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ȘCOLI FORESTIERE ÎN REGIUNEA CARPATICĂ 

Comunicat de presa 

 Proiectul „Școlile din pădurea carpatică - Cooperare pilot pentru conservarea 

naturii și educația mediului” este implementat de Asociația de Turism din regiunea Ivano-

Frankivsk în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-

România-Ucraina 2014-2020 și este finanțat de Uniunea Europeană. Partenerii de proiect 

din Ucraina sunt Departamentul de dezvoltare regională și de stat a districtului Dolyna și 

Consiliul Satului Vyhoda din districtul Dolyna, regiunea Ivano-Frankivsk și RNP 

ROMSILVA - Administratia Parcului Natural Munții Maramureșului din România. Durata 

proiectului este de 24 de luni (1 octombrie 2019 - 30 septembrie 2021), iar teritoriul său 

acoperă regiunea Ivano-Frankivsk din Ucraina și județul Maramureș din România. 

 Obiectivul general al proiectului este de a sprijini practicile de conservare a naturii 

în zona transfrontalieră carpatică prin îmbunătățirea educației pentru conservare în 

comunitățile transfrontaliere. Proiectul vizează infintarea Școlilor Forestiere din regiunea 

Carpaților prin introducerea componentelor interactive și de învățare în aer liber în 

educația extrașcolară, precum și îmbogățirea conștientizării de mediu a populației locale 

și a vizitatorilor din regiunea Ivano-Frankivsk și județul Maramureș. 

 Proiectul lansează Școala pădurii din Parcul Natural Munții Maramureșului 

(România) și extinde activitățile Școlii pădurii din centrul feroviar cu ecartament îngust 

Vyhoda (Ucraina) ca centre de educație pentru mediu. 

 Proiectul oferă infrastructură, programe și alte facilități pentru a dota omologii 

locali cu instrumente puternice de educare a tinerilor care, în viitorul apropiat, vor lua 

decizii bine gândite legate de mediu, cu o înțelegere completă a modului în care 

funcționează acest mediu. În special, în jurul zonei umede Shyrkovets din Ucraina se 

creează noua zonă de educație a faunei sălbatice în pădure în aer liber, cu turnuri de 

observare, locuri de odihnă și trotuare din lemn. Noua infrastructură va aduce vizitatorii 

mai aproape de zonele umede și, în același timp, va permite acestei zone naturale să 

rămână intr-o stare favorabila de conservare. Cele 15 panouri educaționale și de 

interpretare la fața locului vor fi instalate în jurul zonei umede Shyrkovets. Conținutul 

panourilor face apel la experiențele și valorile personale ale vizitatorilor și nu doar la 

obiectele naturale locale. 
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 Elementele de interpretare a patrimoniului natural utilizate în proiect vor crește 

gradul de conștientizare a mediului înconjurător al localnicilor și vizitatorilor cu privire la 

vulnerabilitatea ecosistemelor forestiere și rolul lor în dezvoltarea durabilă. Astfel, printre 

subiectele panourilor propuse se numără, de exemplu, importanța mlaștinii în depășirea 

schimbărilor climatice, caracteristicile sale antiseptice sau structura și biodiversitatea 

pădurilor din jurul zonei umede. O instalație de învățare interactivă pentru tineri - un 

pavilion sălbatic cu reproducerea mediului natural - a fost înființat în apropierea Centrului 

feroviar cu ecartament îngust Vyhoda. Partea sa interioară este făcută acum și va imita 

lumea subterană a pădurilor carpatine. Fiecare vizitator al pavilionului se va putea simți ca 

o insectă sau o nevertebrată. Administrația Parcului Natural Muntii Maramureșului, la 

rândul său, a achiziționat o mașină care va servi drept reclamă pe roți în cadrul campaniei 

de informare/constientizare privind conservarea biodiversității pădurilor maramureșene.  

 Au fost achiziționate, de asemenea, unele echipamente pentru lecții în aer liber și 

observarea vieții sălbatice în comunitățile Vyhoda și Maramureș, cum ar fi camere video 

profesionale, binocluri, telescoape, drone și echipamente de camping. 

 Echipele de experți, din cadrul proiectului de la reprezentanții instituțiilor de 

mediu, profesori din ambele țări, lucrează la dezvoltarea materialelor pentru lecții în aer 

liber în mediul natural și la cursuri de mediu specializate. 

 Au fost organizate două întâlniri ale grupului de lucru în Ucraina și una în 

România. Grupurile educaționale au convenit asupra unui program comun al școlilor din 

regiunea carpatică din ambele țări și au asistat la dezvoltarea conținutului lecțiilor. Aceste 

lecții vor fi incluse în manualul pentru instructorii de educație ecologică și materialele 

pentru elevii de diferite vârste, care vor studia la Școlile din Pădurea Carpatică la 

finalizarea proiectului. Cele 17 lecții sunt dezvoltate în Ucraina, acoperind cel puțin 45 de 

subiecte în știință, biologie și geografie. Experții proiectului din Parcul Natural Muntii 

Maramureșului au sugerat 12 subiecte. Subiectele lecțiilor sunt generale; ele dezvoltă și 

completează narațiunile manualelor școlare. Fiecare dintre lecții implică un studiu practic 

al faunei sălbatice. 

 Partenerii proiectului din ambele regiuni vizate au realizat un studiu sociologic de 

bază în domeniul educației informale de mediu și al conștientizării mediului. Drept urmare, 

au fost intervievați 859 de respondenți din comunitățile montane, educatori, reprezentanți 

ai instituțiilor / autorităților publice și ai întreprinderilor. Studiul a relevat nivelul de 
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conștientizare a comunităților cu privire la valorile și problemele biodiversității, problemele 

și nevoile acesteia și alți factori importanți care influențează conservarea naturii în 

regiunile țintă. Pe baza rezultatelor studiului, partenerii proiectului au planificat campanii 

de sensibilizare a populației locale cu privire la conservarea biodiversității. În acest scop, 

un concurs de idei / inițiative pentru tineri „Ce este biodiversitatea pentru mine ...” se 

desfășoară în Ucraina. În viitorul apropiat, inițiativele selectate vor fi implementate în 

cadrul campaniei de conștientizare a proiectului. Asociația de turism din regiunea Ivano-

Frankivsk, în calitate de beneficiar principal al proiectului, lansează, de asemenea, o 

campanie de sensibilizare în rețelele sociale pentru a demonstra rolul și importanța 

educației de mediu în conservarea naturii. În etapa finală a proiectului, va fi efectuat 

sondajul sociologic repetat cu hashtagul #CarpathianForestSchool. 

 În perioada 30.06-04.07, a fost organizată tabăra transfrontalieră din cadrul 

proiectului sus amintit. 

Tabăra s-a adresat studenților/voluntarilor ce studiază în domeniul științelor 

mediului, și a avut ca principal obiectiv furnizarea informațiilor de bază privind educația 

forestieră și de mediu. Au participat 9 studenți din Ucraina împreună cu 2 profesori 

respectiv managerul de proiect, 15 studenți din România, împreună cu personalul parcului 

implicat în activitățiile proiectului, managerul de proiect, consultanți și colaboratori, fiind 

astfel un număr de 35 de participanți total.  

Sarcinile taberei: 

 Realizarea activitățiilor de educație forestieră;  

 Realizarea de ateliere de lucru pe tema educației forestiere și de mediu;  

 Realizarea și diseminarea materialelor de educație forestieră și de mediu (pliante, 

videoclipuri, etc) 

Cu această ocazie, participanții au luat parte la activitățiile teoretice și practice, derulate 

pe parcursul celor 4 zile, fiind descrise toate etapele necesare desfășurării unei lecții/curs 

în natură. 
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Momentul cel mai așteptat dar si cel mai atractiv totodată, a fost reprezentat de stabilirea 

locului de campare și montarea corturilor alături de angajații Parcului Natural Munții 

Maramureșului respectiv invitații prezenți în cadrul taberei. 

 Persoana de contact – Horia GROSU, expert în comunicarea și comunicarea 

proiectului, e-mail: parc@muntiimaramuresului.ro. 

 Proiectul „Școlile pădurii din Carpați - Cooperare pilot pentru conservarea naturii 

și educația mediului” este implementat de Asociația Turistică din regiunea Ivano-Frankivsk 

în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-

Ucraina 2014-2020 și este co- finanțat de Uniunea Europeană. Partenerii de proiect din 

Ucraina sunt Departamentul de dezvoltare regională și construcția administrației de stat a 

districtului Dolyna și Consiliul Satului Vyhoda din districtul Dolyna, regiunea Ivano-

Frankivsk și RNP ROMSILVA - Administratia Parcului Natural Munții Maramureșului din 

România. Proiectul va dura până în octombrie 2021, iar teritoriul său acoperă regiunea 

Ivano-Frankivsk din Ucraina și județul Maramureș din România. 

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său 

este responsabilitatea exclusivă a Parcului Natural Muntii Maramuresului și nu reflectă 

neapărat opiniile Uniunii Europene. 

 


