
LICEUL TEHNOLOGIC “PETRU RAREŞ“  BÂRLAD 

 

Coordonator proiect: 

Prof. Curelaru Mihaela 



 

     “Creativitatea poate rezolva aproape orice 

problema. Actul creativ, infrangerea 

obisnuintei prin originalitate, depaseste orice 

obstacol.” 

                   George Lois 
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• •Scoala Gimnazială nr.1 Vinderei,  

• ●Scoala Gimnazială „Stroe S. Belloescu” Bârlad,  

• ●Scoala Gimnazială „Teodor Medeleanu” Ciocani,  

• ●Scoala Gimnazială nr.1 Perieni,  

• ●Scoala Gimnazială nr.1 Gara Banca 

• ●Liceul „Stefan Procopiu” Vaslui 

• ●COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE NR. 2 BARLAD 

 

PARTENERI SOCIALI: 
● Asociatia Ecologica ECOPROEDUC 

• ● Asociatia „Young for you” 

•  ●S.C. Confecţii S.A Bârlad 

• ●S.C CASA DE MODĂ MIREASA S.R.L 



•   

•  Tănase Olimpia – director                                            Gavrilescu Gabi Marian 

• Hurduc Mihaela                                                               Frumuz Valeriu 

• Rîmboi Viorel – director adjunct                                   Scântei Diana 

•  Danciu Bogdan – consilier educativ                         Bigu Esmeralda 

• Curelaru Mihaela – coordonator                                   Grigore Doinita 

•                                   proiect 

• Cucos Tatiana                                                                  Catea Doina 

• Enache Mihaiela                                                               Ciprian Munteanu 

• Clapon Silvia                                                                    Postolache Ana Laura 

• Pasat Gabriela 

• Stanciu Nicoleta 

• Diaconu Areta                                                                   Rotaru Maricica 

• Bacoşă Vica Mariana                                                       Adrian Mihăilă 

•  Ghiur Ioana 

• Nanea Florina  

• Galan Oprisan Roxana 

• Mastacan Livia 

• Grigore Doinita 

• Luculeasa Mihaela 

 

 

•   

 



● Crearea unui curent de opinie favorabil dezvoltării conştiinţei 
ecologice; 

   ● Deprinderea şi însuşirea de către elevi şi cadre didactice, a 
aptitudinilor practice şi estetice pentru reciclarea deşeurilor textile; 

   ● Dezvoltarea imaginatiei elevilor prin folosirea deseurilor textile 
pentru crearea de produse decorative; 

   ● Realizarea unor materiale ( pliante, afişe, revistă, cd-uri ) cu 
caracter informativ pe teme de protecţia mediului şi reciclare; 

   ● Dezoltarea creativităţii elevilor prin realizarea unor costume eco 
folosind în principal deşeuri textile 

  ● Încurajarea elevilor de la forme diferite de învăţămînt (gimnazial şi 
liceal) din medii diferite (rural şi urban) să interacţioneze şi să facă 
schimb de opinii privind modul de reciclare a deşeurilor textile; 

  ● Integrarea copiilor cu dizabilităţi si a celor de la centrele de 
palsament în activităţi practice creative;  

  ●Conştientizarea de către elevi a problemelor de mediu prin 
realizarea de referate şi comunicări ştiinţifice; 

 ● Implicarea elevilor să aplice cunoştinţele dobândite, să participe 
activ la luarea deciziilor, să-şi susţină propria opinie; 

 

 



Grupul ţintă al proiectului este reprezentat 

de elevi ai claselor IX  - XII profil textile  si 

estetica de la scoala iniţiatoare, elevi de la 

cls VII – VIII de la şcolile partenere precum şi 

copii din centrul de plasament 

Număr de elevi implicaţi: 150 (elevi de la 

şcoala iniţiatoare şi de la şcolile partenere) 

 



 Activitatea a avut ca scop stimularea creativităţii elevilor prin 

folosirea deşeurilor textile pentru crearea de bijuterii, costume eco, 

produse vestimentare pentru manechine desenate. Au fost stimulati si 

indrumati in special elevii care au talent pentru desing vestimentar.  

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie :  6 elevi liceu si 

responsabilii activitati de la scoala organizatoare, 30 elevi gimnaziu si 

responsabilii activitati de la scoala partenera 

Responsabil:  

prof. Enache Mihaiela  

prof. Ghiur Ioana 



Metode/mijloace de realizare: reviste de modă, prezentare PowerPoint cu parada modei, desene 

manechine, deşeuri textile,tehnică informatizată, masă rotundă/ calculator, video-proiector, laptop, pliante, 

explicatia, descoperirea dirijata, aplicatii practice, conversatia euristica, lucrul in echipă 









 Activitatea a avut ca scop stimularea creativităţii elevilor prin folosirea deşeurilor 

textile pentru crearea de obiecte decorative şi felicitări specifice sărbătorilor de iarnă. 

Responsabilii activităţii împreună cu elevii de la liceul iniţiator  au îndrumat şi coordonat 

activitatea realizîndu-se totodată un schimb de idei şi opinii.  

Beneficiari: Elevii, copii cu dizabilitati si de la centrul de 

plasament, membrii comisiei de proiect, consilierul educativ, 

parteneri proiect, psiholog 

Responsabili:  

prof. Cucos Tatiana  

cons.jr.Bigu Esmeralda 



Metode/mijloace de realizare: 

conversaţie informativă privind 

modul de desfăşurare al activităţii 

din cadrul proiectului, prezentare 

CD colaj imagini revelatoare 

activităţi, deseuri textile (fibre, fire, 

tesaturi, tricoturi, piele), hartie, 

instrumente desen 







 Responsabil:  

 prof. Curelaru Mihaela  

 prof. Diaconu Areta  de la Liceul „Stefan Procopiu” Vaslui 

 

 Numărul de participanţi pentru fiecare categorie : 

     -   2-5 elevi de la toate scolile implicate in activitatile proiectului, 

responsabili proiect de la fiecare scoala, profesori indrumatori, 

consilier educativ, 1 reprezentant al Asociatiei Ecologice 

ECOPROEDUC, 1 reprezentant al Asociatiei „Young for you” 

comisie de evaluare 

 

 

 



 Activitatea a avut ca scop stimularea creativităţii elevilor prin 

folosirea deşeurilor textile pentru crearea de obiecte decorative (vaze, 

impletituri din sfoara prin innodare, masti, jucarii). 

Responsabili:  

inv.Scântei Diana 

Inv. Stanciu Nicoleta 



Numărul de participanţi pentru fiecare 

categorie (elevi, cadre didactice, parinti, 

reprezentanti ai comunitatii etc): 12 

elevi liceu si responsabilii activitati de la 

scoala organizatoare, 40 elevi gimnaziu si 

responsabilii activitati de la scoala 

partenera 







Responsabil:  

Prof. Clapon Silvia 

prof. Nanea Florina  

prof. Galan Oprişan Roxana 



Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: 8 elevi liceu si 

responsabilii activitati de la scoala organizatoare, 32 elevi gimnaziu 

si responsabilii activitati de la scoala partenera 







Responsabil:  

prof. Nanea Florina  

prof. Galan Oprişan 



Numărul de 

participanţi pentru 

fiecare categorie : 8 

elevi liceu si 

responsabilii activitati 

de la scoala 

organizatoare, 32 

elevi gimnaziu si 

responsabilii activitati 

de la scoala 

partenera 







 Se va organiza expozitie cu lucrari selectate de la activitatile 

desfasurate in scolile partenere si parada modei eco cu 

produse vestimentare realizate de elevi din deseuri .  

 Se va organiza un concurs pentru lucrarile practice aflate la 

expozitie. Se acorda diplome si premii conform criteriilor 

stabilite de comisia de examinare. 

 Activităţile proiectului vor fi promovate în viitor şi altor elevi 

in cadrul cercurilor de educatie ecologica din scoli si la orele 

de consiliere ca exemplu de „bune practici”. In urma 

experientei acumulate, organizatorii impreuna cu scolile 

partenere vor initia in anul scolar viitor concursul regional 

“ECOTEXTILE – Reciclare creativă”. 



 

VĂ  MULȚUMIM ! 


