
Revista „Prichindel ecologist” 
reprezintă publicaţia-produs 
al proiectului interjudeţean 
anual „Să învăţăm de la cei 
mici”, inclus în CAER





Argument


Eco Educaţia are nevoie de 
inovaţie şcolară pentru că prin 
educaţie poţi forma atitudini, 
caractere, poţi aduce în 
bagajul celui pe care-l 
formezi, cele mai importante 
şi noi informaţii şi pentru că 
educaţia ia forma pe care 
creatorul sau i-o dă. Poate fi 
pozitivă sau negativă, 
completă, complexă, simplă, 
eliberatoare, bună sau rea.


Educatoarele care îşi asumă 
rolul de formator îşi asumă în 
mod evident rolul de artist, 
actor, regizor, formator, 
educat. Este nevoie de o mare 
pasiune pentru educaţia 
ecologică şi o mare iubire 
pentru Natură, pentru Oameni 

şi pentru Viaţă.

Obiective specifice


Diseminarea rezultatelor 
proiectului în 32 unităţi şcolare;


Stimularea copiilor pentru a 
desfăşura activităţi cu caracter 
experimental şi demonstrativ prin 
care să contribuie la păstrarea 
sănătăţii mediului;


Realizarea unor lucrări originale, 
manifestând creativitate şi 
imaginaţie (desene, colaje, 
obiecte de decor, tablouri, jucării, 

podoabe);

Dezvoltarea capacităţii de observare, 
explorare şi înţelegere a realităţii din 
mediul înconjurător, formarea unei 
atitudini pozitive faţă de mediu, de 
implicare conştientă a copiilor în 
protejarea şi ocrotirea acestuia, 
amenajarea spaţiului ambiental cu 
lucrări originale confecţionate din 
materiale reciclabile.

Scop



Colaboratori Parteneri


I.S.J. Botoşani – Prof. Paula 
Gavriluţă - Inspector şcolar 
pentru educaţie timpurie/ sprijin 
de specialitate


Primăria Dorohoi – Ing. Daniela 
Sulugiuc - Inginer/ Sprijin în 
organizarea activităţilor


Ocolul Silvic Dorohoi – Ing. Dr. 
Adrian Hăidăuţu - Inginer silvic/ 
Sprijin de specialitate în 
derularea activităţilor


Clubul Copiilor şi Elevilor Dorohoi 
– Director Prof. Irina Miron/ 
Sprijin şi colaborare în 
organizarea activităţilor


Casa Municipală de Cultură 
Dorohoi – Director Valuţa 
Murariu/ Sprijin în organizarea 
activităţilor şi oferă spaţiu pentru 
organizarea expoziţiei


Parteneri media: Dorohoianul.ro, 
Dorohoi News, Live Botoşani


Grădiniţa nr.4 Dorohoi,


Grădiniţa Broscăuţi,


Grădiniţa cu P.P. nr. 9 
Sighetu Marmaţiei


Şcoala Gimnazială nr.135 
Bucureşti


Şcoala Gimnazială „Spiru 
Haret“ Dorohoi


S.A.M. „Ion Pillat“ Dorohoi


Colegiul Naţional „Grigore 

Ghica“



Activităţi ecologice



Activităţi ecologice



Proiecte tematice



Proiectului national 

„Curcubeul 

schimbării –

Împreună putem 

schimba lumea”

Activităţi 

din cadrul



Proiecte tematice



Proiecte tematice



Proiecte tematice



Festivaluri  si concursuri



Festivaluri  si concursuri



Festivaluri  si concursuri



Festivaluri  si concursuri



Festivaluri  si concursuri



Serbări la grădi…

Bradul de CrăciunMândrul românaş



Serbări la grădi…

Iată, vine Moş 

Crăciun

Crăciunul văzut 

prin ochii copiilor



Serbări la grădi…

„Nepoţi de Crăciun” De vorbă cu Moş Crăciun



Serbări la grădi…

În aşteptarea lui 

Moş Crăciun

Crăciunul văzut 

prin ochii copiilor



Serbări la grădi…
Mărţişoare, felicitări 

şi tablouri pentru „EA”

La mulţi ani, mamă 

dragă!



Serbări la grădi…

A venit vacanţa mare Întâmpinând vacanţa…



Palmares


Festivalul 
Judeţean de 
Teatru şi Creaţie 
Plastică pentru 
Copii „Gheorghe 
Hruşcă, ediţia a 
IX-a, Vlădeni, 

Botosani


grupa mică „Piticii“
îndrumaţi de doamnele 
Mariela Dupu şi Dorela 
Boariu au obţinut premiul I 
cu dramatizarea „Turtiţa“


grupa „Ursuleţii“
îndrumaţi de doamnele 
Monica Şotropa şi Alina 
Julinschi au obţinut 
premiul I şi premiul special 
cu piesa „Scufiţa Roşie“


grupa mare „Fluturaşii“ 
îndrumaţi de doamnele 
Simona Pojoga şi 
Florentina Grigoraş au 
obţinut două premii I, un 
premiu special şi un trofeu 
cu piesele de teatru 
„Punguţa cu doi bani“ şi 
„Căsuţa din oală“.



Palmares
Festivalul Concurs 

Judetean de Teatru 

„Masca“, ed. a IV-a

grupa „Ursuleţii“ îndrumaţi de 
doamnele profesor Monica 
Şotropa şi Alina Julinschi a 
participat cu piesa „Scufiţa Roşie“, 
obţinând premiul I; grupa mare 
„Fluturaşii“ îndrumaţi de 
doamnele educatoare Florentina 
Grigoraş şi profesor Simona 
Pojoga a participat cu două piese 
de teatru „Punguţa cu doi bani“ şi 
„Căsuţa din oală“ obţinând 
premiul I şi două premii II la 
secţiunile monolog şi dialog. 



Palmares
Festivalul-Concurs 

„Din lada de zestre a bunicii“ 

In cadrul acestui Festival, au putut 
concura în prima secţiune mici 
solişti de muzică populară, grupuri 
vocale şi pe lângă cântec a fost şi 
dans popular specific zonei. La cea 
de-a doua secţiune au fost 
prezentate secvenţe din şezători. 
Grupa „Piticii“ a participat cu 
grupul vocal folcloric „Românaşii“ 
obţinând premiul I, iar solistele 
vocale Barabasa Eva, Borcea 
Carina şi Haureş Sofia au obţinut 
premiul I; grupa „Ursuleţii“ a 
participat cu grup vocal obţinând 
premiul I, iar grupa „Fluturaşii“ a 
participat cu dansul prosoapelor, 
şezătoare şi grup vocal obţinând 
premiul I la toate categoriile.



Palmares
Concursul Judeţean de 
Interpretare Artistică 

„DO-RE-MI“, ediţia a XII-a

grupele Grădiniţei nr. 6 Dorohoi 
au reprezentat cu mare succes 
grădiniţa obţinând multe premii 
frumoase, astfel: grupa „ 
Fluturaşii“ a obţinut cu grupul 
vocal „ Românaşii“ premiul I, 
Barabasa Eva a obţinut premiul I, 
Borcea Carina a obţinut premiul 
II, Haureş Sofia a obţinut premiul 
III, grupa „Ursuleţii“ a obţinut 
premiul I cu grup vocal, iar grupa 
„Fluturaşii“ a obţinut premiul I cu 
dans modern, premiul I cu grup 
vocal, iar solista Ilucă Andreea a 
obţinut premiul I.



Palmares
Festivalul Concurs 
Interjudeţean „Toamna în 

cântec şi culoare“, ediţia a IV 

grupa „Fluturaşii“ a obţinut cu grupul 
vocal „Greieraşii“ premiul I, solişti 
vocali: Barabasa Eva a obţinut 
premiul I, Borcea Carina a obţinut 
premiul I, Haureş Sofia a obţinut 
premiul II, recitări: Barabasa Eva a 
obţinut premiul II, Borcea Carina a 
obţinut premiul I, Haureş Sofia a 
obţinut premiul I, dansul „La cules de 
vie“ a obţinut premiul I, iar grupa 
„Ursuleţii“ a obţinut cu grupul vocal 
„Floricele muzicale“ premiul II.



Palmares
Festivalul Concurs Judeţean 
De datini şi obiceiuri de iarnă 

„Moştenitorii“, ediţia a XI – a

grupa „Fluturaşii“ a obţinut cu grupul 
vocal „Greieraşii“ premiul II, solişti 
vocali: Barabasa Eva a obţinut 
premiul II, Borcea Carina a obţinut 
premiul I, Haureş Sofia a obţinut 
premiul II, duet Sofia Grigore şi Luca 
Pălie premiul I, „Pluguşorul picilor“ 
premiul I,„Dansul mascaţilor“ premiul 
I, iar grupa „Ursuleţii“ a obţinut cu 
grupul vocal de colinde premiul II şi 
Pluguşorul premiul I.



Palmares
Festivalul Concurs 
Interjudeţean “Fir de 

mărţişor”, ediţia a IV – a 

grupa ,,Fluturaşii” a obţinut 
cu grupul vocal ,,Greieraşii” 
premiul I, solişti vocali: 
Barabasa Eva a obţinut 
premiul I, Borcea Carina a 
obţinut premiul I, Haureş 
Sofia a obţinut premiul I, 
Grigore Sofia a obţinut 
premiul II, joc muzical 
“Culorile primăverii” a 
obţinut premiul I, iar grupa 
,,Ursuleţii”  a obţinut cu 
grupul vocal “Floricele 
muzicale” premiul I.



Palmares


