13 June 2012
WWF- Romania si Ambasada Statelor Unite ale Americii premiază cele mai bune lucrări din
cadrul proiectului educativ comun “Pasările migratoare și copiii Deltei – povesti care se
împletesc”.
In data de 11 Iunie 2012, WWF – Romania si Ambasada Statelor Unite ale Americii la
București au organizat la Tulcea ceremonia de premiere a lucrărilor câștigătoare din cadrul
proiectului educativ comun “Pasările migratoare si copiii Deltei – povesti care se împletesc”.
La evenimentul ce a avut loc la Centrul Muzeal Eco - Turistic Delta Dunării din Tulcea au
participat elevi si profesori de la trei licee tulcene, reprezentanți ai WWF- Romania si ai
Ambasadei SUA, doamna Viorica Bisca, Guvernatorul Rezervației Biosferei Delta Dunării,
reprezentanți ai Institutului de Cercetări Eco - Muzeale Tulcea si experți din cadrul Societății
Ornitologice Romane.
Proiectul își propune sa atragă atenția asupra pasărilor migratoare din Delta Dunării prin
îmbinarea perspectivei personale, data de imaginile si poveștile elevilor, cu perspectiva
științifică. Elevi de la Liceul Pedagogic, Liceul Teoretic “Grigore Moisil” si Colegiul
Dobrogean “Spiru Haret” au creat, prin intermediul unor lucrări originale, portrete ale
diferitelor specii de pasări migratoare din Delta Dunării. Lucrările elevilor au cuprins atât
texte, de la povesti fictive la interviuri, cat si imagini, mai exact fotografii si picturi. O
comisie din fiecare liceu a selectat 10 semifinaliști care sa reprezinte școala la evenimentul
final. Lucrările câștigătoare au fost selectate de către un juriu alcătuit din reprezentanți ai
WWF, Ambasadei SUA si Societății Ornitologice Romane.
“Sprijinim acest tip de inițiative deoarece credem in importanta educației care va crea o
noua generație de cetățeni responsabili care se pot bucura de Delta Dunării si in același
timp pot contribui la conservarea acesteia“, a declarat Viorica Bisca, Guvernatorul
Rezervației Biosferei Delta Dunării.
Textele si imaginile câștigătoare vor fi publicate intr-o broșura care va conține si informații
științifice oferite de Societatea Ornitologica Romana si care va reflecta legătura tinerilor
romani cu pasările migratoare. Aceasta broșura va fi distribuita in cadrul Conferinței Părților
Contractante la Convenția asupra zonelor umede de importanta internațională
(COP11 Ramsar) care se va desfășura in perioada 6 -13 iulie 2012 la București.
“Delta Dunării este una dintre cele mai mari zone umede ale Europei. Ca parte din
angajamentul nostru fata de Convenția de la Ramsar asupra zonelor umede de importanta
internațională, Statele Unite ale Americii promovează conservarea zonelor umede si ale
speciilor care le populează. Pasările migratoare sunt o componenta vitala a regiunii Deltei;
este cu adevărat motivant sa vedem cum o generație de tineri romani devine implicata in mod
activ in conservarea si protejarea unui ecosistem atât de valoros”, a spus Leslie Linnemeier,
Consilier Economic la Ambasada Statelor Unite ale Americii.

Elevii câștigători sunt:
Gabriel Afuza, Cezara-Elena Machedon, Adrian Nadrag, Madalina Stefanov de la Liceul
Pedagogic Tulcea;

Alexandra Felea, Ana-Maria Ilusca, Iulia Iurascu, Maria Vatra de la Liceul
Teoretic “Grigore Moisil”;
Camelia Artimov, Adina Baranga de la Colegiul Dobrogean “Spiru Haret”.

“Este un privilegiu sa lucram cu tinerii si sa fim martori ai creativității, sincerității si dorinței
lor de a se implica. Acest proiect a arătat, încă o data, ca Educația pentru Dezvoltare
Sustenabila, combinând subiectele de mediu si cetățenia activa, este o unealta eficienta in
crearea unui viitor in care oamenii trăiesc in armonie cu natura”, a declarat Catalina
Murariu, Coordonator Educație pentru Dezvoltare Sustenabila WWF Romania.
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