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Comunicat de presă privind

Ateliere de Origami și excursii tematice realizate în cadrul proiectului

”Plan de management pentru situl ROSCI0283 Cheile Doftanei”

Asociația pentru Dezvoltare și Mediu ADEMED, în colaborare cu Liceul tehnologic ”Carol I”

din  Valea  Doftanei  și  Școala  gimnazială  ”Matei  Basarab”  din  Brebu,  au  încheiat  cu  succes

activitatea de ateliere de Origami și excursii tematice, dedicate elevilor din cele 2 unități școlare

partenere  –  activități  finanțate  de  Programul  Operațional  Infrastructură  Mare  –  Axa  4  prin

proiectul ”Plan de management pentru situl ROSCI0283 Cheile Doftanei”. Activitatea a durat o

perioadă  de  6  luni  (noiembrie  2018  –  mai  2019)  și  a  fost  concepută  pentru  familiarizarea

segmentului  tânăr  al  comunităților  locale  limitrofe  sitului  Natura  2000  Cheile  Doftanei  cu

speciile și habitatele ocrotite în cadrul acestei arii naturale protejate de interes european.

În cadrul proiectului au fost prevăzute ateliere Origami de realizare de modele Origami,

care  să  reproducă  în  tehnica  specifică  cele  6  specii  de  faună  ocrotite,  și  diorame  Origami

corespunzătoare  unora  dintre  habitatele  naturale  ocrotite  la  nivelul  sitului  Cheile  Doftanei.



Încununarea acestei  activități  cu  elevii  celor  două unități  școlare  a  fost  organizarea a două

expoziții cu modele și diorame Origami și a două excursii tematice în aria naturală protejată. 

În data de 17 aprilie 2019, la Școala gimnazială ”Matei Basarab” din Brebu, expoziția a fost

deschisă în prezența directorului, dl. prof. Viorel Codarcea, a 10 cadre didactice și a 80 de elevi.

Domnul director Viorel Codarcea a ținut un scurt cuvânt de prezentare și de mulțumiri adresate

Asociației ADEMED pentru colaborarea în cadrul proiectului (derularea atelierelor de Origami),

punctând eficiența și originalitatea metodei inedite de invățare (Origami). Expertul informare-

conștientizare – dl. Dorin Pop - a adresat audienței, de asemenea, un cuvânt de prezentare a

proiectului, a atelierelor Origami și a rezultatelor (modele de specii și diorame Origami), precum

și mulțumiri conducerii unității școlare, cadrelor didactice care s-au implicat din partea unității

școlare și elevilor care au participat la atelierele de Origami. Apoi, doamna prof. de biologie

Delcea Maria a adresat un scurt cuvânt de mulțumire, apreciind de asemenea originalitatea

metodei  practice  (”hands-on”)  de  învățare  a  elementelor  de  biologie-ecologie,  mult  mai

potrivite  vârstei  elevilor  de  gimnaziu.  După acest  ultim cuvânt,  elevii  și  profesorii  au  putut

observa de aproape modelele de specii și dioramele Origami.

În data de 21 mai 2019, la Liceul tehnologic ”Carol I” din valea Doftanei, expoziția a fost

deschisă de dna director Steluța Pralea, cu prezența a  7 cadre didactice și a unei audiențe de

aproximativ 87 de elevi din unitatea școlară. 

În această zi, când a fost sărbătorită Ziua Liceului, a avut loc Expoziția de Origami și au fost

prezentate modelele speciilor și  dioramele habitatelor 91V0 și 6430 în holul mare al  unității

școlare. Doamna directoare Steluța Pralea a ținut un scurt cuvânt de prezentare și de mulțumiri

adresate Asociației ADEMED pentru colaborarea în cadrul proiectului (derularea atelierelor de

Origami),  punctând eficiența și originalitatea metodei inedite de învățare (Origami).  Expertul

informare-conștientizare  a  adresat  audienței,  de  asemenea,  un  cuvânt  de  prezentare  a

proiectului, a atelierelor Origami și a rezultatelor (modele de specii și diorame Origami), precum

și mulțumiri conducerii unității școlare, cadrelor didactice care s-au implicat din partea unității

școlare și elevilor care au participat la atelierele de Origami. După acest ultim cuvânt, elevii și



profesorii  au  putut  observa  de aproape  modelele  de  specii  și  dioramele  Origami,  realizând

fotografii și observând de aproape forma modelelor de Origami și a dioramelor. A fost o ocazie

foarte bună ca efectul activității să ajungă la mult mai multe persoane și în special la ceilalți

elevi ai Liceului, pentru a multiplica efectele campaniei de conștientizare. 

Cele două expoziții Origami – din 17 aprilie, respectiv 21 mai – au fost precedate de câte o

excursie tematică în situl Natura 2000 Cheile Doftanei. Grupul țintă de 50 de elevi de la Școala

gimnazială ”Matei Basarab” din Brebu a beneficiat de o excursie tematică în data de 16 aprilie

pe Valea Lupei, la est de satul Brebu Mănăstirii, în porțiunea cea mai de sud a sitului.  Grupul

țintă de 50 de elevi  de la Liceul  tehnologic  ”Carol  I”  din Valea Doftanei  au beneficiat  de o

excursie tematică în data de 20 mai pe Valea Vlădișor, în zona de nord a sitului Cheile Doftanei.

Ambele grupuri țintă au putut observa pe teren, în realitate, câteva dintre speciile și habitatele

ocrotite și au putut face legătura dintre modelele și dioramele de Origami și realitățile biologice

observate.

Organizarea  atelierelor  de  Origami  și  a  excursiilor  tematice  în  situl  Cheile  Doftanei  a

reprezentat  o  metodă  inedită  de  familiarizare  a  elevilor  cu  patrimoniul  natural  local  și  cu

necesitățile de conservare ale acestuia - patrimoniu aflat sub protecție legală, în vederea unei

dezvoltări durabile a comunităților limitrofe.
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