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ECO – ŞCOALA  LICEUL TEHNOLOGIC 
DONA CANDRENILOR

Înscrişi in Proiectul internaţional Eco-Şcoala 

în ianuarie 2005, în anul 2008  am dobândit 

statutul de Eco-Şcoală şi Steagul 

Verde.Menţinând standardele impuse de 

acest proiect mondial am fost  reconfirmaţi

ca Eco-Şcoală şi în anii 2010, 2012, 2014, 

2016 demonstrând că în activitatea de 

educaţie pentru mediul înconjurător sunt 

implicaţi toţi elevii şi toate cadrele 

didactice.Temele proiectului pentru perioada 

evaluată au fost: Curtea Scolii, Perspective 

Globale, Viața Sănătoasă.

În centrul  comunei Dorna Candrenilor se 

află clădirea şcolii, construită între anii  1937-

1939, inaugurată la 1 mai 1940 , devenită în 

anul 1990 Grup Şcolar Agricol, numită Liceu 

Tehnologic în toamna anului 2012, atrage 

atenţia datorită proporţiilor şi frumuseţii 

arhitecturale.

Cadrul este favorabil desfăşurarii activităţilor 

didactice, educația pentru mediu fiind 

integrată  la nivel curricular.



Povestea celor 7 paşi parcuşi în perioada care s-a scurs 
de la ultima reevaluare



Împreună am investigat şi analizat problemele 
de mediu din orizontul local, colaborând cu 

reprezentanţi ai Primăriei şi ai Parcului Naţional 
Călimani.



A fost întocmit planul de acţiune, principalul scop 
fiind transformarea perimetrului şcolii într-un ambient 

optim desfăşurării activităţilor şcolare specifice. De 
asemenea am vizat şi responsabilizarea elevilor în 

vederea protecţiei şi conservării mediului, a utilizării 
raţionale a resurselor naturale din zonă, în trăirea 

armonioasă cu natura. 



DIN ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

Dupa mai bine de 13 ani de proiect  putem spune cu entuziasm că acesta a avut un 
puternic impact asupra elevilor şcolii, începând cu preşcolarii şi până la elevii de 

liceu,constientizându-ne în privinţa protecţiei mediului înconjurător, insuflându-ne 
dorinţa de a trăi într-un mediu sănătos, plăcut, pitoresc, de a iubi natura în toată 

splendoarea ei, de a lăsa urmaşilor, aşa cum spunea prozatorul Mihail Sadoveanu: 

„Câte neamuri, atâtea Dorne, neamuri de oameni frumoşi şi curaţi”.



Întreţinerea permanentă
a Curţii Şcolii
Amenajarea spaţiului verde prin :

➢ igienizarea pomilor, 

➢ plantarea răsadurilor de flori ,

➢ cultura de plante medicinale ,

➢ pregătirea căsuţelor pentru păsărele ,

➢ identificarea speciilor 

➢ îngrijirea gazonului etc.



Curtea Şcolii, spaţiu de 
învățare, receere şi destindere

Activităţile educative desfăşurate în curtea școlii sunt multiple:

❖ lecţii desfăşurate în natură

❖ ambianţă ecologică de petrecere a timpului liber

❖ observarea elementelor unice şi atractive din mediul natural

❖ agricultură sustenabilă



VALORIFICAREA RESTURILOR 
VEGETALE - COMPOST



22 MARTIE - ZIUA APEI



Ecologizarea comunei  Dorna 
Candrenilor



Activităţi realizate în parteneriat cu 
Parcul Naţional Călimani

Activităţi multiple :

➢ împădurirea unor versanți

➢ ecologizare şi întreţinerea traseelor 

montane

➢ observaţii asupra reliefului

➢ biodiversitatea ( habiatate , specii )

➢ drumeții și orientare turistică

➢ identificarea potenţialului 

turistic natural al zonei în vederea

practicării unui turism sustenabil



Drumeţii prin Parcul  Naţional 
Călimani



Elevii efectuează adesea drumeţii în orizontul apropiat având prilejul să îşi 
călească organismul prin mersul pe jos , dar şi să culeagă informaţii prin 

cunoaşterea unor peisaje , rezervaţii , sau monumente ale naturii . 
Atunci când mergi într-o drumeţie este 
necesar să fii echipat corespunzător : 
îmbrăcămintea trebuie să fie uşoară , 
impermeabilă ( manta de ploaie ) , 
rezistentă , adaptată anotimpului şi 
obiectivelor urmărite , încălţămintea 
adecvată , de preferat bocancii pentru 
munte sau adidaşi de piele , şosete de 
schimb , măncarea şi apa sunt absolut 
necesare atunci când te deplasezi pe 
munte şi trebuie să fie transportate în 
rucsac . Ideal este să existe în rucsac şi o 
mică trusă medicală şi un carnetel pentru 
impresii .

În timpul deplasării printr-o arie protejată 
elevii , dar şi turiştii , trebuie să respecte 
anumite reguli :

• să meargă ordonat şi să vorbească puţin ,
• să nu se abată de la poteca marcată , 
• să nu rupă florile , crengile copacilor  pentru 

foc , 
• să nu arunce gunoaie , 
• să nu cresteze scoarţa copacilor ,
• să nu scrie pe stâlpi , să nu aprindă focul 

oriunde şi fără măsuri de protecţie , 
• să nu fumeze şi să arunce mucul de ţigară la 

întâmplare , 
• la urcuş să meargă încet , la coborâre să 

aibă o viteză normală şi să nu fugă 
• să bea apă puţină în timpul deplasării pe 

jos,
• să nu transporte în timpul deplasării nimic 

în mână sau atărnat de gât etc.

Menținerea Biodiversității



Monitorizarea calităţii
apei 

Activităţi multiple :

- elevii şcolii au testat mai multe probe de apă 

utilizând trusa de testare a apei , înregistrând principalii parametri :

temperatura aerului , turbiditatea , temperatura apei , oxigenul dizolvat

( DO ) , aciditatea ( ph ) . 

-ecologizarea permanentă a râurilor Negrişoara şi Dorna

-sărbătorirea anuală a Zilei internaţionale a Apei

-expoziţii de desene pe tema “ Avem nevoie de apă ! ”

-identificarea surselor de poluare a apei

- campanii sociale etc.

Parameter Site 1 Site 2 Site 3 Site 4

Date 3.12.2017 3.12.2017 3.12.2017 3.12.2017

Location pârâul 

Palamaru

râul 

Negrişoara

(amonte)

râul 

Negrişoara

(aval)

râul Dorna

Air Temp    

(  ̊C )

6 4 4 4

Turbidity ( 

JTU )

40 40 40 40

Water 

Temp(  ̊C )

4 2 2 2

DO (ppm ) 8 8 4 8

ph 8 8 8 8



Perspective Globale-
Reîmpădurirea unor arii montane



RECOLTA DIN 
CURTEA ȘCOLII



BUFETUL BIO CU MERINDE DIN 
CĂMARA BUNICII...



Perspective Globale – Reutilizarea 
deșeurilor



COMBATE POLUAREA CU PLASTIC



PĂSTRAREA TRADIŢIILOR

Ţara Dornelor se remarcă printr-o zestre

etnoculturală deosebit de valoroasă .

Satul dornean reprezintă un tezaur 
etnografic valoros , în care perpetuarea 
tradiţiei este un adevărat mod de viaţă. 

Prin activitățile proiectului 

contribuim la:

➢ cunoaşterea potenţialului turistic cultural 

➢ conservarea tradiţiilor  , meşteşugurilor şi

tehnologiiilor tradiţionale

➢ conservarea arhitecturii rurale 

➢ conservarea folclorului 

➢ gastronomia tradiţională locală 



INFORMAREA COMUNITĂŢII



Diseminarea proiectului
https://suceavalive.ro/luna-curateniei-la-dorna-candrenilor/

...” Din dorința de a trăi într-o zonă curată și aerisită și după ce și-au arătat hărnicia în curtea Liceului 

Tehnologic Dorna Candrenilor, elevii au participat la o acțiune de igienizare în frumosul sat Poiana 

Negrii”…

https://educatiafnonf.wordpress.com/2016/10/25/scoala-altfel-

24-28-octombrie/

...” Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor a declarat prima zi din această săptămână „Ziua Verde” 

desfășurând activități care au avut scopul de a forma o atitudine ecologică responsabilă prin exersarea 

unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului,  educaţia pentru sănătate, formarea deprinderilor de 

viaţă sănătoase ştiind că sănătatea omului depinde de sănătatea mediului. ”…

https://suceavalive.ro/luna-curateniei-la-dorna-candrenilor/
10 ANI DE Ecoscoala.pptx


REVISTA ECO-ul

Eco-Școala Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor

prof. Cristina Nedelcu

… ” Împreună elevii, profesorii, părinții, au ales să protejeze Terra

printr-un stil de viață sănătos. Am rămas astfel fideli, în toţi aceşti

ani, crezurilor noastre având ca motor elanul debordant specific

tinerilor, fiind convinşi că împreună cu partenerii noștri vom ajuta la

conştientizarea societăţii civile privind importanța mediului

înconjurător.

În intervalul 2016-2018 am derulat în continuare

povestea celor șapte pași, informîndu-ne permanent de pe site-ul

Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie, constituind comitetul

eco din care fac parte elevii, profesorii şi o serie de parteneri:

Agenţia de Protecţie a Mediului Suceava, Parcul Naţional Călimani,

Ocolul Silvic Privat Dorna Candrenilor, Salvamont Vatra Dornei,

Primaria comunei Dorna Candrenilor, şcoli partenere, părinţii

elevilor, alte instituţii.

Împreună cu partenerii am investigat şi analizat

problemele de mediu din orizontul local, apoi am întocmit planul de

acţiune, principalul scop fiind transformarea perimetrului şcolii într-

un ambient optim desfăşurării activităţilor şcolare specifice,

utilizarea rațională a resurselor naturale din zonă, păstrarea

biodiversității, a tradițiilor și practicilor locale, reciclarea deșeurilor,

alimentația sănătoasă, trăirea în armonie cu natura. Pentru ca acest

lucru să fie posibil pe parcursul desfăşurării programului s-au

realizat o gamă variată de acţiuni sub directa îndrumare a

coordonatorului proiectului - prof. Cristina Nedelcu, a directorilor

școlii (prof. Valentina Pîrvu, prof. Felicia Pavel – anul școlar 2017-

2018 și prof. Silvia Ruscan, prof. Valentina Pîrvu, prof.Cristina

Nedelcu - anul școlar 2016-2017 ) și prof.Ingeborg Obadă,

coordonator secundar al proiectului pentru anul școlar actual…. ”

Ecoscoala -luni de listat/Ecoscoala DornaCandrenilor&Nedelcu Cristina.pub


BENEFICIILE PROIECTULUI
Prin proiectul  mondial Eco-Școală  s-a 

contribuit la:

- reducerea poluării domestice a mediului

- dezvoltarea spiritului civic şi cultivarea 

interesului pentru protecţia mediului şi 

valorificarea raţională a resureselor

- formarea spiritului de voluntariat şi de 

reciclare în interesul naturii 

- determinarea cantităţii de deşeuri 

colectate

- crearea unor momente de bucurie în 

viaţa celor care iubesc natura şi vor să o 

protejeze

Impact:

- educarea elevilor, dar şi a părinţilor

prin intermediul copiilor, în sensul

formarea unei atitudini ecologice 

responsabile prin exersarea unor 

deprinderi de îngrijire şi ocrotire a 

mediului

-intelegerea importantei

comportamentului ecologic pentru

viitorul comunei



Vă mulțumim 

Informaţii de contact:

ECO – ŞCOALA liceul tehnologic 
DORNA CANDRENILOR , JUD. SUCEAVA
- Str. PRINCIPALĂ NR. 88 , COD 
727190
- TEL./FAX. 0230575171
- E-MAIL : 

gsa_dornacandreni@yahoo.com

prof. cristina nedelcu
E-MAIL : 
cristina_nedelcu2002@yahoo.co.uk


