
        
GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT! 

EDITIA V 
2013 

 
FORMULAR DE INSCRIERE IN GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT 

(*) campurile marcate astfel sunt obligatorii 
1. DENUMIREA PROIECTULUI: (*) __”22 Aprilie-Ziua Pamantului”       
2. TIPUL DE PROIECT: (*)  

 Categoria 1 – Protectia mediului;               x 

3. DETALII PROIECT: 
3.1.  PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI:  o zi 
3.2.  OBIECTIVELE PROIECTULUI (Maximum 1000 de caractere): (*) 
Aceasta activitate de o zi s-a derulat in cadrul proiectului „Ecogradinita”. 
Ca obiectiv am urmarit stimularea si educarea respectului pentru mediu, incurajarea copiilor sa 
ia decizii si sa rezolve probleme, stimularea gandirii creative. Incurajarea copiilor sa exploreze, 
sa puna intrebari, sa coopereze , sa lucreze in echipa.  
DESCRIERE PROIECT (Maximum 3000 de caractere): (*) 
In functie de posibilitatile copiilor pentru rezolvarea unor probleme de mediu, proiectul acesta 
de o zi s-a desfasurat in trei etape distincte; 1-Convorbire despre norme si reguli de comportare 
in vederea asigurarii protectiei mediului; participarea la actiuni de ingrijire, ocrotire, protejare a 
mediului aplicand cunostintele dobandite.2.Expozitie „Iubim si ocrotim natura”.3.Actiunea 
desfasurata in curtea institutiei „Inca un pas spre un mediu curat”, ecologizarea curtii si jocuri 
sportive. 

3.3. GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI (Maximum 500 de caractere): (*) 
Prescolarii din Grupa MARE „A”-„Albinute”(32), parintii. 

3.4. NEVOIA SI CONTEXTUL CARE AU DETERMINAT DEZVOLTAREA PROIECTULUI 
(Maximum 1000 de caractere): (*) 

Responsabilitatea de a construi un mediu educational care sa motiveze copilul in 
procesul de protejare a naturii, fiind esential ca omul sa fie educat in spiritul respectului 
fata de mediu 

3.5.  CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA A PARTENERILOR IN REALIZAREA 
PROIECTULUI: (*)  din surse proprii 
-tricourile pentru activitatile ecologice sunt din partea ECOBIHOR 

4. PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT/DERULEAZA PROIECTUL: (*)  
SCOALA GIMNAZIALA NR.11, GRADINITA NR.41(STRUCTURA)ORADEA, JUD.BIHOR 

5. ECHIPA DE PROIECT(*): 
Coord. Ed.Grecu Ecaterina 
6. PARTENERII IN PROIECT: (*) 
DENUMIRE PARTENER: (*)  ECOBIHOR, parintii copiilor 
1.Filmul de prezentare al activitatii 
 



        
http://photopeach.com/album/4kp9hk?invitecode=2470795012  

 

2.Colaje 
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