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Tineri Ã®n Pdurile Europei

ÃŽn perioada martie â€“ iunie 2018 Regia Naional a Pdurilor â€“ Romsilva organizeaz Ã®n RomÃ¢nia Concursul Internaional â€
Ã®n Pdurile Europei/Young People Ã®n European Forestsâ€•. Competiia se desfoar anual Ã®nc din 2011 i are ca obiective:
contientizarea Ã®n rÃ¢ndul elevilor i a cadrelor didactice din RomÃ¢nia a valorilor cadrului natural european, precum i
educarea elevilor Ã®n ceea ce privete gestionarea durabil a pdurilor i conservarea biodiversitii.

PÃ¢n Ã®n anul 2015, concursul s-a adresat doar liceelor silvice tradiionale, dar pentru implicarea a cÃ¢t mai muli elevi Ã®n
cadrul concursului, Ã®ncepÃ¢nd cu anul 2016 acesta a fost extins la nivel naional (indiferent de profilul liceului) i inclus Ã®n
calendarul concursurilor finanate de ctre Ministerul Educaiei. Acest fapt a crescut vizibilitatea acestuia, precum i interesul
i implicarea cadrelor didactice.

ÃŽn 27 aprilie 2018 a avut loc faza judeean a concursului sub patronajul Inspectoratului colar Sibiu i a Palatului Copiilor
Sibiu, la care au participat 12 echipaje, cÃ¢tigtor fiind desemnat echipajul de la Liceul Tehnologic â€•coala Naional de Gazâ€•
Media.

SÃ¢mbt, 12 mai 2018, Ã®n Ã®ntreaga ar, la sediile direcilor silvice s-a organizat Â preselecia naional Ã®n urma creia se vor
selecta 15 cele mai bune echipe care vor participa la etapa naional, ce va fi organizata Ã®n luna iunie Ã®n raza Parcului
National Climani. Pentru preselecie, elevii au elaborat un eseu Ã®n limba englez, Ã®n baza unui studiu de caz primit pe loc
i au avut o prob de recunoatere diverse specii de flor i faun. Judeul Sibiu a fost reprezentat de Takacs Andreea-tefania,
Takacs Bianca i Istrtescu Andrei-Irinel de la Liceul Tehnologic â€•coala Naional de Gazâ€• Media, clasa a XI-a E, coordonai de
doamna profesoar Custelcean Corina.

Le inem pumnii sibienilor notri i le dorim s ajung Ã®n finala care se va ine, Ã®n toamna acestui an, Ã®n Lituania, pentru a
reprezenta RomÃ¢nia la Concursul Internaional â€œTineri Ã®n Pdurile Europei/Young People Ã®n European Forestsâ€•.
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