Concursul Internațional „Tineri în pădurile Europei”
-Preselecția națioanală-

Data: 11 mai 2019
Locul desfășurării: Direcția Silvică Suceava
Participanți: Amitrului Emilian, Sutu Emma, Secrieru Dorinel - Colegiul Silvic „Bucovina”, Câmpulung
Moldovenesc, coord. de prof. Alina Cuciurean
Descriere: În data de 11 mai 2019, a avut loc cea de-a doua etapă (preselecția națională) a Concursului
Internațional „Tineri în pădurile Europei”, în urma căreia, după evaluare, se vor califica la etapa națională
15 echipaje.
În cadrul acestei etape, echipajul calificat în etapa precedentă, cel al Colegiului Silvic
„Bucovina” din Câmpulung a trebuit să parcurgă două probe: redactarea unui eseu în limba engleză,
de maxim 1200 de cuvint, având la dispoziție 2 ore, și proba de recunoaștere a unui număr de 30 de
imagini ce reprezentau 15 specii de plante și 15 specii de animale specifice teritoriului României, având
la dispoziție 30 de minute. Pentru că, în acest an, aniversarea Zilei Internaționale a Pădurii (21martie), a
avut ca temă Pădurea și educația, echipajul a trebuit să realizeze un eseu sub forma unui proiect
educațional, conținând acțiuni și activități educative inovative ce pot fi implementate de administratorii
de păduri, inclusiv păduri incluse în arii naturale protejate, având ca grup țintă final elevi ai claselor
gimnaziale (V-VIII). Eseul trebuia conceput astfel încât să furnizeze informații despre pădure, să
faciliteze însușirea și diseminarea unor noțiuni educative cu privire la importanța gestionării durabile a
acesteia și să contribuie la înțelegerea activității și rolului silvicultorului în asigurarea continuității
pădurii. La final, elevii trebuie să știe de unde să culeagă informația corectă despre pădure și să să
dorească să vină în sprijinul administratorului atunci când este posibil. Materialul realizat a fost scanat și
trimis organizatorilor pentru evaluare.
La cea de-a doua probă, a cărei evaluare s-a realizat pe loc, echipajul a obținut punctajul maxim,
recunoscând toate speciile de plante și animale.
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