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Invitaţie la concursul
“Şi eu fac parte din Natura 2000”
-Natura2000 şi tânăra generaţieDoriţi să demonstraţi că elevii şi cadrele didactice din şcoala dvs. respectă şi cunosc cel mai
bine natura?
Vreţi să primiţi un ajutor în motivarea elevilor să se implice în activităţi extraşcolare şi să
descopere avantajele acestui mod de învăţare?
Sunteţi dascăli care ştiu că doar printr-o strânsă colaborare cu elevii, se pot forma noile
generaţii responsabile faţă de comunitate şi natură?
Participaţi la cel mai provocator concurs „Natura 2000” din Transilvania!
Grupul Milvus invită şcoala dvs. la concursul „Şi eu fac parte din Natura 2000”. Concursul
interşcolar este organizat în cadrul proiectului “Pentru natură şi comunităţi locale - bazele
unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu - Târnava Mare - Olt”, proiect
cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, proiect implementat de WWF
România, în parteneriat cu: Fundaţia Adept, Fundaţia Mihai Eminescu Trust, ARPM Sibiu,
Ecotur Sibiu.
Scopul acestei activităţi: tânăra generaţie din aria protejată Natura 2000 din zona
Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt trebuie să cunoască şi să preţuiască valorile naturale din jurul
ei.
Natura 2000 este o reţea de zone naturale protejate din Uniunea Europeană, care a fost
constituită pentru protejarea naturii şi pentru dezvoltarea comunităţilor în armonie cu
natura, pe termen lung. Localitatea dvs. şi zonele din jur fac parte din această reţea
europeană, iar acest concurs are menirea de a arăta tinerelor generaţii valorile naturale care
le înconjoară. Prin participarea la acest concurs, vor fi pregătiţi nu doar elevii, ci şi pedagogii
participanţi, deoarece scopul nostru este conştientizarea şi informarea despre problemele
de natură şi mediu a cât mai multor factori de influenţă, care ne formează generaţiile
următoare.
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Detalii importante:
Concursul constă din 3 etape: în primele 2 etape obligatorii trebuie trimise fişele de
rezolvare a testelor, iar în etapa finală vor fi invitate la o sesiune organizată în zona
proiectului cele mai bune 8 echipe/categorie reprezentante a 8 microregiuni (în funcţie de
echipele care vor participa la concurs). Pentru mai multe informaţii referitoare la zona
proiectului, verificaţi harta de mai jos. Primele două etape sunt concepute în aşa fel încât
elevii îndrumaţi de un pedagog, să-şi însuşească cât mai multe informaţii despre tematicile
prelucrate (reţeaua Natura 2000, vieţuitoarele din jurul lor, avantajele ce există în asemenea
arii protejate). Echipele vor aduna punctaj în etapele 1 şi 2 (ambele sunt obligatorii) şi în
funcţie de punctajul obţinut se va trece în etapa a treia.
Prin rezolvarea testelor, participanţii îşi vor îmbogăţi nu doar cunoştinţele despre reţeaua
Natura 2000, ci vor afla date şi exemple concrete despre vieţuitoarele şi habitatele din jurul
lor, din jurul localităţii lor. Elevii îşi vor dezvolta şi diferite abilităţi (cum ar fi gândire logică
prin problemele matematice şi logice, orientare în spaţiu şi abilităţi plastice prin exerciţiile de
cartare, dezvoltarea fanteziei şi abilităţilor verbale prin compuneri, etc.).

Sperăm că acest concurs va contribui la educarea şi formarea multor elevi şi
pedagogi din şcoala dvs.!
Informaţii despre concurs:
Organizator: Asociaţia Grupul Milvus, Tg.Mureş
Pentru detalii, contactaţi: Asociaţia Grupul Milvus: 0265-264726 sau
Papp Delia Iudith: 0722-435905

Mai multe informaţii despre proiectul derulat: http://www.natura2000transilvania.ro/
Persoană de contact: Alina Alexa, WWF, Responsabil comunicare proiect, 0730.098.102,
aalexa@wwfdcp.ro,
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Condiţii de participare:
1.

Echipele se pot forma pe 2 categorii de vârstă:
- clasele II-V
- clasele VI-VIII
(se recomandă ca într-o echipă să includeţi copii de vârste diferite).
2.
Echipele sunt formate obligatoriu din câte 3 elevi per categorie. După etapa 2, în
funcţie de punctajul însumat în etapele 1 şi 2 se vor forma 8 echipe pentru fiecare categorie
de vârstă, una pentru fiecare microregiune pentru a intra în etapa finală. Astfel, se asigură
reprezentarea fiecărei zone a proiectului.
3.
O şcoală poate înscrie mai multe echipe, în ambele categorii de vârstă.
4.
În etapa finală se acordă premii pentru primele 3 echipe din concurs, din ambele
categorii de vârstă.
5.
Pentru cele 8 echipe din clasele VI-VIII din etapa finală se asigură o sesiune de 6 zile
în mijlocul naturii. Pentru cele 8 echipe din categoria II – V se asigură e excursie de o zi în
zona proiectului.
6.
Se eliberează diplomă şi premiu de participare pentru şcoala care înscrie şi participă
cu cele mai multe echipe (raportat la efectivul şcolii).
7.
Se eliberează adeverinţă pentru pedagogii îndrumători care au minimum o echipă
participantă la primele 2 etape.
8.
Se eliberează adeverinţă pentru fiecare şcoală care înscrie echipe în ambele categorii
de vârstă şi participă la primele 2 etape.
9.
Pedagogii îndrumători vor primi câte un pachet educativ elaborat în acest proiect.
Informaţiile de aici, vă vor ajuta în pregătirea echipei. În plus, se va trimite şi o listă cu surse
de inspiraţie în tematica prelucrată.
10.
Formularul de înscriere echipe ataşat trebuie trimis organizatorilor cel târziu până la
19 noiembrie 2012, la adresa office@milvus.ro cu subiectul Concurs „Şi eu fac parte din
Natura 2000”. Ziua următoare înscrierii, veţi primi testele primei etape. Cu cât vă înscrieţi
mai repede, cu atât veţi avea mai mult timp pentru rezolvarea testelor!
11.
Toate testele vor fi trimise digital, iar rezolvările (fişele de rezolvare) trebuie trimise
prin poştă la adresa Asociaţia Grupul Milvus, OP3, CP39, cu menţiunea Concursul „Şi eu fac
parte din Natura 2000”.
12.

Concursul constă din 3 etape/an şcolar:

I.
etapa 1: 21 decembrie 2012;
Tematică:
originea reţelei Natura 2000 în Uniunea Europeană
biodiversitatea habitatelor umede şi a pajiştilor
reţeaua trofică
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II.
etapa2: 15 februarie 2013;
Tematică:
Natura 2000 în România, situl Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt
biodiversitatea pădurilor, aşezărilor umane, livezilor, terenurilor agricole
amprentă ecologică
III.
etapa 3 – finală: în cursul lunii aprilie 2013
Vor participa 8 grupe de elevi/categorie de vârstă.
Tematicile prelucrate anterior.
Tipul problemelor de rezolvat:
a.
Test grilă
b.
Recunoaşterea speciilor din poză cu ajutorul unui determinator
c.
Eseu: importanţa conservării habitatelor, improvizarea unui caz (prezentarea
problemei ecologice, metode de rezolvare)
d.
Probleme practice
e.
Probleme logice, ghicitori, proverbe
f.
Probleme matematice
Pentru clasele II-V, probleme practice sunt formulate în cadrul unei poveşti, care îi introduce
în lumea vieţuitoarelor din aria Natura 2000.
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