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Invitație la 
concursul interșcolar  

“Natură fără frontiere” 

Doriţi să demonstraţi că elevii şi cadrele didactice din şcoala dvs. 
respectă şi cunosc bine natura? Sunteţi dascăli care ştiu că doar 
printr-o strânsă colaborare cu elevii se pot forma noile generaţii 
responsabile faţă de comunitate şi natură? 

Participați la cel mai provocator concurs despre misterioasa dropie și valorile 
naturale din jurul nostru!  

Asociaţia Milvus Transilvania Vest invită şcoala dvs. la concursul interșcolar „Natura fără frontiere”, 
organizat în cadrul proiectului ROHU-14 – Nature Corner „Conservarea, protejarea și promovarea 
valorilor naturale din zona transfrontalieră Salonta-Békéscsaba - The Nature Corner”. Acest proiect este 
implementat în cadrul Pogramului Interreg V-A România-Ungaria (www.interreg-rohu.eu) și este finanţat 
de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională și cofinanţat de statele partenere 
în program, România și Ungaria.  

Scopul concursului: tânăra generaţie din apropierea ariilor protejate Natura 2000 trebuie să cunoască şi 
să prețuiască valorile naturale din jurul ei. 

Natura 2000 este o reţea de zone naturale protejate din Uniunea Europeană, care a fost constituită 
pentru conservarea naturii şi pentru dezvoltarea pe termen lung a comunităţilor în strânsă armonie cu 
natura. 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 îi înconjoară. Prin participarea la această 
competiţie, vor fi pregătiţi nu doar elevii, ci şi pedagogii care formează generaţiile următoare, deoarece 
scopul nostru este conştientizarea şi informarea cu privire la problemele cu care natura se confruntă. 

Concursul are 3 etape și se derulează pe întregul an școlar. Pentru calificarea în finală, primele două etape 
sunt obligatorii și 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, metode de 
protecţia naturii, etc). Echipele vor aduna puncte în etapele 1 şi 2. În funcţie de punctajul obţinut, vor 
trece în etapa finală. 
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. 
Participanţii îşi vor dezvolta şi diferite abilităţi (cum ar fi gândire logică prin problemele de matematică şi 
de logică, orientare în spaţiu şi abilităţi artistice, dezvoltarea spiritului de echipă, dezvoltarea imaginaţiei 
prin compuneri literare, etc.).  
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Condiții de participare: 

1. 3 elevi / echipă.

2. Echipe pe 2 categorii de vârstă: clasele III-IV, clasele V-VIII, separat secţia română, secţia maghiară.

3. O şcoală poate înscrie mai multe echipe, în ambele categorii de vârstă la ambele secţii.

4. Pentru calificarea în finală, primele 2 etape sunt obligatorii. Fişele de rezolvare a testelor se trimit

în format digital (scanat sau fotografiat). 

5. Etapa 3 – finală – vor fi invitate cele mai bune 6 echipe/categorie de vârstă/secţie de predare.

Se vor acorda: 

- premii pentru primele 3 echipe din finală, din ambele categorii de vârstă/secţie de predare.  

- diplome de participare și un mic cadou pentru toţi participanţii înscriși. 

- diplomă pentru instituția care înscrie şi participă la primele 2 etape cu cele mai multe echipe (raportat la 

efectivul şcolii). 

Agenda concursului: 

1. Formular de înscriere echipe, trimis organizatorilor: 15 noiembrie 2019

2. 3 etape/an şcolar: etapa 1: 16 decembrie 2019;

etapa2: 28 februarie 2020; 

etapa 3 – finală: mai 2020.  La finală vor participa 6 grupe de elevi/categorie de 

vârstă/secţie. Tematicile vor fi cele prelucrate în primele 2 etape. 

Sperăm că acest concurs va contribui la educarea şi formarea multor elevi şi pedagogi din 
şcoala dvs.! 

Organizator: Asociaţia Milvus Transilvania Vest,  Oradea 
Coordonator concurs – lb română: Papp Delia Iudith: 0722-435905, judith.papp@milvus.ro sau 
Coordonator concurs – lb maghiară: Kelemen Katalin: 0722-437863, katalin.kelemen@milvus.ro 
Mai multe informaţii despre proiectul derulat: http://dropia.eu/ 

Proiectul ROHU-14 – The Nature Corner „Conservarea, protejarea și promovarea valorilor naturale din zona transfrontalieră 

Salonta-Békéscsaba - The Nature Corner” este implementat în cadrul Pogramului Interreg V-A România-Ungaria (www.interreg-

rohu.eu) și este finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională și cofinanțat de statele partenere în 

program, România și Ungaria. 

Organizator concurs: Asociaţia Milvus Transilvania Vest  
2019  
www.dropia.eu  
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 
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