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Tabara creatie 13-17 Aug 2010 - PNBV
In perioada 13-17 august 2010 a avut loc la Cabana
Cheia din Parcul National Buila-Vanturarita o tabara de
creatie la care au participat 20 elevi ai Grupului Scolar
Constantin Brancoveanu din Horezu, membii ai Green
Future Eco Clubs (http://www.greenfutureclubs.com) si
26 invitati si voluntari ai Asociatiei Kogayon.
Pe durata celor 5 zile ale taberei participantii au vizitat si explorat imprejurimile, au
descoperit minunatiile naturii din parcul national si au aflat lucruri noi despre acestea si
modul in care ele trebuie protejate.
Toate acestea au fost aprofundate si puse in valoare in cadrul jocurilor tematice si
atelierelor de creatie: joc-concurs de descoperire a elementelor naturale si nenaturale din
zona, atelier de modelare in lut a elementelor naturii, atelier de confectionare ecobijuterii
din materiale naturale gasite in padure (crengute, pietre, fructe, seminte etc.), joc de
cunoastere a speciilor de arbori si a rocilor din zona, atelier foto, atelier de modelare
figurine din aluat, tura de explorare a imprejurimilor si identificare a unor specii
protejate, atelier de realizare colaje avand ca subiect insectele din materiale gasite in
padure (frunze, crengute, fructe, seminte pietre etc.), atelier de lucru vizand realizarea
unor materiale informative despre ariile naturale protejate din zona, jocuri si seri cu foc
de tabara si cantece de munte.
Imagini din tabara:
http://outdoors.webshots.com/album/578404246vUvWqF
http://www.dinvalcea.ro/component/content/article/118.html

Tabara creatie P.N. Buila-Vanturarita 13 - 17 august 2010

In perioada 13-17 august 2010 a avut loc la
Cabana Cheia din Parcul National Buila-Vanturarita o tabara de creatie la care au
participat 20 elevi ai Grupului Scolar Constantin Brancoveanu din Horezu, membii ai
Green Future Eco Clubs (http://www.greenfutureclubs.com) si 26 invitati si voluntari ai
Asociatiei Kogayon.
Pe durata celor 5 zile ale taberei participantii au vizitat si explorat imprejurimile, au

descoperit minunatiile naturii din parcul national si au aflat lucruri noi despre acestea si
modul in care ele trebuie protejate.
Toate acestea au fost aprofundate si puse in valoare in cadrul jocurilor tematice si
atelierelor de creatie: joc-concurs de descoperire a elementelor naturale si nenaturale din
zona, atelier de modelare in lut a elementelor naturii, atelier de confectionare ecobijuterii
din materiale naturale gasite in padure (crengute, pietre, fructe, seminte etc.), joc de
cunoastere a speciilor de arbori si a rocilor din zona, atelier foto, atelier de modelare
figurine din aluat, tura de explorare a imprejurimilor si identificare a unor specii
protejate, atelier de realizare colaje avand ca subiect insectele din materiale gasite in
padure (frunze, crengute, fructe, seminte pietre etc.), atelier de lucru vizand realizarea
unor materiale informative despre ariile naturale protejate din zona, jocuri si seri cu foc
de tabara si cantece de munte.
Toate materialele realizate de elevi vor fi expuse in 2 octombrie 2010 in Costesti, unde
impreuna cu elevii se va organiza ziua Parcul National Buila-Vanturarita. Ulterior se va
organiza o expozitie si mai multe prezentari ale elevilor in Grupului Scolar Constantin
Brancoveanu din Horezu, pentru promovare ariilor naturale protejate din zona: Parcul
National Buila-Vanturarita si Rezervatia Naturala Muzeul Trovantilor Costesti.
Pana atunci, cu ajutorul elevilor vor fi realizate si tiparite materialele de promovare
pentru cele doua arii protejate: poster, pliant, brosura, pagina web.
Tabara a fost organizata de catre Asociatia Kogayon (www.kogayon.ro) si Administratia
P.N. Buila-Vanturarita (www.buila.ro) in cadrul proiectului Promovarea ariilor naturale
protejate de către tinerii localnici, finantat in cadrul Programului Spatii verzi –
componenta Arii Naturale Protejate 2010 al Fundatiei pentru Parteneriat si MOL
Romania.
Este al 4-lea proiect al Asociatiei Kogayon finantat de Fundatia pentru Parteneriat, din
totalul de 18 proiecte in valoare de peste 250.000 euro derulate in perioada 2004-2010
vizand: managementul celor doua arii naturale protejate, programe de educatie ecologica
(Ranger Junior), promovare, informare si constientizare, amenajarea infrastructurii
turistice, monitorizare, studii si cercetari, intarirea capacitatii institutionale a
administratiei parcului si instruirea personalului acesteia.
Imagini din tabara de creatie:
http://outdoors.webshots.com/album/578404246vUvWqF
http://www.ramnic.ro/articole/tabara-de-creatie-in-parcul-national-buila-vanturarita31271/2010-08-19
Tabără de creaţie în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa

În perioada 13-17 august 2010 a avut loc la Cabana Cheia
din Parcul Naţional Buila-Vânturariţa o tabără de creaţie la care au participat 20 elevi ai
Grupului Şcolar Constantin Brâncoveanu din Horezu, membrii ai Green Future Eco
Clubs şi 26 invitaţi şi voluntari ai Asociaţiei Kogayon.
Pe durata celor 5 zile ale taberei participanţii au vizitat şi explorat împrejurimile, au
descoperit minunăţiile naturii din parcul naţional şi au aflat lucruri noi despre acestea şi
modul în care ele trebuie protejate.
Toate acestea au fost aprofundate şi puse în valoare în cadrul jocurilor tematice şi
atelierelor de creaţie: joc-concurs de descoperire a elementelor naturale şi nenaturale din
zonă, atelier de modelare în lut a elementelor naturii, atelier de confecţionare ecobijuterii
din materiale naturale găsite în pădure (crenguţe, pietre, fructe, seminte etc.), joc de
cunoaştere a speciilor de arbori şi a rocilor din zona, atelier foto, atelier de modelare
figurine din aluat, tura de explorare a împrejurimilor şi identificare a unor specii
protejate, atelier de realizare colaje având ca subiect insectele din materiale găsite în
pădure (frunze, crenguţe, fructe, seminte pietre etc.), atelier de lucru vizând realizarea
unor materiale informative despre ariile naturale protejate din zonă, jocuri şi seri cu foc
de tabără şi cântece de munte.
Toate materialele realizate de elevi vor fi expuse în 2 octombrie 2010 în Costeşti, unde
împreună cu elevii se va organiza ziua Parcului Naţional Buila-Vânturariţa. Ulterior se va
organiza o expoziţie şi mai multe prezentări ale elevilor în Grupul Şcolar Constantin
Brâncoveanu din Horezu, pentru promovare ariilor naturale protejate din zonă: Parcul
Naţional Buila-Vânturariţa şi Rezervaţia Naturală Muzeul Trovanţilor Costeşti.
Până atunci, cu ajutorul elevilor vor fi realizate şi tipărite materialele de promovare
pentru cele două arii protejate: poster, pliant, broşura, pagina web.
Tabara a fost organizată de către Asociaţia Kogay şi Administraţia P.N. Buila-Vânturariţa
în cadrul proiectului.
Promovarea ariilor naturale protejate de către tinerii localnici, finanţat în cadrul
Programului Spaţii verzi – componenţa Arii Naturale Protejate 2010 al Fundaţiei pentru
Parteneriat şi MOL România.
Este al 4-lea proiect al Asociaţiei Kogayon finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat, din
totalul de 18 proiecte în valoare de peste 250.000 euro derulate în perioada 2004-2010
vizând: managementul celor două arii naturale protejate, programe de educaţie ecologică
(Ranger Junior), promovare, informare şi conştientizare, amenajarea infrastructurii
turistice, monitorizare, studii şi cercetări, întarirea capacităţii instituţionale a
administraţiei parcului şi instruirea personalului acesteia. (C.C.)

http://ecosapiens.ro/forum/topic/tabara-creatie-in-parcul-national-buila-vanturarita-1317-aug-2010

Tabara creatie in parcul national Buila-Vanturarita 13-17
Aug 2010
In perioada 13-17 august 2010 a avut loc la Cabana Cheia din Parcul National BuilaVanturarita o tabara de creatie la care au participat 20 elevi ai Grupului Scolar Constantin
Brancoveanu din Horezu, membii ai Green Future Eco Clubs
(http://www.greenfutureclubs.com) si 26 invitati si voluntari ai Asociatiei Kogayon.
Pe durata celor 5 zile ale taberei participantii au vizitat si explorat imprejurimile, au
descoperit minunatiile naturii din parcul national si au aflat lucruri noi despre acestea si
modul in care ele trebuie protejate.
Toate acestea au fost aprofundate si puse in valoare in cadrul jocurilor tematice si
atelierelor de creatie: joc-concurs de descoperire a elementelor naturale si nenaturale din
zona, atelier de modelare in lut a elementelor naturii, atelier de confectionare ecobijuterii
din materiale naturale gasite in padure (crengute, pietre, fructe, seminte etc.), joc de
cunoastere a speciilor de arbori si a rocilor din zona, atelier foto, atelier de modelare
figurine din aluat, tura de explorare a imprejurimilor si identificare a unor specii
protejate, atelier de realizare colaje avand ca subiect insectele din materiale gasite in
padure (frunze, crengute, fructe, seminte pietre etc.), atelier de lucru vizand realizarea
unor materiale informative despre ariile naturale protejate din zona, jocuri si seri cu foc
de tabara si cantece de munte.
Toate materialele realizate de elevi vor fi expuse in 2 octombrie 2010 in Costesti, unde
impreuna cu elevii se va organiza ziua Parcul National Buila-Vanturarita. Ulterior se va
organiza o expozitie si mai multe prezentari ale elevilor in Grupului Scolar Constantin
Brancoveanu din Horezu, pentru promovare ariilor naturale protejate din zona: Parcul
National Buila-Vanturarita si Rezervatia Naturala Muzeul Trovantilor Costesti.
Pana atunci, cu ajutorul elevilor vor fi realizate si tiparite materialele de promovare
pentru cele doua arii protejate: poster, pliant, brosura, pagina web.
Tabara a fost organizata de catre Asociatia Kogayon (www.kogayon.ro) si Administratia
P.N. Buila-Vanturarita (www.buila.ro) in cadrul proiectului Promovarea ariilor naturale
protejate de către tinerii localnici, finantat in cadrul Programului Spatii verzi –
componenta Arii Naturale Protejate 2010 al Fundatiei pentru Parteneriat si MOL
Romania.
Este al 4-lea proiect al Asociatiei Kogayon finantat de Fundatia pentru Parteneriat, din
totalul de 18 proiecte in valoare de peste 250.000 euro derulate in perioada 2004-2010
vizand: managementul celor doua arii naturale protejate, programe de educatie ecologica
(Ranger Junior), promovare, informare si constientizare, amenajarea infrastructurii

turistice, monitorizare, studii si cercetari, intarirea capacitatii institutionale a
administratiei parcului si instruirea personalului acesteia.
Imagini din tabara de creatie:
http://outdoors.webshots.com/album/578404246vUvWqF
http://www.ziar.com/articol-din-ziar.php3?id_syndic_article=2344729
Tabăra de creaţie Parcul Naţional Buila-Vanturarita
EuroVâlcea [19/08/2010]
Toate materialele realizate de elevi vor fi expuse în 2 octombrie 2010 la Costeşti În
perioada 13-17 august 2010 a avut loc la Cabana Cheia din Parcul Naţional BuilaVanturarita o tabără de creaţie la care au participat 20 elevi ai Grupului Şcolar Constantin
(...)
http://www.eurovalcea.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=2779:tabrade-creaie-parcul-naional-buila-vanturarita&catid=71:diverse&Itemid=79
Tabăra de creaţie Parcul Naţional Buila-Vanturarita
Joi, 19 August 2010 08:28
Toate materialele realizate de elevi vor fi expuse în 2 octombrie 2010 la Costeşti

În perioada 13-17 august 2010 a avut loc la Cabana Cheia din
Parcul Naţional Buila-Vanturarita o tabără de creaţie la care au participat 20 elevi ai
Grupului Şcolar Constantin Brancoveanu din Horezu, membii ai Green Future Eco Clubs
şi 26 invitaţi şi voluntari ai Asociaţiei Kogayon. Pe durata celor 5 zile ale taberei
participanţii au vizitat şi explorat împrejurimile, au descoperit minunăţiile naturii din
parcul naţional şi au aflat lucruri noi despre acestea şi modul în care ele trebuie protejate.
Toate acestea au fost aprofundate şi puse în valoare în cadrul jocurilor tematice şi
atelierelor de creaţie: joc-concurs de descoperire a elementelor naturale şi nenaturale din
zonă, atelier de modelare în lut a elementelor naturii, atelier de confecţionare ecobijuterii
din materiale naturale găsite în pădure (crenguţe, pietre, fructe, seminţe etc.), joc de
cunoaştere a speciilor de arbori şi a rocilor din zonă, atelier foto, atelier de modelare
figurine din aluat, tura de explorare a împrejurimilor şi identificare a unor specii
protejate, atelier de realizare colaje având ca subiect insectele din materiale găsite în
pădure (frunze, crenguţe, fructe, seminţe pietre etc.), atelier de lucru vizând realizarea
unor materiale informative despre ariile naturale protejate din zonă, jocuri şi seri cu foc
de tabără şi cântece de munte.

Toate materialele realizate de elevi vor fi expuse în 2 octombrie 2010 la Costeşti, unde
împreună cu elevii se va organiza ziua Parcul Naţional Buila-Vanturarita. Ulterior se va
organiza o expoziţie şi mai multe prezentări ale elevilor în Grupului Şcolar Constantin
Brancoveanu din Horezu, pentru promovare ariilor naturale protejate din zona: Parcul
Naţional Buila-Vanturarita şi Rezervaţia Naturală Muzeul Trovantilor Costeşti.
Până atunci, cu ajutorul elevilor vor fi realizate şi tipărite materialele de promovare
pentru cele două arii protejate: poster, pliant, broşura, pagină web.
Tabăra a fost organizată de către Asociaţia Kogayon (www.kogayon.ro) şi
Administraţia P.N. Buila-Vanturarita (www.buila.ro) în cadrul proiectului Promovarea
ariilor naturale protejate de către tinerii localnici, finanţat în cadrul Programului Spaţii
verzi – componenta Arii Naturale Protejate 2010 al Fundaţiei pentru Parteneriat şi MOL
România.
Este al 4-lea proiect al Asociaţiei Kogayon finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat, din
totalul de 18 proiecte în valoare de peste 250.000 euro derulate în perioada 2004-2010
vizând: managementul celor două arii naturale protejate, programe de educaţie ecologică
(Ranger Junior), promovare, informare şi conştientizare, amenajarea infrastructurii
turistice, monitorizare, studii şi cercetări, întărirea capacităţii instituţionale a
administraţiei parcului şi instruirea personalului acesteia.

http://www.romaniaturistica.ro/stiri-turistice-Tabara-creatie-PN-Buila-Vanturarita-13-17Aug-2010-98.html

Tabara creatie P.N. Buila-Vanturarita 13-17 Aug 2010
In perioada 13-17 august 2010 a avut loc la Cabana Cheia din Parcul National BuilaVanturarita o tabara de creatie la care au participat 20 elevi ai Grupului Scolar Constantin
Brancoveanu din Horezu, membii ai Green Future Eco Clubs
(http://www.greenfutureclubs.com) si 26 invitati si voluntari ai Asociatiei Kogayon.
Pe durata celor 5 zile ale taberei participantii au vizitat si explorat imprejurimile, au
descoperit minunatiile naturii din parcul national si au aflat lucruri noi despre acestea si
modul in care ele trebuie protejate.
Toate acestea au fost aprofundate si puse in valoare in cadrul jocurilor tematice si
atelierelor de creatie: joc-concurs de descoperire a elementelor naturale si nenaturale din
zona, atelier de modelare in lut a elementelor naturii, atelier de confectionare ecobijuterii
din materiale naturale gasite in padure (crengute, pietre, fructe, seminte etc.), joc de
cunoastere a speciilor de arbori si a rocilor din zona, atelier foto, atelier
de modelare figurine din aluat, tura de explorare a imprejurimilor si identificare a unor
specii protejate, atelier de realizare colaje avand ca subiect insectele din materiale gasite
in padure (frunze, crengute, fructe, seminte pietre etc.), atelier de lucru vizand realizarea

unor materiale informative despre ariile naturale protejate din zona, jocuri si seri cu foc
de tabara si cantece de munte.
Toate materialele realizate de elevi vor fi expuse in 2 octombrie 2010 in Costesti, unde
impreuna cu elevii se va organiza ziua Parcul National Buila-Vanturarita. Ulterior
se va organiza o expozitie si mai multe prezentari ale elevilor in Grupului Scolar
Constantin Brancoveanu din Horezu, pentru promovare ariilor naturale protejate din
zona: Parcul National Buila-Vanturarita si Rezervatia Naturala Muzeul Trovantilor
Costesti.
Pana atunci, cu ajutorul elevilor vor fi realizate si tiparite materialele de promovare
pentru cele doua arii protejate: poster, pliant, brosura, pagina web.
Tabara a fost organizata de catre Asociatia Kogayon (www.kogayon.ro) si Administratia
P.N. Buila-Vanturarita (www.buila.ro) in cadrul proiectului Promovarea ariilor naturale
protejate de către tinerii localnici, finantat in cadrul Programului Spatii verzi –
componenta Arii Naturale Protejate 2010 al Fundatiei pentru Parteneriat si MOL
Romania.
Este al 4-lea proiect al Asociatiei Kogayon finantat de Fundatia pentru Parteneriat, din
totalul de 18 proiecte in valoare de peste 250.000 euro derulate in perioada 2004-2010
vizand: managementul celor doua arii naturale protejate, programe de educatie ecologica
(Ranger Junior), promovare, informare si constientizare, amenajarea infrastructurii
turistice, monitorizare, studii si cercetari, intarirea capacitatii institutionale a
administratiei parcului si instruirea personalului acesteia.
Imagini din tabara de creatie:
http://outdoors.webshots.com/album/578404246vUvWqF
http://www.curierul.ro/index.php?domeniu=Actualitate&idarticol=91766&theway=artico
l&j=0&inf=1680&sup=91766&num=65
Cinci zile de creaţie în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa
În perioada 13 – 17 august, a avut loc la cabana Cheia din parcul Naţional BuilaVânturariţa o tabără de creaţie la care au participat 20 de elevi ai Grupului Şcolar
„Constantin Brâncoveanu” din Horezu, membrii ai Green Future Eco Clubs şi 26 de
voluntari ai Asociaţiei Kogayon. Timp de cinci zile, participanţii au vizitat şi exploatat
împrejurimile, au descoperit minunăţiile naturii şi au învăţat multe despre protejarea
naturii. Au fost organizate fel de fel de jocuri de creaţie, iar toate materialele elevilor vor
fi expuse, pe data de 2 octombrie a.c., în Costeşti, unde va fi organizată Ziua Parcului
Naţional Buila-Vânturariţa. Tăbăra a fost organizată de Asociaţia Kogayon şi
administraţia parcului, în cadrul proiectului „Promovarea ariilor naturale prtotejate de

către tinerii localnici”, proiect finanţat în cadrul Programului Spaţii Verzi.
Alexandra CÎRSTEA
http://www.monitoruldevalcea.ro/cultura/23195/
Tabara de creatie la Cabana Cheia
• materialele realizate de elevi vor fi expuse in 2 octombrie, in Costesti, unde se va
organiza Ziua Parcului National Buila-Vânturarita
In perioada 13-17 august, a avut loc la Cabana Cheia, din Parcul National BuilaVânturarita, o tabara de creatie la care au participat 20 elevi ai Grupului Scolar
“Constantin Brancoveanu”, din Horezu, membii ai Green Future Eco Clubs, si 26 de
invitati si voluntari ai Asociatiei Kogayon. Pe durata celor cinci zile ale taberei,
participantii au vizitat si explorat imprejurimile, au descoperit minunatiile naturii din
parcul national si au aflat lucruri noi despre acestea si modul in care ele trebuie protejate.
Toate acestea au fost aprofundate si puse in valoare in cadrul jocurilor tematice si
atelierelor de creatie.
Toate materialele realizate de elevi vor fi expuse in 2 octombrie, in Costesti, unde
impreuna cu elevii se va sarbatori Ziua Parcului National Buila-Vânturarita. Ulterior, se
vor organiza o expozitie si mai multe prezentari ale elevilor Grupului Scolar “Constantin
Brancoveanu” din Horezu, pentru promovare ariilor naturale protejate din zona: Parcul
National Buila-Vânturarita si Rezervatia Naturala Muzeul Trovantilor Costesti. Pâna
atunci, cu ajutorul elevilor vor fi realizate si tiparite materialele de promovare pentru cele
doua arii protejate: poster, pliant, brosura, pagina web. Tabara a fost organizata de
Asociatia Kogayon si Administratia P.N. Buila-Vânturarita, in cadrul proiectului
“Promovarea ariilor naturale protejate de catre tinerii localnici”.
Laurentiu Ilina
http://www.natura2000.ro/news/view.php?news_id=489
Tabara creatie in parcul national Buila-Vanturarita 13-17 Aug 2010
19.08.2010
In perioada 13-17 august 2010 a avut loc la Cabana Cheia din Parcul
National Buila-Vanturarita o tabara de creatie la care au participat 20
elevi ai Grupului Scolar Constantin Brancoveanu din Horezu, membii ai
Green Future Eco Clubs si 26 invitati si voluntari ai Asociatiei Kogayon.
Pe durata celor 5 zile ale taberei participantii au vizitat si explorat
imprejurimile, au descoperit minunatiile naturii din parcul national si
au aflat lucruri noi despre acestea si modul in care ele trebuie
protejate.
Toate acestea au fost aprofundate si puse in valoare in cadrul jocurilor

tematice si atelierelor de creatie: joc-concurs de descoperire a
elementelor naturale si nenaturale din zona, atelier de modelare in lut
a elementelor naturii, atelier de confectionare ecobijuterii din materiale
naturale gasite in padure (crengute, pietre, fructe, seminte etc.), joc
de cunoastere a speciilor de arbori si a rocilor din zona, atelier foto,
atelier de modelare figurine din aluat, tura de explorare a
imprejurimilor si identificare a unor specii protejate, atelier de
realizare colaje avand ca subiect insectele din materiale gasite in
padure (frunze, crengute, fructe, seminte pietre etc.), atelier de lucru
vizand realizarea unor materiale informative despre ariile naturale
protejate din zona, jocuri si seri cu foc de tabara si cantece de munte.
Toate materialele realizate de elevi vor fi expuse in 2 octombrie 2010
in Costesti, unde impreuna cu elevii se va organiza ziua Parcul National
Buila-Vanturarita. Ulterior se va organiza o expozitie si mai multe
prezentari ale elevilor in Grupului Scolar Constantin Brancoveanu din
Horezu, pentru promovare ariilor naturale protejate din zona: Parcul
National Buila-Vanturarita si Rezervatia Naturala Muzeul Trovantilor
Costesti.
Pana atunci, cu ajutorul elevilor vor fi realizate si tiparite materialele
de promovare pentru cele doua arii protejate: poster, pliant, brosura,
pagina web.
Tabara a fost organizata de catre Asociatia Kogayon
(www.kogayon.ro) si Administratia P.N. Buila-Vanturarita
(www.buila.ro) in cadrul proiectului Promovarea ariilor naturale
protejate de către tinerii localnici, finantat in cadrul Programului
Spatii verzi – componenta Arii Naturale Protejate 2010 al Fundatiei
pentru Parteneriat si MOL Romania.
Este al 4-lea proiect al Asociatiei Kogayon finantat de Fundatia pentru
Parteneriat, din totalul de 18 proiecte in valoare de peste 250.000
euro derulate in perioada 2004-2010 vizand: managementul celor
doua arii naturale protejate, programe de educatie ecologica (Ranger
Junior), promovare, informare si constientizare, amenajarea
infrastructurii turistice, monitorizare, studii si cercetari, intarirea
capacitatii institutionale a administratiei parcului si instruirea
personalului acesteia.
Imagini din tabara de creatie:
http://outdoors.webshots.com/album/578404246vUvWqF

http://www.impactreal.ro/201008226687/Cultura/Tabara-de-creatie-pe-BuilaVanturarita.html
Tabara de creatie pe Buila Vanturarita
Data publicarii: 22-08-10
În perioada 13-17 august 2010, a avut loc
la Cabana Cheia din Parcul Naţional
Buila-Vânturariţa o tabără de creaţie la
care au participat 20 elevi ai Grupului
Şcolar Constantin Brâncoveanu din
Horezu, membri ai Green Future Eco
Clubs, şi 26 de invitaţi şi voluntari ai
Asociaţiei Kogayon. Pe durata celor cinci
zile ale taberei, participanţii au vizitat şi
explorat împrejurimile, au descoperit
minunăţiile naturii din parcul naţional şi
au aflat lucruri noi despre acestea şi
modul în care ele trebuie protejate. Toate acestea au fost aprofundate şi puse în valoare în
cadrul jocurilor tematice şi atelierelor de creaţie: joc-concurs de descoperire a
elementelor naturale şi nenaturale din zonă, atelier de modelare în lut a elementelor
naturii, atelier de confecţionare a unor ecobijuterii din materiale naturale găsite în pădure
(crenguţe, pietre, fructe, seminţe etc.), joc de cunoaştere a speciilor de arbori şi a rocilor
din zonă, atelier foto, atelier de modelare figurine din aluat, tura de explorare a
împrejurimilor şi identificarea unor specii protejate, atelier de realizare de colaje având ca
subiect insectele din materiale găsite în pădure. De asemenea, s-a organizat un atelier de
lucru vizând realizarea unor materiale informative despre ariile naturale protejate din
zonă, jocuri şi seri cu foc de tabără şi cântece de munte. Toate materialele realizate de
elevi vor fi expuse pe data de 2 octombrie 2010 în Costeşti, unde, împreună cu elevii, se
va organiza „Ziua Parcului Naţional Buila-Vânturariţa”. Ulterior, se va organiza o
expoziţie şi mai multe prezentări ale elevilor în Grupul Şcolar Constantin Brâncoveanu
din Horezu, pentru promovarea ariilor naturale protejate din zonă: Parcul Naţional BuilaVânturariţa şi Rezervaţia Naturală Muzeul Trovanţilor din Costeşti. Până atunci, cu
ajutorul elevilor vor fi realizate şi tipărite materialele de promovare pentru cele două arii
protejate: poster, pliant, broşură, pagină web. Tabăra a fost organizată de Asociaţia
Kogayon şi Administraţia Parcului Naţional Buila-Vânturariţa în cadrul proiectului
„Promovarea ariilor naturale protejate de către tinerii localnici”, finanţat în cadrul
Programului Spaţii verzi – componenta Arii Naturale Protejate 2010 al Fundaţiei pentru
Parteneriat şi MOL România. Este al 4-lea proiect al Asociaţiei Kogayon finanţat de
Fundaţia pentru Parteneriat, din totalul de 18 proiecte în valoare de peste 250.000 de euro
derulate în perioada 2004-2010, vizând managementul celor două arii naturale protejate,
programe de educaţie ecologică (Ranger Junior), promovare, informare şi conştientizare,
amenajarea infrastructurii turistice, monitorizare, studii şi cercetări, întărirea capacităţii
instituţionale a administraţiei parcului şi instruirea personalului acesteia.

http://viatavalcii.ro/articol.php?ID=69461

In Parcul National Buila-Vanturarita, Elevi si voluntari din Horezu au participat la
o tabara de creatie
Saptamana trecuta, la Cabana Cheia, din Parcul
National Buila-Vanturarita, a avut loc o tabara
de creatie la care au participat 20 elevi ai
Grupului Scolar „Constantin Brancoveanu” din
Horezu, membri ai „Green Future Eco Clubs”
si 26 invitati si voluntari ai Asociatiei
„Kogayon”. Pe parcursul celor cinci zile ale
taberei, participantii au vizitat si explorat
imprejurimile, au descoperit minunatiile naturii
din parcul national si au aflat lucruri noi despre
acestea si modul in care ele trebuie protejate.
Toate acestea au fost aprofundate si puse in valoare in cadrul jocurilor tematice si
atelierelor de creatie: joc-concurs de descoperire a elementelor naturale si nenaturale din
zona; atelier de modelare in lut a elementelor naturii; atelier de confectionare ecobijuterii
din materiale naturale gasite in padure (crengute, pietre, fructe, seminte etc.); joc de
cunoastere a speciilor de arbori si a rocilor din zona; atelier foto; atelier de modelare
figurine din aluat; tura de explorare a imprejurimilor si identificare a unor specii
protejate; atelier de realizare a unor colaje avand ca subiect insectele; atelier de lucru
vizand realizarea unor materiale informative despre ariile naturale protejate din zona;
jocuri si seri cu foc de tabara si cantece de munte. Toate materialele realizate de elevi vor
fi expuse in data de 2 octombrie la Costesti, unde, impreuna cu elevii, se va organiza ziua
Parcului National Buila-Vanturarita. Apoi se vor organiza o expozitie si mai multe
prezentari ale elevilor la Grupul Scolar „Constantin Brancoveanu” din Horezu, in scopul
promovarii ariilor naturale protejate din zona Parcul National Buila-Vanturarita si
Rezervatia Naturala Muzeul Trovantilor Costesti. Pana atunci, cu ajutorul elevilor vor fi
realizate si tiparite materialele de promovare pentru cele doua arii protejate: poster,
pliant, brosura, pagina web. Tabara a fost organizata de catre Asociatia „Kogayon” si
Administratia Parcului National Buila-Vanturarita in cadrul proiectului „Promovarea
ariilor naturale protejate de catre tinerii localnici”, finantat in cadrul Programului „Spatii
verzi – componenta Arii Naturale Protejate 2010” al Fundatiei pentru Parteneriat si MOL
Romania. Este al patrulea proiect al Asociatiei „Kogayon” finantat de Fundatia pentru
Parteneriat, din totalul de 18 proiecte in valoare de peste 250.000 euro derulate in
perioada 2004-2010. Acesta vizeaza: managementul celor doua arii naturale protejate,
programe de educatie ecologica (Ranger Junior), promovare, informare si constientizare,
amenajarea infrastructurii turistice, monitorizare, studii si cercetari, intarirea capacitatii
institutionale a administratiei parcului si instruirea personalului acesteia. Aceste
informatii ne-au fost oferite de catre Florin Stoican, presedintele Asociatiei „Kogayon”.
Laura Zamfiroiu
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In perioada 13-17 august 2010 a avut loc la Cabana Cheia din Parcul National BuilaVanturarita o tabara de creatie la care au participat 20 elevi ai Grupului Scolar Constantin
Brancoveanu din Horezu, membii ai Green Future Eco Clubs si 26 invitati si voluntari ai
Asociatiei Kogayon.
Pe durata celor 5 zile ale taberei participantii au vizitat si explorat imprejurimile, au
descoperit minunatiile naturii din parcul national si au aflat lucruri noi despre acestea si
modul in care ele trebuie protejate.
Toate acestea au fost aprofundate si puse in valoare in cadrul jocurilor tematice si
atelierelor de creatie: joc-concurs de descoperire a elementelor naturale si nenaturale din
zona, atelier de modelare in lut a elementelor naturii, atelier de confectionare ecobijuterii
din materiale naturale gasite in padure (crengute, pietre, fructe, seminte etc.), joc de
cunoastere a speciilor de arbori si a rocilor din zona, atelier foto, atelier de modelare
figurine din aluat, tura de explorare a imprejurimilor si identificare a unor specii
protejate, atelier de realizare colaje avand ca subiect insectele din materiale gasite in
padure (frunze, crengute, fructe, seminte pietre etc.), atelier de lucru vizand realizarea
unor materiale informative despre ariile naturale protejate din zona, jocuri si seri cu foc
de tabara si cantece de munte.
Toate materialele realizate de elevi vor fi expuse in 2 octombrie 2010 in Costesti, unde
impreuna cu elevii se va organiza ziua Parcul National Buila-Vanturarita. Ulterior se va
organiza o expozitie si mai multe prezentari ale elevilor in Grupului Scolar Constantin
Brancoveanu din Horezu, pentru promovare ariilor naturale protejate din zona: Parcul
National Buila-Vanturarita si Rezervatia Naturala Muzeul Trovantilor Costesti.
Pana atunci, cu ajutorul elevilor vor fi realizate si tiparite materialele de promovare
pentru cele doua arii protejate: poster, pliant, brosura, pagina web.
Tabara a fost organizata de catre Asociatia Kogayon si Administratia P.N. BuilaVanturarita in cadrul proiectului Promovarea ariilor naturale protejate de către tinerii
localnici, finantat in cadrul Programului Spatii verzi – componenta Arii Naturale
Protejate 2010 al Fundatiei pentru Parteneriat si MOL Romania.
Este al 4-lea proiect al Asociatiei Kogayon finantat de Fundatia pentru Parteneriat, din
totalul de 18 proiecte in valoare de peste 250.000 euro derulate in perioada 2004-2010
vizand: managementul celor doua arii naturale protejate, programe de educatie ecologica
(Ranger Junior), promovare, informare si constientizare, amenajarea infrastructurii
turistice, monitorizare, studii si cercetari, intarirea capacitatii institutionale a
administratiei parcului si instruirea personalului acesteia.
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In Parcul National Buila-Vanturarita, elevi si voluntari din Horezu au
participat la o tabara de creatie. Saptamana trecuta, la Cabana Cheia, din
Parcul National Buila-Vanturarita, a avut loc o tabara de creatie la care au
participat 20 elevi ai Grupului Scolar „Constantin Brancoveanu” din
Horezu, membri ai „Green Future Eco Clubs” si 26 invitati si voluntari ai
Asociatiei „Kogayon”. Pe parcursul celor cinci zile ale taberei, participantii
au vizitat si explorat imprejurimile, au descoperit minunatiile naturii din
parcul national si au aflat lucruri noi despre acestea si modul in care ele
trebuie protejate. Toate acestea au fost aprofundate si puse in valoare in
cadrul jocurilor tematice si atelierelor de creatie: joc-concurs de descoperire
a elementelor naturale si nenaturale din zona; atelier de modelare in lut a
elementelor naturii; atelier de confectionare ecobijuterii din materiale
naturale gasite in padure (crengute, pietre, fructe, seminte etc.); joc de
cunoastere a speciilor de arbori si a rocilor din zona; atelier foto; atelier de
modelare figurine din aluat; tura de explorare a imprejurimilor si
identificare a unor specii protejate; atelier de realizare a unor colaje avand
ca subiect insectele; atelier de lucru vizand realizarea unor materiale
informative despre ariile naturale protejate din zona; jocuri si seri cu foc de
tabara si cantece de munte. Toate materialele realizate de elevi vor fi expuse
in data de 2 octombrie la Costesti, unde, impreuna cu elevii, se va organiza
ziua Parcului National Buila-Vanturarita. Apoi se vor organiza o expozitie si
mai multe prezentari ale elevilor la Grupul Scolar „Constantin
Brancoveanu” din Horezu, in scopul promovarii ariilor naturale protejate
din zona Parcul National Buila-Vanturarita si Rezervatia Naturala Muzeul
Trovantilor Costesti. Pana atunci, cu ajutorul elevilor vor fi realizate si
tiparite materialele de promovare pentru cele doua arii protejate: poster,
pliant, brosura, pagina web.
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Tabăra de creaţie din P.N. Buila-Vânturariţa
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În perioada 13-17 august 2010 a avut loc la Cabana Cheia din Parcul Naţional BuilaVânturariţa o tabără de creaţie la care au participat 20 elevi ai Grupului Şcolar Constantin
Brâncoveanu din Horezu, membii ai Green Future Eco Clubs,şi 26 invitaţi şi voluntari ai
Asociaţiei Kogayon.conform unui comunicat de presă, remis redacţiei.
Pe durata celor 5 zile ale taberei participanţii au vizitat şi explorat împrejurimile, au
descoperit minunăţiile naturii din
parcul naţional şi au aflat lucruri noi despre acestea şi modul în care ele trebuie
protejate.
Toate acestea au fost aprofundate şi puse în valoare în cadrul jocurilor tematice şi
atelierelor de creaţie: joc-concurs de descoperire a elementelor naturale şi nenaturale din

zonă, atelier de modelare în lut a elementelor naturii, atelier de confecţionare ecobijuterii
din materiale naturale găsite în pădure (crenguţe, pietre, fructe, seminţe etc.).
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