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 La Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor am început să observăm,simțim și să protejăm Terra
încă din anul 2005, când sub coordonarea prof. Cristina Nedelcu (actualmente Szabó), ne-am înscris
în proiectul  mondial  Eco-Școala,  având dorința de a păstra nealterată frumusețea Țării  Dornelor.
Urmând cu consecvență cerințele proiectului am dobândit statutul de Eco-Şcoală în anul 2008, fiind
reconfirmaţi  la  reevaluările  realizate  de Centrul  Carpato-  Danubian de Geoecologie  în  anii  2010,
2012,  2014,  2016,2018,2020.  Eforturile  noastre  au  fost  răsplătite  prin  marele  premiu,  simbolul
internațional al proiectului-Steagul Verde și Placheta aniversară Eco-Școală, care ne-au mobilizat în
continuare, sustinându-ne motivația de a educa micul cetățean, de a trăi în armonie cu natura.

În intervalul 2020-2022 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.Totodată ne-am adaptat la situația generată de
pandemie fiind puși în situația de a găsi maniere noi de lucru cu elevii.

Împreună cu partenerii am investigat şi analizat problemele de mediu din orizontul local, apoi
am   întocmit  planul  de  acțiune,  principalul  scop  fiind  transformarea  perimetrului  școlii  într-un
ambient optim desfășurării activităților școlare 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 desfășurării programului s-au realizat o gamă
variată de acțiuni sub directa îndrumare a coordonatorilor proiectului - prof. Cristina Szab ó, prof.
Ingeborg  Obadă și  a  directorilor  școlii  (prof.  Valentina Pîrvu,  prof.  Felicia  Pavel)  precum: analiza
activităților desfășurate în cadrul proiectului în anul școlar precedent; analiza problemelor de mediu
și  inventarierea  lor;  întocmirea  anuală  a  proiectului  programului;  concursuri  pe  teme  ecologice;
ecologizarea  perimetrului  școlii  și  a  comunei;  actualizarea  informațiilor  despre  proiect  la  panoul
informativ al școlii; amenajarea spațiului verde prin igienizarea pomilor, plantarea răsadurilor de flori
și  întreținerea florilor pe tot parcursul anului; amenajarea colțului verde al clasei; confecționarea
căsuțelor pentru păsărele; expoziții cu produse realizate de elevi din materiale reciclabile; colectarea
deșeurilor;  construirea unui solar și  răsădirea/îngrijirea  plantelor  de către elevii  noștri;  realizarea
unor  proiecte  de  parteneriat  pe  teme  de  mediu  cu  școlile  partenere;  valorificarea  tradițiilor
românești în spectacole folclorice; realizarea de expoziții de desene pe teme de mediu; prezentarea
unor  modalități  diferite  de  a  folosi  durabil  resursele  locale;  promovarea  hranei  sănătoase  și  a
rețetelor  tradiționale  obținute  din  ingrediente  ce  provin  de  la  producătorii  locali;  sărbătorirea
evenimente  ecologice  printr-o  gamă  variată  de  acțiuni;  îngrijirea  arbuștilor  fructiferi,  cultivarea
lotului  de  legume  de  la  ferma  școlii,  cosirea  fânului  de  pe  terenul  școlii;  excursii,  drumeții  –
alternative ecologice de petrecere a timpului liber. 

Periodic  suntem  implicați  în  acțiuni  de  ecologizare  a  comunei  Dorna  Candrenilor  sub
conducerea  primăriei  din  localitate,  acestea  fiind  considerate  „zilele  verzi”  deoarece  se  fac  și
campanii de educare a localnicilor în vederea combaterea poluării. Principalele zone vizate sunt albia
râului Dorna, parcul comunal și marginea drumului public.

Fiind un liceu agricol este absolut firesc ca elevii noștri să învețe să îngrijească parcul școlii și
pământul destinat fermei școlii. Periodic se fac lucrările agricole specifice sezonului, sub coordonarea
profesorilor de specialitate, folosindu-se practici sănătoase specifice unei agriculture durabile. Bunele
deprinderi  dobândite de elevii  noștri  au fost  evidențiate și  la concursurile  agricole internaționale
unde școala noastră a primit distincții.

După 17 ani  de proiect   putem spune cu entuziasm că acesta a avut un puternic impact
asupra elevilor școlii, începând cu preșcolarii și până la elevii de liceu, constientizându-ne în privința
protecției  mediului  înconjurător,  insuflându-ne  dorința  de  a  trăi  într-un  mediu  sănătos,  plăcut,
pitoresc, de a iubi natura în toată splendoarea ei, de a lăsa urmașilor posibilitatea de a viețui într-un
ținut autentic bucovinean. 


