prut și servește și ca frontieră naturală între regiunile Ivano-Frankivsk și Zakarpattia.

Rezervația Biosferei Carpați din 2016 face parte din Rețeaua Emerald din Europa.
În 1997, 2002 și 2007 CBR a primit distincția Europeană din partea Consiliului Europei.
Rezervația include întreaga diversitate naturală și peisagistică a Carpaților 
Ucraineni - de la poalele Transcarpaților până la zonele subalpine și alpine. Aici se 
găsește cel mai înalt punct al Ucrainei - Muntele Hoverla - și alte vârfuri înalte ale 
Carpaților Ucraineni, Centrul Geografic al Europei, cele mai mari zone europene de 
păduri seculare de fag și amestec (fag-brad-molid), celebra vale a Narciselor, cele 
mai mari peșteri carstice din Carpații Ucraineni, împreună cu o serie de alte situri 
naturale și culturale unice. Aproape 21.000 de hectare de păduri de fag primare sunt 
protejate pe teritoriul CBR ca parte a Patrimoniului Paneuropean  Mondial UNESCO 
„Păduri seculare de fag din Carpați și alte regiuni ale Europei” (din 2007), care este 
cel mai mare sit primar de pădure de fag din Europa. 

Surse.
Bibliografie.
Webografie:
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3. Care sunt darurile pe care ni le oferă natura?

În prim plan: Darurile pe care le primim de la 
pădure

Servicii ecosistemice
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Serviciile ecosistemului pot fi mai bine înțelese dacă le împarțim în categorii separate: 

Serviciile ecosistemice sunt fluxuri de materiale, energie și informații din stocurile de capital natural care se 
combină cu serviciile de capital fabricat și uman pentru a produce bunăstarea umană. Serviciile ecosistemice 
trebuie întotdeauna analizate în legătură cu contextul socio-economic, moment de relaxare si sport in aer 
liber, zone pentru turism si drumetii, frumusetea si valoarea spirituala a acestuia.

Un dar din natură nu vine niciodată singur  

Pădurea: o fabrică verde tăcută 
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Ce oferim noi naturii în schimb? 

Surse. Bibliografie. Webografie:
Educație ecologică pentru școlile verzi. Manualul elevilor. WWF România, Greenitiative și British 
Council. 2017
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4. Supereroii noștri cu blană și labe

Informații generale despre carnivorele mari, rolul în 
ecosistem și beneficii.  

(C) Lukas Holasek – for OBWIC
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Importanţă. Prezența ursului = natură sănătoasă

14.000 de urși bruni care trăiesc în Europa

6.000 trăiesc în pădurile din România (2012)

Descriere:

Ursul:

(C) Lukas Holasek – for OBWIC



www.openbordersforbears.com

Este important să știm că, dacă deranjăm un urs în timpul iernii, îl forțăm să piardă energie, pe care 
o poate recupera doar hrănindu-se. 
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Puii:

Soluții. Orfelinatul pentru urși

Puii ieșind din bârlogul lor:
Pentru mai multe informații accesează:
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Amenințări: 

Urme:

Dacă întâlnești ursul…
Ursul atacă un om doar atunci când pare a fi singura ieșire dintr-
o situație necunoscută care face ca ursul să se teamă pentru 
viața sa: apropierea prea mare de pui Sau o întâlnire 
neașteptată, pe care nici omul, nici ursul nu au putut să o 
prezică sau, destul de rar, situațiile în care ursul își protejează 
prada ascunsă sub pământ.
Dacă vedem un urs care, la rândul său, ne-a văzut și el pe noi, 
trebuie doar să plecăm imediat, calmi, pentru a arăta ursului că 
nu intenționăm să-l atacăm pe el sau puii, sau să îi luăm prada. 
De obicei, ursul încercă să facă la fel. Dacă, din orice motiv, 
ursul pare să vină după noi, se recomandă ca, în timp ce ne 
îndepărtăm, să lăsăm ceva în urmă (o jachetă, un rucsac). 
Animalul va  adulmecarea obiectul și asta ne va câștiga timp 
pentru a scăpa.
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Faceți cunoștință cu lupul

Lupul:
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Împerecherea și reproducerea: 

Sunete:

Urmele:

Alte obiceiuri:

Vânătoarea: 
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Râsul:



www.openbordersforbears.com

Comportament și pradă:

Împerecherea:

Urmele:

Habitat:

Vânătoarea:
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5.  Conectivitate
    ecologică

Rețeaua transfrontalieră de coridoare ecologice româno-ucraineană 

Rețeaua de coridoare ecologice din Maramureș este menită a fi un sistem coerent de elemente naturale 
sau semi-naturale ale peisajului, desemnat pentru administrare în vederea menținerii sau restabilirii 
funcțiilor ecologice ca mijloc de conservare a speciilor sălbatice, oferind în același timp oportunități 
adecvate pentru utilizarea durabilă a resurselor naturale.
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Categorii de coridoare ecologice: (Maanen et al)

Harta coridoarelor ecologice din RO-UA
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Presiune sau Amenințare?

Coridoare ecologice în județul Maramureș, România

Nr. Coridoare ecologice critice           Suprafață/(hectare)
1 Barsana                                              114,7 
2 Bistra 1                                              261,1
3 Bistra 2                                              241,1
4 Borsa                                                          316,0
5 Cavnic 1                                              432,7
6 Cavnic 2                                              455,2
7 Certeze                                              394,3
8 Sacel                                                          103,1
9 Stramtura                                              405,8
10 Valea Viseului 1                                  211,7
11 Valea Viseului 2                                  150,6
 
            Total                                                          3.086,1 ha
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Amenințări pentru viața sălbatică, și anume pentru carnivorele mari 

Tipuri de bariere care perturbă coridoarele ecologice:

Ce putem face?

î  

Măsuri de gestionare pentru protejarea coridoarelor ecologice:

Surse. Bibliografie. Webografie:
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6.  Avem grijă de natura noastră:
protecția și conservarea naturii

În prim plan: Măsuri de protecție pentru carnivorele mari

Protecția naturii sau conservarea naturii?

Protecția naturii

Conservarea naturii se referă la o abordare mai complexă și dinamică: poate însemna păstrarea speciilor și 
habitatelor rare cât mai naturale posibil fără a interveni în procesele naturale, dar permite, de asemenea, 
intervenții active pentru menținerea valorilor naturale sau chiar necesită gestionarea activă a resurselor, în 
special în cazul ecosistemelor „secundare” care au rezultat din activitățile umane de-a lungul secolelor. (Stanciu 
și Florescu 2009).

Zona naturală protejată este „o zonă geografică clar definită, recunoscută, desemnată și gestionată pe 
baza actelor juridice sau a altor mijloace eficiente, pentru a realiza conservarea pe termen lung a naturii, 
precum și a serviciilor de mediu și a valorilor culturale asociate” conform definiției Uniunii Internaționale 
pentru Conservarea Naturii (IUCN) din 2008. (1. Stanciu E., Florescu F. 2009. „Zone protejate în România. 
Noțiuni introductive'' Editura Green Steps, Brașov).
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Clasificarea IUCN a speciilor în funcție de gradul de pericol

DISPĂRUTĂ (EX) O specie este dispărută atunci când nu există nici o îndoială rezonabilă că 
ultimul exemplar a murit. Exemplu: Bourul, (Bos primigenius)

DISPĂRUTĂ DIN SĂLBĂTICIE (EW) O specie este dispărută din sălbăticie când se știe că 
supraviețuiește doar în culturi (in cazul plantelor), în captivitate sau ca populație (sau 
populații) naturalizată, în afara zonei native. Exemplu: Zimbrii, (Bison bonasus)

ÎN PERICOL CRITIC DE DISPARIȚIE (CR) O specie este în pericol critic de dispariție atunci 
când cele mai bune dovezi disponibile indică faptul că, conform anumitor criterii IUCN, se va 
confrunta cu un risc extrem de mare de dispariție din sălbăticie. Exemplu: Nurca europeană, 
(Mustela lutreola)

AMENINȚATĂ CU DISPARIȚIA (EN) O specie este amenințată cu dispariția atunci când cele mai 
bune dovezi disponibile indică faptul că, conform anumitor criterii IUCN, se va confrunta cu un 
risc extrem de mare de dispariție din sălbăticie. Exemplu: lostrița, (Hucho hucho)

VULNERABILĂ (VU) O specie este vulnerabilă atunci când se confruntă cu un risc ridicat de 
dispariție din sălbăticie (conform criteriilor IUCN). Exemplu: croitorul alpin (Rosalia alpina)

APROAPE AMENINȚATĂ CU DISPARIȚIA (NT) O specie este aproape amenințată cu dispariția 
atunci când a fost evaluată în funcție de criterii, dar nu se califică acum în Pericol critic, 
Amenințată cu dispariția, dar este aproape de a se califica pentru o categorie amenințată sau 
este probabil să se califice în viitorul apropiat. Exemplu: Broasca țestoasă europeană de apă, 
(Emys orbicularis)

CU PROBABILITATE MICĂ DE DISPARIȚIE (LC) O specie este cu probabilitate mică de 
dispariție atunci când a fost evaluată în funcție de criterii și nu se califică pentru Pericol critic, 
Amenințată cu dispariția, Vulnerabilă sau Aproape amenințată cu dispariția. Speciile 
răspândite și abundente sunt incluse în această categorie. Exemplu: Ciocănitoarea cu spatele 
alb (Dendrocopos leucotus)

DATE INSUFICIENTE (DD) O specie este catalogată ca având date insuficiente atunci când 
există informații inadecvate pentru a face o evaluare directă sau indirectă a riscului de 
dispariție pe baza distribuției și/sau a statutului populației. O specie din această categorie 
poate fi bine studiată, iar biologia sa este bine cunoscută, dar lipsesc datele adecvate privind 
abundența și/sau distribuția. Exemplu: Racii de ponoare, (Austropotamobius torrentium)

NEEVALUATĂ (NE) O specie este neevaluată atunci când nu a fost încă evaluată conform 
criteriilor. Aceste specii nu au fost clasificate sau evaluate de IUCN.
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Scopul rețelei „Natura 2000” este:

Bine de stiut:
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În România,

Parcuri naționale și naturale din România

În Județul Maramureș: 
1 parc național: Parcul Național Rodnei;
1 parc natural: Parcul Natural Munții Maramureșului;
13 situri Natura 2000 SCI: ROSCI0264 Valea Izei și Dealul Solovan la granița cu Ucraina;
5 situri SPA Natura 2000: ROSPA0143 Tisa Superioara, la granița cu Ucraina.
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În prim plan:

Măsuri de protecție pentru carnivorele mari

Conservarea valorilor naturale comune necesită o cooperare transfrontalieră integrată la nivel 
de peisaj, dincolo de granițe.

Sources. Bibliography. Webography:
Stanciu E., Florescu F. 2009. “Protected areas in Romania. Introductory notions.“
Green Steps Publishing House, Brasov
IUCN RED LIST CATEGORIES AND CRITERIAVersion 3.1 Second edition
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7. “Am un vis”…
se numește Dezvoltare durabilă

Introducere în abordarea dezvoltării durabile. Definiție.  

"Dezvoltare durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a 
compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”." (Raportul Brundtland, 
WCED, 1987)

Raportul Brundtland definește „pilonii” de bază ai dezvoltării durabile:

1. Economie 

2. Dimensiunea socială 

 2.1. Identitatea culturală

  2.2. Buna guvernare

3.  Mediu 



www.openbordersforbears.com

Cele 17 ODD sunt: (1) Fără sărăcie, (2) Foamete „zero”, (3) Sănătate și bunăstare, (4) Educație de calitate, 
(5) Egalitate de gen, (6) Apă curată și salubrizare, (7) Energie curată și la prețuri accesibile , (8) Muncă 
decentă și creștere economică, (9) Industrie, inovație și infrastructură, (10) Inegalități reduse, (11) Orașe 
și comunități durabile, (12) Consum și producție responsabile, (13) Acțiune climatică , (14) Viața acvatică, 
(15) Viața terestră, (16) Pace, justiție și instituții eficiente, (17) Parteneriate pentru realizarea obiectivelor.

Mulți oameni depind direct de resursele locale - pământ, apă, păduri, animale sălbatice. Patrimoniul 
natural și cultural al zonei transfrontaliere are un potențial economic deoarece:

„

https://wwf.panda.org/wwf_news/?349332/Nature-and-the-SDGs
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_Development_Goals
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8. Care sunt ideile „MĂREȚE”
pentru natura noastră? 

Soluții pentru natură. O viziune extinsă pentru conservarea naturii și dezvoltarea durabilă în 
Maramureș (România și Ucraina). 

Protejarea coridoarelor ecologice 

mai 

Cum putem contribui la protejarea coridoarelor ecologice?

cu ajutorul camerelor video 

a specilor
pentru 
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Afaceri ecologice
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Brânză tradițională

Meșteșuguri tradiționale

Darurile pădurii

Ceaiuri din plante

Mierea
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Ecoturism

(Definiție adoptată de Asociația Ecoturistică din România în conformitate cu definiția stabilită dată de 
Organizația Mondială a Turismului)

Știai că ?

ECO-MARAMUREȘ, România este o destinație ecoturistică ascunsă în Munții Gutâi între râurile Mara 
și Cosău. Este o zonă reprezentativă a părții istorice a Maramureșului, unde natura și cultura sunt 
principalele atuuri care contribuie la dezvoltarea durabilă a zonei prin ecoturism.
https://www.ecomaramures.com

Cum ar trebui să ne comportăm în natură atunci când o vizităm ca turiști?

În timp ce vă bucurați de timpul petrecut într-o zonă naturală protejată, asigurați-vă că respectați 
aceste principii:
trebuie utilizate numai traseele turistice marcate;
parcarea auto este permisă numai în locuri special concepute în acest scop;
campingul este interzis, cu excepția locurilor special amenajate;
nu deteriorați marcajele și indicatoarele;
este necesară eliminarea deșeurilor proprii;
se recomandă un comportament decent și respect pentru ceilalți turiști;
se cere să se păstreze tăcerea (și să se țină câinii cu lesa) pentru a nu deranja animalele 
sălbatice;
nu spălați mașinile în râuri, cursuri de apă sau pe malul lacului și nu vărsați substanțe 
dăunătoare sau detergenți;
zgomotul, poluarea de orice fel este interzisă: strigăte, țipete, muzică tare etc.
animalele sălbatice (mamifere, păsări, reptile, insecte etc.) nu trebuie hrănite, plantele nu trebuie 
colectate;
aprinderea focului este permisă numai în locurile special amenajate în acest scop;
scrierea pe arbori, stânci sau pereți de peșteră este interzisă;
trebuie respectate indicațiile paznicilor sau pădurarilor;
sporturile cu motor în zonele protejate sunt interzise.
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Sfaturi practice pentru protecția naturii:
i ea 

regiunea

le
ta

 că eforturile tale  

ta

Mergând pe urmele unui râs

Surse. Bibliografie. Webografie:
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Junior Forest Rangers (Tineri Pădurari) din Rakhiv 
(Ucraina)

9. Putem noi face diferența?
Tinerii ca lideri  pentru natură  

Calitatea de lideri a tinerilor. 
În prim plan: Povești despre tineri activi pentru natură

Cluburi active TANS 

ș

Exemplu de ecoturism:

ă
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Surse. Bibliografie. Webografie:
https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/ghid_final_web.pdf
https://www.wearehere.ro/p/poteca-de-povesti
http://www.ecologic.org.ro/proiect/comorile-ariei-protejate-gutai-creasta-cocosului/
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10. Activi împreună: activități 
pentru tineri exploratori 

Scopul acestei părți este de a sprijini profesorii să încurajeze elevii să ia măsuri pentru protecția și conservarea 
carnivorelor mari. Este format din 18 ateliere concepute pentru a informa, învăța și motiva elevii să ia măsuri 
pentru protecția și conservarea carnivorelor mari.

Activitățile propuse în această secțiune sunt dezvoltate pe subiecte precum: introducerea în conservarea și 
protecția naturii, serviciile ecosistemice, conservarea speciilor importante de carnivore mari din regiunea 
Carpaților (lupi, urși bruni, râși eurasiatici), mecanisme pentru dezvoltarea durabilă și conservarea peisajului 
zonei, soluții pentru asigurarea conectivității ecologice, coridoare ecologice, afaceri „verzi” și ecoturism, povești 
de succes, cum să planifici și să implementezi un proiect de acțiune pentru conservarea și protecția faunei 
sălbatice și cum să iei măsuri pentru protecţia faunei sălbatice.

Atelierele sunt concepute pentru a fi realizate consecutiv, unul după altul, fiecare atelier fiind interconectat cu cele 
anterioare și cele următoare. Atelierele se pot desfășura pe o durată de cinci zile consecutive (patru ateliere / zi) 
sau, împărțite în timp și locație, în funcție de disponibilitatea și motivația profesorilor și a elevilor.

Atelierele sunt direct legate de conținutul prezentat în prima parte a manualului.

Fiecare atelier
Scopul atelierului: descrie obiectivele generale 
Obiectivele de învățare: descriu cunoștințele (K), abilitățile (S) și valorile (V) pe care elevii le vor 
dezvolta până la sfârșitul atelierului
Concepte cheie: principalele concepte care sunt introduse în timpul atelierului 
Planul de activități: un tabel cu lista activităților, durata, metodele utilizate și materialele necesare 
pentru fiecare activitate
Descrierea activităților: include obiectivul, configurarea, facilitarea și dezbaterea întrebărilor 
Bibliografie
Anexe și fișe
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Structura atelierului

Ziua 1:
Atelierul 1:

Atelierul 2: 
Atelierul 3: 

Atelierul 4:

Ziua 2:
Atelierul 5: 

Atelierul 6: 

Atelierul 7: 

Atelierul 8: 

Ziua 3:
Atelierul 9: 

Atelierul 10: 
Atelierul 11: 

Ziua 4:
Atelierul 12:

Atelierul 13: 

Atelierul 14:

Ziua 5:
Atelierul 15: 

Atelierul 16: 

Atelierul 17:

Atelierul 18: 
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Numele atelierului / Obiectivele de învățare / Metode utilizate / Timp

Ziua 1

PREZENTAREA GENERALĂ A ATELIERELOR
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Ziua 2 Ziua 3
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Ziua 4 Ziua 5
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ATELIERUL NR. 1. HAIDEȚI SĂ NE CONECTĂM

Scopul atelierului: 

Obiective de învățare: 

1. Bun venit și prezentare / Prezentare / 5 min / Hârtie flipchart, markere
2. Mediul, prietenul meu / Jocul cunoașteți-vă reciproc / 15 min / Bile colorate (2)
3. Puștiul și steaua de maren / Poveste / 10 min 
4. Pisicile, șoarecii și iarba / Joc de grup / 20 min
 
 Timp total estimat:  55 minute
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Descrierea activităților

1. Bun venit și prezentare (5 minute)

2.Mediul, prietenul meu (15 minute)

3. Puștiul și steaua de mare (10 minute)

„

ă

n
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4. Pisicile, șoarecii și iarba (20 minute)

„șoarecii”
„pisicile”

„iarba”

 1. Chestionar de pre-evaluare
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Chestionar de preevaluare 

1. 

 2. Cât de multe crezi că știi despre munții din apropierea ta? Dă o notă de la 1 la 5 unde 1 înseamnă „Nu 
știu  nimic” și 5 înseamnă „Sunt un expert” 

1      ⃞     2      ⃞    3      ⃞    4      ⃞    5      ⃞
 3. Care sunt cele mai importante 3 “daruri” pe care natura le oferă oamenilor din regiunea ta? Scrie-le.
1.

 
4. Consideri că un urs face mai mult rău sau mai mult bine oamenilor? Dă o notă de la 1 la 5 unde 1 
înseamnă „un urs face doar rău” și 5 înseamnă „un urs face numai bine”. Te rog să dai exemple.

1      ⃞     2     ⃞    3      ⃞    4      ⃞    5      ⃞
 5.Dar ce zici de un lup? La fel ca mai sus, 1 înseamnă „..doar rău” și 5 înseamnă „..doar bine”. Te rog să 
dai exemple.⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞
 6.Ai auzit vreodată de „coridoare ecologice”?  DA      ⃞     NU      ⃞    
7.Ce ar putea sa însemne „coridoare ecologice”? Te rog să explici. 

 
8.Care sunt principaele 3 amenințări la adresa naturii din regiunea ta? 
1.

 
9.În ce măsură credeți că un tânăr, de aceeași vârstă cu tine, ar putea face ceva în privința acestor 
amenințări – pentru a schimba de fapt situația? Dă o notă de la 1 la 5 unde 1 înseamnă „Nu am deloc 
putere” și 5 înseamnă „Chiar pot face ceva semnificativ”. ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞
 
10.

⃞ ⃞ ⃞ ⃞
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ATELIERUL NR. 2. REGIUNEA NOASTRĂ

Scopul atelierului:

Numele activității / Numele metodei / Timp Materiale
1. Rețeaua Munților CarpațI / Joc de grup mare / 20 minute / Sfoară
2. Aflați mai multe despre munții noștri / Muncă în grup / 45 minute / Hârtie, pixuri, flipchart etc.
 Timp total estimat:  65 minute
1. Rețeaua Munților Carpați (20 minute)

2. Aflați mai multe despre munții noștri (45 minute)
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Sesiune de întrebări (example):

Fișe / Anexe:
P
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ATELIERUL NR. 3. CE ESTE SPECIAL LA NATURA NOASTRĂ?

Scopul atelierului:

Obiective de învățare:

Concepte cheie:

Numele activității / Numele metodei / Timp / Materiale
1. Locuitorii naturii din regiunea Maramureșului / Joc energizant / 10 minute / Bileţele cu speciile care 
trăiesc în Maramureș (a se vedea anexa 3.1)
2. Dă viața habitatului tău / Joc de mișcare / Discuție în grup (oportunitate poze) / 25 minute / Fotocopie 
a descrierii habitatelor din capitolul 2 din secțiunea Cunoaștere, foarfece
3. Alege aria mea naturală protejată! / Muncă creativă în grup / 25 minute / Fotocopie a descrierii celor 2 
arii naturale protejate din capitolul 2 din secțiunea Cunoaștere, hârtie flipchart, markere, (dacă este 
posibil) accesorii de artizanat (ex. hârtie colorată, foarfece, lipici, frunze etc.)
Timp total estimat:  60 minute
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1. Locuitorii naturii din regiunea Maramureșului (10 minute)
Scopul acestei activități este de a introduce plante și animale care sunt specifice în regiunea Maramureșului și, 
în același timp, de a energiza grupul. Această activitate este inspirată de energizantul clasic „salata de fructe”.

Configurare și facilitare:

2 .Dă viața habitatului tău (25 minute)
Scopul acestei activități este de a vizualiza cele trei habitate principale care pot fi găsite în regiunea 
Maramureșului și de a înțelege și aprecia elementele complexe din care sunt alcătuite, prin întruchiparea lor cu 
ajutorul „statuilor vii”.

Configurare și facilitare:

3. Alege aria mea naturală protejată! (25 minute) 
Scopul acestei activități este explorarea și reprezentarea trăsăturilor a două arii naturale protejate principale, 
totul facându-se într-o manieră creativă: Parcul Natural Munții Maramureșului, România, Rezervația Biosferei 
Carpatice (RBC), Ucraina.

Configurare și facilitare: 
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e
Nevertebrate
Amfibieni și
reptile
Pasari
Mamifere 
(carnivore mari)
Mamifere
(alte specii)

,

ș

Foto © Thomas Hulik
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ATELIERUL NR. 4. SERVICII ECOSISTEMICE

Scopul atelierului: 

Obiective de învățare

Concepte cheie:

1. Darurile naturii
Munca individuală / Brainstorming / Joc de cărți / Discuție în grup / 35 minute / Flipchart, marker, Post 
It-uri, pixuri / Cartonaşe cu servicii ecosistemice (cartonaşe anexate) tipărite color (aspect foarte 
important!), ideal pe o hârtie groasă și tăiate, foarfece (opțional) hârtie A4 sau hârtie colorată
2. Un cadou nu vine niciodată singur / Video / Lucru în grup / 15 minute / Videoproiector, difuzoare, 
computer
3. Cadourile pădurii / Brainstorming / 10 minute / Flipchart, markere
Timp total estimat:  60 minute
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1. Darurile naturii (35 minute)
Scopul acestei activități este de a introduce noțiunile de servicii ecosistemice și categoriile acestora, 
ajutându-i pe elevi să le descopere și să le grupeze.

Pasul  1:

Pasul  2:

Pasul  3: 

2. Un dar nu vine niciodată singur (15 minute)
Scopul acestei activități este aplicarea și exercitarea cunoștințelor privind serviciile ecosistemice pe specii 
concrete.
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Videoclipul este „I`m Batman”, de Amy Wray, pe site-ul ed.ted.com: 
https://ed.ted.com/lessons/i-m-batman-amy-wray

3. Darurile pădurii  (10 minute)
Scopul acestei activități este de a evidenția serviciile ecosistemice pe care le oferă o pădure, în special într-o 
regiune împădurită precum Maramureșul.
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ATELIERUL NR. 5. CARNIVORE MARI: INTRODUCERE, ROL ȘI BENEFICII

Scopul atelierului: 

Obiective de învățare:

Concepte cheie: 

1. Faceți cunoștință și salutați carnivorele mari / Jocul Warm Up (joc de încălzire) / Discuție în grup / 15 
minute / (opțional) fotografii cu carnivore mari de afișat în cameră

2. Rețeaua vieții / oportunitate poze: fotografii foarte vizuale pot fi făcute de sus sau de jos, în timpul 
acestei activități / Joc de grup / 25 minute / Post-it-uri (bileţele adezive) cu specii care formează rețeaua 
vieții așa cum se enumeră în Anexa 5.1, ghem de sfoară

3. Ce daruri oferă carnivorele? / Discuție în grup / 15 minute / Partea introductivă a Capitolului 4 din 
secțiunea Cunoaștere / (opțional) Videoproiector, difuzoare, computer / (opțional) Flipchart, marker
 Timp total estimat:  55 minute

(C) Lukas Holasek – for OBWIC
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1. Faceți cunoștință și familiarizați-va cu carnivorele mari (15 minute)
Scopul acestei activități este de a introduce tema zilei - carnivorele mari, cunoscându-le mai bine și găsind 
modalități de a le proteja. 

Facilitatorul poate întreba:

2. Rețeaua vieții (25 minute)
Scopul acestei activități este de a aduce la cunoștință interconectarea naturii și rolul cheie pe care fiecare 
specie îl joacă în ecosistem, concentrându-se pe carnivorele mari.

Resurse: 
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Ce s-ar întâmpla dacă am tăia toți copacii? Stejarii eliberează sfoara.
Ce s-ar întâmpla dacă toți carnivorii ar fi uciși? Carnivorele eliberează sfoara.
Ce s-ar întâmpla dacă din cauza poluării aerului toate albinele ar dispărea? Albinele eliberează sfoara.

3. Ce daruri oferă carnivorele?
Scopul acestei activități este de a construi o conștientizare a rolului carnivorelor mari, inclusiv din perspectiva 
serviciilor ecosistemice pe care le oferă.

Configurare și facilitare: Puteți trece de la activitatea anterioară la aceasta, urmărind împreună un 
frumos videoclip de 5 minute despre impactul lupilor într-un mediu natural.

 https://www.youtube.com/watch?v=kvKCTZf_-e4
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Stejar(ghindă)
Veveriță

Șoim
Râs

Ciupercă

Zmeură
Albină (miere)

Cuc
Lup

Gândac/Vierme

Fac (jirul)
Cerb

Porc mistreț
Urs

Bacterii
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ATELIERUL NR. 6. URSUL: CARACTERISTICI, AMENINȚĂRI ȘI SOLUȚII 

 
Scopul atelierului: 

Obiective de învățare: 

Concepte cheie: 

1. Ursul super-erou / Muncă creativă în grup35 minute / Fotocopii ale descrierii ursului din Capitolul 4 al secțiunii 
Cunoștințe, hârtie flipchart, markere, post-it-uri și alte articole de papetărie pentru realizarea posterelor, lipici pentru a 
afișa posterele
2. Puii de ursVideo / Lectură și discuție în grup 10 minute / Proiector, difuzoare, computer
3. Patrula urşilor / Brainstorming / 10 minute / Flipchart, marker 
Timp total estimat:  55 minute
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1.Ursul super-erou (35 minute)

2.Puii de urs (10 minute)

O zi de iarnă la orfelinatul de urși

 pe canalul „Fratele Ursului” 

3. Patrula urşilor (10 minute)



www.openbordersforbears.com

ATELIERUL NR. 7. LUPUL: CARACTERISTICI, AMENINȚĂRI ȘI SOLUȚII 

Scopul atelierului: 

Obiective de învățare: 

Concepte cheie: 

1. Mima lupului / Mimă / 20 minute / Bileţele cu cuvinte cheie - Anexa 7.1 
2. Ce avem în comun? / Muncă în grup / 25 minute / Fotocopii ale Capitolului 4 din secțiunea 
Cunoaștere / (opțional) alte Materiale pentru lupi, precum reviste, cărți etc. / Proiector, difuzoare, 
computer (dacă există video)
3. Cine este personajul negativ și cine este personajul pozitiv din povestea lupului? / Povestiri / 
Discuție în grup / Brainstorming / 15 minute / (optional) flipchart, marker
 Timp total estimat:  60 minute

1.Mima lupului (20 minute)
Scopul acestei activități este de a descrie trăsăturile fizice și comportamentale ale lupului și de a încuraja 
empatia.
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2.Ce avem în comun? (25 minute) 
Scopul acestei activități este să descoperim trăsături și comportamente pe care le avem în comun cu lupul și 
să aprofundăm simțul empatiei.

Posible întrebări
Cum a fost să căutăm elemente comune între oameni și lupi? (greu, ușor, ciudat etc)
Care au fost primele elemente care au apărut?
Ce puncte comune surprinzătoare ați găsit?
Cum vedeți lupii acum, după ce ați trecut prin această experiență?

3.  Cine este personajul negativ și cine este personajul pozitiv din povestea lupului? (15 minute) 
Scopul acestei activități este de a regândi percepția clasică a lupilor ca fiind răi și de a gândi modalități prin 
care oamenii ar putea proteja lupii.

Subiecte pentru discuții ulterioare:
Cum a fost povestea?
Ce spune despre lupi? Dar cum îi vedem noi?
Cine este adevăratul personaj negativ din povestea lupului, mai ales astăzi?
Ce lucruri rele le fac oamenii lupilor? Direct sau indirect?
Cum am putea rescrie această poveste pentru a ajuta la îmbunătățirea coexistenței dintre om și lup?
Puteți scrie pe un flipchart soluțiile oferite de grup.
 
Povestea celor doi lupi
     Bunicul: „Există doi lupi care luptă în inima fiecărui bărbat. Unul este iubirea, celălalt este ura.”
     Nepot: „Bunicule, care lup câștigă această luptă?"
     Bunicul: „Cel pe care îl hrănești cel mai mult.”
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 Anexa 7.1 

ATELIERUL NR. 8. RÂSUL: CARACTERISTICI, AMENINȚĂRI ȘI SOLUȚII

Scopul atelierului: 

Obiective de învățare: 

Concepte cheie: 

1. Introducere Prezentare / 15 minute / Imagine a râsului, videoproiector, difuzoare, computer
2. Râsul (lynxul) / Prezentare de grup / 50 minute / Copii tipărite ale anexelor
Timp total estimat:  65 minute

(C) Lukas Holasek – for OBWIC



www.openbordersforbears.com

1.Introducere (15 minute)

 https://bit.ly/3AqoEzM

2.Râsul (lynxul) (50 minute)
Scopul acestei activități este de a descoperi prin experiență și reprezentare unele dintre caracteristicile râsului.

ATELIERUL NR. 9. ARIILE NATURALE PROTEJATE

Scopul atelierului:

Obiective de învățare:

Concepte cheie: 
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1 Introducere - Prezentare 15 minute 

2. Să construim propria noastră arie naturală protejată / Atelier de creație / Lucru în grupuri mici / 
30minute / Activitate in aer liber! / 4 metri frânghie pentru fiecare echipă și 4 cuie lungi (20 cm sau cuie 
de cort), bandă / lucrare pe diferite domenii: biodiversitate, zonare, reguli pentru oameni, beneficii 
locale, educație și recreere

3. Vino să ne vizitezi aria naturală protejată  / Prezentare / 20 minute  
 Timp total estimat:  65 minute

1. Prezentarea conceptelor cheie. Lectură și discuție în grup (15 minute)
Configurare și facilitare: Facilitatorul cere elevilor să se ofere voluntari pentru a citi împreună din Capitolul 6. 
Îngrijirea naturii noastre: protecția naturii și conservarea naturii (informații relevante din Partea A)

Ariile naturale protejate sunt zone terestre sau marine destinate în mod special protecției și 
conservării diversității biologice, a resurselor naturale și a resurselor culturale asociate.

Pentru a completa informațiile despre ariile naturale protejate din regiunea voastră citiți textul Fapte despre 
Carpați din Capitolul 1. Concentraţi-vă asupra unei zone naturale pe care o prețuim și în Capitolul 2. Ce este 
special în natura noastră? Concentraţi-vă pe textele: Parcul Natural Munții Maramureșului, România și 
Rezervația Biosferei Carpatice (RBC), Ucraina (informații relevante din partea A).

Zonarea funcțională a ariilor naturale protejate
Pentru a satisface nevoile naturii, dar și realitățile de pe teren, ariile naturale protejate sunt împărțite în 
anumite categorii de zone, în funcție de cât de mult pot fi accesate și utilizate de oameni.

* Zonele strict protejate (zone de bază) sunt protejate în mod obligatoriu și reprezintă eșantioane de 
ecosisteme naturale, terestre și acvatice foarte puțin perturbate, care sunt reprezentative pentru aria 
naturală protejată;

* Zonele tampon au fost stabilite în jurul zonelor strict protejate (zone de bază). Rolul lor este de a 
proteja zonele centrale și de a diminua impactul activităților umane asupra ariilor naturale protejate.

* Zonele de dezvoltare durabilă sunt situate
D  la granița ariilor protejate și aici sunt permise unele activități umane în aceste zone, astfel încât 
comunitățile locale pot beneficia de valorile naturale ale zonei într-o manieră durabilă ex. turism cu 
impact redus.

2. Să construim propria noastră arie naturală protejată (20-30 minute)
Este timpul pentru a pune la lucru noile cunoștințe și creativitatea grupului.
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3. Vino să ne vizitezi aria naturală protejată (15-20 minute)

ATELIERUL NR.10. CONECTIVITATE

Scopul atelierului:

Obiective de învățare:

Concepte cheie:

1. Conectivitate ecologică. Introducere / Facilitare discuţie / 15 minute / Hârtii pentru flipchart

2. Jocul de-a prinselea cu urșii / Joc de alergare / 60 minute / Bandă, sfoară

3. Soluții pentru conectivitate ecologică / Brainstorming / 15 minute / Hârtii pentru flipchart

Timp total estimat:  90 minute
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1. Conectivitate ecologică (15 minute)

2. Jocul de-a prinselea cu urșii (40 minute)

Pregătirea:

Pregătirea locului de joacă fizic:
 

Prezentarea jocului: 

Facilitare:

Jucarea jocului: 

Runda 1: Un singur jucător prinde
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Runda 2: Doi jucători prind, plus un obstacol este adăugat

Runda 3: Trei jucători prind, se adaugă un al doilea obstacol

din 

3. Soluții pentru conectivitate ecologică (15 minute)
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ATELIERUL NR.11 NATURA: PROTECȚIE, CONSERVARE ȘI
DEZVOLTARE DURABILĂ

 Scopul atelierului:

Obiective de învățare: 

Concepte cheie: 

1 Cele trei râuri / Joc de mișcare / 40 minute / !!! pentru această activitate aveți nevoie de trei spații 
separate, unde trei grupuri pot lucra în paralel fără să se vadă unii pe ceilalți / Bandă adezivă, 20 coli de 
hârtie A4, marker

2. Unde suntem noi în imaginea „Dezvoltării durabile”? / Discuție în grup / 10 minute 

3. Haideți să purtăm puțin pălăria de om de știință / Discuție în grup, cercetare în echipă / 
brainstorming  / 20 minute / Fotocopia Capitolului 6, foarfece

Timp total estimat:  70 minute
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1.Cele trei râuri (40 minute)
Scopul activității este de a oferi participanților o înțelegere profundă a conceptului de dezvoltare durabilă, 
printr-o activitate de învățare experiențială. În cazul în care nu aveți timp sau nu aveți spațiul potrivit pentru 
activitate, o puteți organiza într-un mod simplu sau chiar puteți trece direct la o discuție în grup despre definiția 
„Dezvoltării durabile”.

Configurare și facilitare: 

Pregătirea celor trei râuri. În cele trei spații separate, pregătiți cele trei râuri pe care participanții le vor 
traversa.

Jucarea jocul

Opriți dialogul pentru a le spune: Există un lucru pe care nu l-ați știut când ați trecut râurile. Faptul că fiecare 
avea un nume - primul râu, cel cu multe pietre, s-a numit Trecut. Al doilea râu, cel cu 3 pietre, s-a numit 
Prezent. Iar ultimul râu, cel cu o singură piatră, s-a numit Viitor.
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P

2. Unde suntem noi în imaginea „Dezvoltării durabile”? (10 minute)

P

3.Haideți să purtăm pălăria de om de știință pentru o clipă (20 minute)

Echipa 1

Echipa 2

Echipa 3 
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ATELIERUL NR. 12. SOLUȚII: CORIDOARE ECOLOGICE, 
AFACERI ECOLOGICE ȘI ECOTURISM

Scopul atelierului: 

Obiective de învățare: 

Concepte cheie: 

1. Coridoare ecologice / Joc, Prezentare / 40 minute / Hârtii pentru flipchart, markere

2. Afaceri ecologice și ecoturism / Dezbatere de grup / Facilitare discuție / 30 minute / Cartonașe de 
confirmare

Timp total estimat:  70 minute

1.Coridoare ecologice (40 minute)
Scopul activității este de a înțelege ce sunt coridoarele ecologice și ce beneficii  aduc vieții sălbatice.

Configurare și facilitare: 

ă

P
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2. Afaceri ecologice și ecoturism
Scopul acestei activități este de a clarifica de ce afacerile ecologice și ecoturismul sunt alte două soluții foarte 
bune pentru protecția și conservarea naturii și a faunei sălbatice din zonă.
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ATELIERUL NR. 13. POVEȘTI DE SUCCES ALE TINERILOR

Scopul atelierului: 

Obiective de învățare: 

Concepte cheie: 

1. Acte de curaj, motivație și autodeterminare / Facilitare discuție / 15 minute / Hârtie, pixuri, flipchart, 
post-it etc
2. Povești de succes - inspirându-vă / Muncă în grup / 35 minute 
Timp total estimat:  50 minute

1. Acte de curaj, motivație și autodeterminare (15 minute)
Scopul acestui joc este de a-i determina pe participanți să se simtă mai curajoși în ceea ce privește acțiunile 
de protecție și conservare a carnivorelor mari.
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Autodeterminarea reprezintă capacitatea fiecărei persoane de a decide și de a-și gestiona propria 
viață. Oamenii care sunt auto-motivați sunt de obicei motivați de dorința de a crește, de a învăța și de a 
avea un impact în viața lor și în viața celorlalți.

O persoană foarte motivată este o persoană care este capabilă să atingă 3 nevoi psihologice:
Nevoia de conexiune și apartenență: să simtă că aparțin unui grup în care fac împreună ceva important, 
unde se simt iubiți și apreciați pentru ceea ce fac.
Nevoia de competență: este nevoia de a face ceva din care să poată învăța ceva nou, să obțină noi 
abilități într-un proiect, acțiune, intervenție și să facă o schimbare în viața cuiva.
Nevoia de control: este nevoia de a te controla prin propriile decizii, de a-ți exprima opiniile despre 
ceva, de a-ți împărtăși ideile și abilitățile, de a contribui la ceva, de a avea un cuvânt de spus despre 
ceva (cum ar fi comunitatea mea sau viața marilor carnivore)

În concluzie, pentru a putea deveni curajoși și cu un nivel ridicat de autodeterminare, trebuie să simțim 
sentimentul legăturii cu ceilalți, să simțim că dezvoltăm noi abilități în timp ce facem ceva și să avem 
controlul - sau capacitatea de a lua inițiativa prin noi înșine pentru ceea ce vrem să facem sau să 
realizăm în viața noastră.

2. Povești de succes - fi inspirat (35 minute)
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ATELIERUL NR. 14. SOLUȚIILE NOASTRE - BRAINSTORMING

 

Scopul atelierului: 

Obiective de învățare: 

Concepte cheie: 

1. Creativitate / Joc în grup / 10 minute / Pix
2.Brainstorming /  Muncă în grup / 45 minute / Hârtie pentru flipchart
Timp total estimat:  55 minute

1. Creativitate (10 minute)
Scopul acestei activități este de a stimula creativitatea participantului. Creativitatea este o necesitate pentru 
următoarea activitate.
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2.  Brainstorming (30 minute)
Scopul acestei activități este să creeze soluții care să poată fi aplicate de către studenții în comunitatea lor 
pentru protecția și conservarea carnivorelor mari.
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ATELIERUL NR. 15. ETAPELE PROIECTULUI

Scopul atelierului: 

Obiective de învățare: 

Concepte cheie: 

1. Adăpostul carnivorelor mari / Joc în echipă / 45 min / Fiecare echipă are nevoie de 20 de cutii de 
chibrituri, 10 cărți de joc, 3 bucăți de hârtie A4 și 5 markere.

2. Pașii oricărui proiect de inițiativă / Facilitare discuție şi prezentare / 15 min / Hârtii flipchart, markere

Timp total estimat:  60 minute

1. Adăpostul carnivorelor mari (45 minute)
Acest joc este destinat să ajute participanții să înțeleagă pașii practici în orice proiect de inițiativă pe care ar 
dori să îl dezvolte după ateliere. Grupul va lucra împreună pentru a atinge un obiectiv folosind resurse limitate 
și apoi, pe baza acelei experiențe, va identifica fazele unui proiect: concepție, planificare, implementare, 
evaluare și sărbătorirea reușitei.

Reguli: 
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Criterii evaluare:
 

 
 
 

Facilitare:

Sesiune de întrebări:

2.  Etapele oricărui proiect de iniţiativă (15 minute)
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Identificarea problemei:

Clarificarea obiectivului: 

Planificare:

Implementare: 

Monitorizare: 

Evaluare:

Sărbătorire: 

Întrebați la sfârșitul celor 60 de minute: cât de motivați sunt aceștia să aleagă și să planifice un proiect pentru 
protecția sau conservarea carnivorelor mari? Rugați-i să strige un număr de la 1 la 5, unde 1 (deloc motivat) și 
5 (foarte motivat).

ă
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Anexa 15.1 Construirea unui adăpost pentru carnivorele mari - Instrucțiuni

Rezistență
Număr de camere

Numărul de niveluri
Creativitate

10 puncte
2 puncte pe cameră

10 puncte pe etaj
20 de puncte

  
  

 
.

ATELIERUL NR. 16. PLANIFICAREA PROIECTULUI

Scopul atelierului:

Obiective de învățare: 

Concepte cheie: 

1. Alegerea ideii de proiect  / Votare în grup  / 30 min / Markere, buline votare

2. Planificarea proiectului / Muncă în grup 40 min. / Hârtie pentru flipchart, hârtie din carton, marker, 
bandă scotch

Timp total estimat:  70 minute

1. Alegerea ideii de proiect (30 minute)
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2.Planificarea proiectului (40 minute)
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ATELIERUL NR.17. JOCUL DE ROLURI

Scopul atelierului:

Obiective de învățare: 

Concepte cheie: 

1. Povestea tuturor / Poveste / 10 min 

2. Preluarea rolurilor  în proiect / Muncă în grup / 40 min. / Hârtie pentru flipchart, hârtie din carton, 
marker, bandă adezivă 

Timp total estimat:  50 minute

1. Povestea tuturor (10 minute)

2. Jocul de roluri (40 minute)
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Oferiți fiecărui participant 3-4 hârtii post-it și rugați-i să își scrie numele pe post-it și numele activității pentru 
care doresc să își asume responsabilitatea. Ei pot alege să fie implicați fie în scopul învățării unui lucru nou, fie 
în scopul utilizării abilităților pe care le au deja într-o anumită activitate. După ce le daţi timp de gândire, cereți-
le să se prezinte și să lipească post-it-urile lângă formele de pași din cartonase cu activitățile scrise pe fiecare 
pas.

ATELIERUL NR. 18. EVALUARE

Scopul atelierului: 

Obiective de învățare: 

Concepte cheie:

1. Alegeți o culoare / Joc / 10 min. / Hârtii colorate
2. Povestea experienței noastre de învățare / Muncă în grup / 40 min. / Microfoane de jucărie, costume, 
pălării etc.
Timp total estimat: 50 minute
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1.   Alege o culoare!  (10 minute)

2.  Povestea experienței noastre de învățare (40 minute)

Bibliografie
Butyka Maria,  2019 Active Citizenship Curriculum/ Evaluation Module, Fundaţia New Horizons 
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SOS/ BirdLife
S L O V E N S K O

Ghidul a fost elaborat în cadrul proiectului 
„Granițe deschise pentru fauna sălbatică din 
Carpați”. Proiectul este implementat de WWF-
România Filiala Maramures în parteneriat cu 
Organizatia Rakhiv EcoTour din Ucraina, Parcul 
National Aggtelek din Ungaria si SOS BirdLife din 
Slovacia.

Proiectul „Granițe deschise pentru fauna sălbatică 
din Carpați” a început la 1 octombrie 2019 și este 
fi n a n ț a t  p r i n  P r o g r a m u l  d e  C o o p e r a r e 
Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-
Ucraina ENI 2014-2020 pe o perioadă de 30 de luni. 
Costul total al proiectului este de 1 550 871,83 
euro, din care 1 395 784,63 euro reprezintă 
contribuția Uniunii Europene.
Acest material a fost realizat cu sprijinul financiar 
al Uniunii Europene. Conținutul său este 
responsabilitatea exclusivă a WWF-România și nu 
reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii 
Europene.

Site-ul programului: www.huskroua-cbc.eu

Cofinanțat de Uniunea Europeană


