Proiectul “Şi gestul tău contează!” se derulează din anul 2007, prima ediţie la nivel județean, a doua şi a
treia ediţie la nivel interjudeţean și, începând cu a patra ediție până în prezent, la nivel național cu etapa finală sub
formă de concurs.
Prin acest proiect am urmărit ca protecţia mediului înconjurător să fie o datorie de conştiinţă pentru fiecare
dintre noi, o datorie civică.
Am educat copiii, i-am pregătim în spirit civic să devină, în afara școlii, agenți activi în această luptă
continuă a protejării mediului înconjurător prin implicare, explorare și cercetare, inițiativă și dorință, urmând
drumul dezvoltării durabile, un drum sigur pentru un mediu sănătos și o viață sănătoasă.
Am dorit să le oferim o educație de calitate motivându-i să devină voluntari pentru a avea experiență în
viața de zi cu zi, în domeniul de activitate al fiecăruia și să deslușească reala ierarhie a valorilor, atât de fragilă în
zilele noastre.
I-am învățat că prospețimea aerului și calitatea apei, seninul cerului și cântecul păsărilor, verdele pădurilor
și sănătatea lor nu se pot cumpăra, dar nici nu se pot vinde. Le pot obține doar prin educație. Educația și acceptarea
ei înseamnă totul. E ceea ce sunt.
Pe parcursul celor 11 ediții participanții au îmbunătățit calitatea mediului prin sutele de proiecte realizate.
Am devenit credibili și am fost susținuți de toate instituțiile care au preocupări în acest domeniu: Agenția pentru
Protecția Mediului Botoșani, Nova Apaserv Botoșani, Direcția Silvică Botoșani, Urban Serv Botoșani, Direcția
Agricolă Botoșani, Direcția Pentru Sport și Tineret Botoșani, de asociații – „Papucul doamnei” Botoșani, Ecotic și
Rorec cu care noi am colaborat foarte bine în activități de protejare și conservare a mediului.
Împreună i-am încurajat să ia atitudine și să aibă încredere că și cele mai mici acțiuni, periodice sau
permanente, pot face diferența în favoarea mediului înconjurător.
Într-adevăr, noi am fost ”motorul”, dar ”uleiul”, instituțiile finanțatoare – Primăria municipiului Botoșani
– aplicant Asociația ”Papucul doamnnei” și M.E.N. – aplicant Palatul Copiilor Botoșani, care au susținut acest
proiect ce a avut un impact deosebit, deși nu a avut loc pe scenă, dar așa cum am scris și în prefața revistei, pe care
o coordonez, ”Și gestul tău contează! Pentru mediu, pentru sănătate!” ajunsă la numărul 6, cu I.S.S.N.,
”Pământul este cea mai importantă ”scenă”, iar noi profesorii, elevii, finanțatorii, partenerii și colaboratorii
suntem ”actorii” și depinde numai de noi cum va fi finalul ”piesei””.
Descrierea/raportul celei de a XI-a ediții a proiectului ”Și gestul tău contează!”
Aplicant: Palatul Copiilor Botoşani și Asociația ”Papucul doamnei”, jud Botoşani
Inițiator, autor, coordonator şi realizator proiect,
prof. Vicoveanu Cecilia
perioada 6-17 martie 2017 (prima etapă) – etapa concurs de selecţie a echipajelor participante la etapa a II a;
perioada 25-28 mai 2017 (a doua etapă) - activitate – concurs (participare directă).
Scopul proiectului
Îmbunătăţirea, la elevi, a spiritului civic și capacităţii de protejare şi conservare a mediului înconjurător
pentru dezvoltare durabilă.
Activităţi propuse, în ordinea în care s-au desfăşurat(prima etapă se păstrează de la an la an și cele din
etapa a II a se diversifică:
Prima etapă
(activități premergătoare etapei a doua, selecție
participanți)
1. ”Pas cu pas…”,
2. ”Protecţia mediului - obiectiv principal” ,

În a doua etapă
(participare directă)
7. “ Cu atitudine civică și responsabilă pentru natură...”;

8.“Rezervaţii de floră şi faună din judeţul Botoşani”(Vorona);
Sb.a – eseu literar – viziune, poluare, soluții.
3. ”Comunicarea - cea mai bună formă pentru 9. ” Protecţia mediului - de la teorie…la practică!”;
găsirea unor soluţii”,
Sb. a – Să ocrotim natura cu dragoste și cu respect!
Sb. b – ”Calitatea apei” și ”Dușmanul invizibil” – formare
participanți→ activități demonstrative – teste de măsurare a
calității apei și măsurarea radiației ultraviolete
Sb. c.- ”Deșeurile – prevenire, refolosire, reciclare, eliminare”.
Sb. d. - Tombola elevilor
4. ”Fotograf pentru o zi!”,
10. ”Premii pentru gesturi deosebite”;
5. ”Natura ne inspiră…”,
11. Evaluare/diseminare activități proiect (revista ”Și gestul

tău contează! Pentru mediu, pentru sănătate!”, Nr. 6, cu
I.S.S.N.)
6. ”Nimic nu se pierde, totul se transformă!”.
Activități-descriere, rezultate:
Activităţi principale
desfăşurate
Număr de elevi implicaţi
Număr cadre didactice
implicate
Număr judeţe implicate
Număr lucrări / 4 secţiuni:
proiect, fotografie, colaj,
obiect deşeu
Lucrări premiate
”Premii pentru gesturi
deosebite”
(diplome, trofee, premiiproduse de papetarie)
Activităţi de socializare şi
interculturalitate.
Cazare şi masă
”Cu atitudine civică și
responsabilă pentru natură”
Lansare Nr. 5 revista cu
I.S.S.N. ”Și gestul tău
contează! Pentru mediu,
pentru sănătate!”
“Rezervaţii de floră şi faună
din judeţul Botoşani”(Sit-ul
de importanță comunitară
Pădurea Vorona)

”Protecția mediului-de la
teorie…la practică”-activitate
educativă civică și ecologică,
ecoturistică, sportivă și
formativă

Prima etapă
6

A doua etapă
8

963
157

77
34

35
631
48 nu au intrat în evaluare(n-au
respectat cerințele regulamentulului)
53
Loc I, II, III /trei categorii de vârstă /4
secţiuni/criterii regulament

27 calificate / grupuri de copii de la 2 până la
6
583 calificate

Premiere etapa I(53) și etapa a II a
Locuri I, II, III și 2 mențiuni/categorii de
vârstă - traseu aplicativ
Diplome și trofee profesori-organizare ateliere
de lucru- 34; premii elevi-77; juriu/sponsori 13 trofee
Deasemenea s-au acordat - menţiuni, premii speciale și participare coordonator
/echipaj
Tabăra ”Codrii de aramă” Agafton
Expoziție realizată cu lucrările primei etape şi lucrările atelierelor de lucru:
proiecte de protejare a mediului, fotografii reprezentative de la activităţi de protecția
mediului, colaje cu materiale din natură şi cele mai utile obiecte utile din deşeuri;
Lansarea oficială a numărului 5 al revistei cu I.S.S.N. ”Și gestul tău
contează! Pentru mediu, pentru sănătate!”- cunoașterea reprezentanților locali, a
finanțatorilor, colaboratorilor și participanților; regulamentul ediției a X a a concursului
și aspecte ale desfășurării proiectului, activități de bună practică și articole publicate.
Excursie de documentare, informare şi descoperire a florei și faunei acestui
Sit(aplicație în teren), jocuri interactive cu reprezentanţii APM Botoşani; determinare
floră şi faună ocrotite; depistare forme de poluare, soluţii de prevenire, demonstrații.
Participanţii au avut ocazia să viziteze și alte obiective din Vorona(simboluri
botoșănene): Mănăstirea Vorona, Mănăstirea Sihăstria Voronei, Gorunul lui Cuza,
atelierul meșterului popular Doina Mihalache(artă populară).
În municipiul Botoșani au vizitat Centrul Istoric al municipiului precum și
Muzeul de etnografie.
Sb a. ”Să ocrotim natura cu dragoste și cu respect!” - instruire ecoturism; probă –
traseu aplicativ sportiv cu determinare/recunoaștere floră locală, creativitate,
îndemânare, cunoștinte despre mediu și protejarea lui, igienizare zonă.
a1. Proba de orientare în teren ”În mediul natural, dar nu oricum” activitate
originală
Echipajele au parcurs unele trasee diferite în împrejurimile Taberei ”Codrii de
aramă” (5 variante), fiecare cu câte 3 puncte de control, marcate cu lampion specific
orientării și compostor, marcate pe o hartă tip google maps (satelit), pe parcursul cărora
au avut de rezolvat următoarele sarcini:
- Să respecte traseul atribuit prin tragere la sorți și să aducă dovada trecerii prin toate
cele 3 puncte de control obligatorii prin compostarea fișei de concurs;
- Să distingă și să recolteze minim 10 mici mostre (frunze) de arbori și arbuști specifici
zonei de concurs;
- Să igienizeze traseul parcurs și să prezinte dovada prin prezentarea deșeurilor
colectate în sacul ecologic primit la start.
a2. Proba de recunoaștere floră (specifică zonei de concurs) - ”Știm ce protejăm”
activitate originală
Proba a constat în recunoașterea de către unul sau mai mulți reprezentanți ai
fiecărui echipaj a cât mai multor specii de plante, de arbori și arbuști dintr-un număr de
20 de astfel de mostre prezentate.

a3. Proba de creativitate, îndemânare, cunoștinte despre mediu și protejarea lui
”Istețime și pricepere”
Probă contra-timp, la care fiecare echipaj, de la o distanță de 5 m a încercat să
spargă (tir cu arcul) un balon în interiorul căruia se afla un bilet cu 5 intrebări cu
referință la cunoștințe despre protecția mediului, la care au trebuit sa răspundă.
Sb. b – ”Calitatea apei” și ”Dușmanul invizibil” – formare participanți→ activități
demonstrative – teste de măsurare a calității apei și măsurarea radiației ultraviolete–
activitate originală
Sb. c. -.”Deșeurile – prevenire, refolosire, reciclare, eliminare” – ateliere de lucru,
colectare DEEE și baterii – realizare mozaicuri, predare pentru reciclare Asociației
Rorec (invitat special – organizare probă surpriză – jocuri, rime, baloane, diplome
– agent de reciclare) – activitate originală

Ateliere de lucru
elevi/profesori
Colectare/reciclare baterii
uzate
Seminar
Sb. d. - Tombola elevilor - activitate originală - fiecare participant a plecat acasă cu 1Tombola elevilor
/valorificare lucrări ateliere 2 produse.
Parteneri/Sponsori
10 (sprijin material, financiar şi resurse umane)
Primăria Botoşani – 13295,80 lei - sprijin asociaţie(cazare, premii, transport),
resurse umane, jurizare; Asociaţia “Papucul doamnei” - masă, premii, transport,
tipărire reviste diseminare, echipamente, diplome, mape, insigne şi pixuri
personalizate, alte consumabile-2864,51 lei; Fundația ”Arbitrii eleganței și fiii” –
sponsorizare Asociația ”Papucul doamnei”, Asociația Rorec – resurse materiale,
premii –materiale informative,baloane, diplome – agent de mediu; Direcţia pentru
Sport şi Tineret – resurse umane/gazda concursului; Agenţia pentru Protecţia
Mediului - materiale promoţionale, resurse umane (jurizare, educaţie ecologică
”rezervaţie”); S.C. Arta sticlei S.R.L. – trofee (sticlă); I.Ş.J. Botoşani – resurse
umane (jurizare, monitorizare), Direcția Silvică Botoșani –resurse umane, facilitare
intrare sit-ul de importanță comunitară Pădurea Vorona, îndrumare, informare;
Palatul Național al Copiilor-resursă umană-traseul aplicativ.
Finanţare proprie - 16160,31
Finanţare M.E.N. - 8000 LEI
LEI
Total proiect(surse financiare): 24160,31 LEI
Rezultate calitative și cantitative:
elevi, părinţi, autorităţi locale şi sponsori motivaţi şi lămuriţi cu privire la necesitatea realizării şi implementării
concursului de protejare a mediului înconjurător pentru dezvoltare durabilă la nivel naţional;
autorități sensibilizate și cu grad sporit de implicare în activitățile educative, civice promovate la acest nivel;
calitatea mediului îmbunătăţită prin acţiuni civice de conservare, protejare şi promovare a dezvoltării durabile;
populaţie responsabilizată şi informată în ceea ce priveşte importanţa protejării mediului înconjurător şi a
reciclării deşeurilor;
deprinderi şi abilităţi practice de lucru în colectiv şi în teren formate; aptitudini plastice descoperite şi formate;
competențe civice dezvoltate; bagaj de cunoştinţe extins pe teme de protecţia mediului;
abilităţi de relaţionare interpersonală între elevii şi profesorii echipajelor participante dezvoltate;
comportament adecvat şi atitudine pozitivă faţa de mediu;
măsuri şi soluţii civice de protejare a mediului înconjurător elaborate;
imagine bine definită a judeţului, ca destinaţie ecoturistică la nivel naţional, creată şi promovată;
spirit civic, ecologic, estetic, competitiv şi creativ stimulat şi dezvoltat;
interesul şi feed-back-ul altor instituţii faţă de proiect.
Rezultate cantitative:
- 963 elevi între 7 şi 19 ani şi 157 cadre didactice instruiţi prin implicarea în activităţile proiectului; - 583 lucrări
finalizate(proiecte, fotografii , colaje și obiecte utile din deșeuri); - 8 parteneriate viabile încheiate;
- 6 voluntari de la Asociația ”Papucul doamnei” cooptaţi, instruiți și implicați în acțiuni civice de protejare a
mediului înconjurător; - 8 reprezentanți ai autorităților locale mobilizați în susținerea educației civice de protejare a
mediului; - 11 activităţi principale realizate; - 1 excursie organizată; - 1 expoziție realizată; - 125 kg baterii
colectate și reciclate; - 111 participanți formați în ceea ce privește calitatea apei și măsurarea radiației ultraviolete;
- 42 mape informative, 50 pixuri personalizate, 77 insigne personalizate, 47 trofee, 36 premii cu 1 sau 2 copii, 273
diplome; - 500 fotografii digitale realizate în cadrul proiectului; - nr. 6 al revistei ”Și gestul tău contează! Pentru
mediu, pentru sănătate!” cu I.S.S.N. realizat, tipărit și distribuit (30 bucăți); - 10-12 articole în presa locală și
națională publicate, pagina de facebook a palatului, radio-tv (promovare, diseminare proiect); Reportaje, Articole,
Foto/Film metodic, 150 obiecte realizate în atelierul de lucru și oferite prin tombolă; Prezentre bune practici tip
simpozion etc…
Link-uri:













http://www.didactic.ro/stiri/concurs-national-de-protectia-mediului-si-gestul-tau-conteaza-editia-a-xi-2017
http://botosaninews.ro/321139/social/321139/
http://www.ebotosani.net/2017/05/29/concursul-national-de-protectia-mediului-si-gestul-tau-conteazaeditia-a-xi-a-la-final/
http://www.gazetabt.ro/local-concursul-national-de-protectia-mediului-si-gestul-tau-conteaza-a-ajuns-lafinal-foto.html#comments
http://apcbotosani.ro/2017/05/30/concursul-de-protectia-mediului-si-gestul-tau-conteaza-organizat-labotosani-botosaninews-ro/
http://www.moldova24.ro/local-concursul-national-de-protectia-mediului-si-gestul-tau-conteaza-a-ajuns-lafinal-foto-109651.html
https://www.youtube.com/watch?v=z_XbaiSO6cc&list=PL44BK0i0O_lGbF2OXlZC2KnAXRvKL4Lx&index=2
http://www.monitorulbt.ro/Stiri/Botosani/Actualitate/2017-0307/Olimpiade+nationale+gazduite+de+Botosani.html
http://www.gorjeanul.ro/pulsul-zilei/concurs-de-protectie-a-mediului-pentru-elevi#.WgYom3kUnug
http://www.4botosani.ro/rezultatele-concursurilor-nationale-de-mediu-de-la-agafton/
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE
wjGnsb_h7XXAhUNKuwKHY1YB3c4FBAWCDAwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.isjbn.ro%2Fupimg
%2Fconcurs%2520national%2520de%2520protectia%2520mediului.pdf&usg=AOvVaw29UqIp9Zzr5H20
_9Yi1k3f

