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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, ai Agenţiei de Protecţie a Mediului 
Suceava 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.
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înscrişi in Proiectul internaţional Eco-Şcoala 
în ianuarie 2005, în anul 2008 am dobândit 
statutul de Eco-Şcoală şi Steagul Verde, 
menţinâd standardele impuse de acest 
proiect mondial am fost reconfirmaţi 
ca Eco-Şcoală şi în anii 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020. 
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 şi Perspective Globale.
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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 desfăşurării activităţilor didactice, educaţia 
pentru mediu fiind integrata la nivel curricular.



ZIUA 05.XI.2020 
Proiectul internaţional Eco 
Şcoală



DIN ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

Dupa mai bine de 17 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".

Liceul Tehnologic Doma Candrenilor 
Proiectul international Ecb-Scoală I ijk
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întreţinerea permanenta 
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 receere şi destindere.



Ecologizarea comunei 
borna Candrenilor
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AGRICULTURA ECOLOGICA
Scop:
- formarea viitorilor fermieri si întreprinzători mici si mijlocii din agricultură
- dezvoltarea unor programe educaţionale relevante pentru economia locală din zona agro-pastorală montană

Activităţi:
- învăţarea practică si în strânsă cooperare cu comunitatea locală
- dezvoltarea abilităţilor practice pentru agricultura de familie
- utilizarea metodelor moderne de practicare a agriculturii
- prezentarea exemplelor de bună practică în vederea dezvoltării durabile a zonei de munte

Rezultate:
- agricultură sustenabilă
- valorificarea produselor locale
- respect pentru mediul înconjurător

Impact:
- dezvoltarea durabilă a orizontului local
- agricultura sustenabilă pentru fermele de familie

Parteneri:
- Federaţia Agricultorilor de Munte
- Asociaţia de Agricultură Ecologică Ecoland
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Perspective Globale -  Reutilizarea



Prepararea sucului natural de mere

SOC N A T U P SUC N A  T u  f t  AL

'• Steriliza: ivrrtiic 
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Micii bucătari -  hrana sănătoasă
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PĂSTRAREA TRADIŢIILOR
Ţara Dornelor se remarcă printr-o zestre 
etnoculturală deosebit de valoroasă .
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Satul dornean reprezintă un tezaur etnografic 
valoros , în care perpetuarea tradiţiei este un 
adevărat mod de viaţă .
>  cunoaşterea potenţialului turistic cultural
>  conservarea tradiţiilor , meşteşugurilor şi 

tehnologiiilor tradiţionale
>  conservarea arhitecturii rurale
>  conservarea folclorului
>  gastronomia tradiţională locală



INFORMAREA COMUNITĂŢII
Rezultate:

- 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
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Elevii noştri talentaţi şi inimoşi au muncit cu determinare, creând 
marţi soare din a căror vânzare îşi doresc să sprijine refugiaţii ucraineni! 

Vă aşteptăm să ne fiţi alături!


