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În loc de introducere… 

 

Motto: „Suntem destul de puternici să negociem şi să stabilim o strategie de salvare. În primul 

rând, nu trebuie să uităm că suntem o parte a planetei Pamânt şi că ea este căminul nostru.” 

                                                                                                              (James Lovelock) 

 

        Protejarea mediului înconjurător nu este doar o datorie a statului, a activiștilor voluntari 

sau a organizațiilor internaționale nonprofit, din păcate deseori nu este chiar așa, fiecare dintre noi ar 

trebui în fiecare zi să contribuim la protecția și îmbunătățirea mediului înconjurător. Grija faţă de 

mediu trebuie să fie o componentă esenţială a dezvoltării morale, spirituale, sociale şi culturale a 

generaţiilor actuale, cu respectarea celor trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: economică, 

ecologică şi socială. 

Acest proiect a luat naștere din dorința de a-i ajuta pe copii să-și însușească anumite 

cunoștințe, de a-și forma abilități și comportamente  necesare pentru menţinerea şi îmbunătăţirea 

calităţii mediului, astfel încât să prevină problemele de mediu în viitor. 

 Aceasta este o datorie și o onoare pentru noi, cadrele didactice de a transmite copiilor prin 

desfășurarea diferitelor activități ecologice, de a respecta și păstra un mediu cât mai curat într-o 

lume în care poluarea mediului ne amenință viața de zi cu  zi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proiect Educațional Interșcolar ,,Ziua Mondială a Mediului”, Pitești 2021  4 

 

 

CUPRINS 

 

1. National Parks- Prof. Peleașe Simona- Iuliana, Șc. Gimn. ,,Marin Preda”, Pitești……….…pag. 5 

2. Ziua Mondială a Mediului - Prof.  Holban Lidia, Șc. Gimn. ,,Marin Preda”-GPP, Pitești…..pag. 8 

3. Educația  ecologică în  grădiniță -Studiu de specialitate- Prof. Manole Nicoleta- Georgeta, Șc. 

Gimn. ,,Marin Preda”-GPP, Pitești…………………………………………..……………..…..pag. 9 

4. Formarea comportamentului ecologic la preșcolari prin activitățile de educație ecologică-  Prof. 

Ginavar Ileana- Cerasela, Șc. Gimn. ,,Marin Preda”-GPP, Pitești………………………….…pag. 11 

5. Educația ecologică-necesitate primordială pentru copii și adulți- Prof. Ivașcu Mihaela-Oana,  Șc. 

Gimn. ,,Marin Preda”-GPP, Pitești……………………………………………………………pag. 14 

6.  Mediu și sănătate -Studiu de specialitate- Prof. Tănăsoiu Florentina, Șc. Gimn. ,,Marin Preda”-

GPP, Pitești;……………………………………………………………………………………pag.16 

7. Trăim curat, trăim sănătos!- Ioniță Elena, Șc. Gimn. ,,Marin Preda”-GPN, Pitești…………pag. 18 

8. Dezvoltarea atitudinii de ocrotire a mediului înconjurător la copiii din grădiniță- Studiu de 

specialitate- Prof. Costache Elisabeta , Șc. Gimn. ,,Marin Preda”-GPN, Pitești……………….. pag. 19                             

9. Educația ecologică în învățământul preșcolar- Studiu de specialitate-Prof. Ginavar Ileana-

Cerasela, Șc. Gimn. ,,Marin Preda”-GPP, Pitești………………………………………………….pag. 21 

10. Importanța unui mediu curat - Secretar șef: Niță Cristina-Constantina, Șc. Gimn. ,,Marin 

Preda”, 

Pitești………………………………………………………………………………………….pag. 23 

11. Studiu privind importanța explorării mediului înconjurător pentru dezvoltarea generală a 

preșcolarului- Studiu de specialitate- Prof. Grigore Carmen-Mariana, G.P.P. ,,Micul Prinț”, 

Pitești……………………….………………………………………………………………....pag. 25 

12. Sugestii asupra educației ecologice a elevilor- Prof. Şerban Elena- Olivia, Șc. Gimn. ,,Marin 

Preda”, Pitești…………………………………………………………………………………pag. 27 

13. Impactul activităților extrașcolare la copiii cu cerințe speciale- Prof. Costache Elisabeta, Șc. 

Gimn. ,,Marin Preda”-GPN, Pitești……………………………………………………………pag. 28 

14.  Ptroiect de activitate- Prof Tița Ionela- Narcisa, Șc. Gimn. ,,Marin Preda”-GPP, Pitești-.pag. 31 

15. Micii ecologiști- Opțional- Ecologie - Prof. Manole Nicoleta- Georgeta, Șc. Gimn. ,,Marin 

Preda”-GPP, Pitești……………………………………………………………………………pag. 33     

16.  Arta din  deșeuri- Proiect Educațional de Educație Ecologică- Prof.  Holban Lidia,  Școala 

Gimnazială ,,Marin Preda”-GPP,    Pitești…………………………………………………....pag. 36                                                                      

     Fotografii surprinse în timpul derulării proiectului ,,Ziua Mondială a Mediului”…………pag. 38 

 

 



Proiect Educațional Interșcolar ,,Ziua Mondială a Mediului”, Pitești 2021  5 

 

 

NATIONAL PARKS 
 

Prof. Peleașe Simona- Iuliana 

Școala Gimnazială ,,Marin Preda”, Pitești 

 

 A nature reserve is a protected area of importance for flora, fauna, or features 

of geological or other special interest, which is reserved and managed for purposes 

of conservation and to provide special opportunities for study or research. They may be designated 

by government institutions in some countries, or by private landowners, such as charities and 

research institutions. Nature reserves fall into different IUCN categories depending on the level of 

protection afforded by local laws. Normally it is more strictly protected than a nature park. Various 

jurisdictions may use other terminology, such as ecological protection area or private protected 

area in legislation and in official titles of the reserves. 

Nature reserves also gives high priority to protect the wildlife, habitats and natural 

features are gradually disappearing on Earth, to ensure that they won’t extinct. Nature reserves also 

allows a large gene pool to be conserved and protected so that it can serve as an invaluable resource 

for future usage. 

A nature park, or sometimes natural park, is a designation for a protected landscape by 

means of long-term planning, sustainable use and agriculture. These valuable landscapes are 

preserved in their present state and promoted for tourism purposes. 

The natural heritage of Romania consists of the geographical components and structures, as 

well as those of flora and fauna; it represents a fundamental element in our society`s life. The 

preservation and rational use of this patrimony are major objectives of public interest and they 

represent a priority in the national strategy for long-term sustainable development.  

This strategy refers not only to the general norms for the protection of the environment 

(applicable to the whole territory), but also to some special measures created in order to delimit and 

protect certain areas which present a particular interest. According to Romanian legislation 

(Government Decision no.236/2000 and Law no.462/2001), a protected natural area is "a terrestrial, 

aquatic and/or subterranean zone, which has legally established borders and benefits from a special 

regime of protection and preservation, where there are species of plants and wild animals, bio-

geographical, geological, paleontological, speleological elements and components which have an 

important ecological, scientific or cultural value." National Forest Administration (ROMSILVA) 

takes care of 10 national parks (Domogled-Velea Cernei, Retezat, Cheile NereiBeusnita, Muntii 

Rodnei, Cheile Bicazului-Hasmas, Calimani, Cozia, Piatra Craiului, Semenic-Cheile Carasului, 

Muntii Macinului) and 6 natural parks (Portile de Fier, Apuseni, Bucegi, Gradistea Muncelului-

Cioclovina, Balta Mica a Brailei, Vanatori-Neamt). The national parks correspond to the 2nd 

category I.U.C.N.(International Union for the Conservation of the Nature): " area administrated 

especially for the protection of the ecosystems and for recreation". The natural parks are included in 

the 5th category I.U.C.N.:"protected area administrated mainly for the preservation of landscapes 

and recreation". The management of the national parks guarantees the maintenance of the natural 

physico-geographical area, the protection of the ecosystems, the preservation of the genetic resources 

and that of the biological diversity while maintaining the ecological stability; furthermore, any form 

of exploitation as well as any land use incompatible with the established purpose is absolutely 

forbidden. 

Rodna National Park is located in the Rodna Mountains of northern Romania.  The range is 

part of the larger Eastern Carpathian mountains.  The national park encompasses an area of 179.92 

square miles (465.99 sq km) making it the largest protected area in the Carpathians mountains.The 

range accounts for the longest continuous mountain ridge within the country.  It stretches over 31 

miles (50 km) from east to west.  Pietrosul Rodnei is the highest summit at 7,555.77 feet (2,303 

m).  Ineu is the second-highest summit with an elevation of 7,477 feet(2,279 m). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Protected_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Flora
https://en.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://en.wikipedia.org/wiki/Geological
https://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_(ethic)
https://en.wikipedia.org/wiki/Research
https://en.wikipedia.org/wiki/Government
https://en.wikipedia.org/wiki/Institution
https://en.wikipedia.org/wiki/IUCN_protected_area_categories
https://en.wikipedia.org/wiki/Nature_park
https://en.wikipedia.org/wiki/Private_protected_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Private_protected_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Landscape
https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism
https://national-parks.org/romania
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The area is also a UNESCO biosphere under the "Man and Biosphere" designation. There is a 

variety of ecosystems or habitats throughout the park.  Habitats include alpine, subalpine, grasslands, 

mountain hayfields, beech forest, and mountain plateaus. 

The park area spans two counties (BistritaNasaud and Maramures) and three forest 

administrations sub-divisions (Bistrita, Baia Mare and Suceava). Geologically, the Rodna Mountains 

consist mainly of crystalline layers. The limestone bedrock facilitated the development of a karst 

landscape with remarkable caves (Izvorul Albastru al Izei, Cobasel, Baia lui Schneider). The lakes, 

situated at 1800-1950m, are another element of landscape present in these mountains: Iezer, Taurile 

Buhaiescului, Lala Mare, Lala Mica, Stiol. In Rodnei Mountains National Park there are several areas 

of special interest, such as: The Scientific Reserve -Pietrosu Mare (3300ha, category I of IUCN.), 

The Botanical Reserve -Poiana cu narcise (Daffodil Meadow) -in Saca Mountain (5ha, category III 

of IUCN), The Cave -Izvorul Albastru al Izei (100ha, category IV of IUCN), the Speleological 

Reserve -Cobasel Cave (1ha, category IV IUCN), The Natural Reserve -Piatra Rea (50ha, category 

IV IUCN), Mixed Reserve -Izvoarele Mihaiesei (50ha, category IV IUCN), Mixed Reserve -Ineu-

Lala (2568ha, category IV IUCN), Natural Reserve -Izvorul Batrana (0.5ha, category IV IUCN).  

Rodna displays an abundance and array of natural features that include caves, cirques, 

crevasses, forests, moraines, mountains, springs, and valleys.  Additionally, there is a diverse 

population of vegetation and wildlife protected within the park boundaries.  A variety of plants, more 

than 1100 species of flowering plants and numerous glacial relics, makes up the flora of the park. 

There is also an endemic species for The Rodna Mountains: Lychnis nivalis. The fauna is 

characterised by diversity as well: 295 species of butterflies, trout, grayling, black grouse, capercaillie, 

golden eagle, chamois, alpine marmot, red deer, roe deer and large carnivores like wolf, brown bear, 

lynx. Some of the species are on the IUCN Red List as well as protected by Romanian law.  Rare 

species include mammalian, reptilian, and amphibian.  This is a special place for wildlife as well as 

providing remarkable landscapes. Bird-watchers marvel at golden eagle sightings while also keeping 

eyes open for buzzards, pigeon hawk, sparrow hawk, and the peregrine falcon. 

The chamois is an iconic species living at high altitudes in the Carpathians. It has been declared 

a "nature monument" ever since 1933. It is a protected animal, and is one of Romanian fauna's most 

precious species. The chamois, the golden eagles, the red deers and the eagles animate the wild 

landscape of Rodna Mountains' alpine ridges. It may not pose an indirect or a direct danger to people, 

it may not do any sort of damage whatsoever, yet the chamois has been, as of late, included on the 

list of the animals that can be hunted. The decision has intrigued the ecologists, who have been vocal 

calling for the protection of the chamois.  

Before 1928, in Rodna Mountains, there were between 120 and 160 specimens. During the 

Second World War, they were exterminated, then in 1964 repopulation was started all over again, 

with yeanlings brought over from the Bucegi massif and the Retezat. Of those yeanlings, in 1967, 

there were eight to ten specimens that had been let loose. In 1990, the reported number of such 

specimens reached 320 or thereabouts, while in 2004, when the Rodna Mountains National Park 

Administration was established, 36 specimens were seen in the spring, and 61 in autumn. Then it was 

us who began the repopulation. In 2004, eight specimens were brought, from Bucegi and Retezat. In 

2019, during the spring assessment, there were more than 120 specimens of chamois, while the 

autumn assessment is scheduled in a week from now. But you should know the chamois does exist. 

There are many tourists who saw them. There are large droves of 50, 60 such specimens. Here in the 

National park, hunting is forbidden, and the chamois is a rated as a nature monument as it is trying 

to be protected. Yet there have been confronted with problems, related to poaching, but also regarding 

diseases. The chamois may die of heart attack, if she gets scared.  

All across the Rodna Mountains National Park, you can find many nature reserves. On the 

northern slope, you can find one of Romania's most spectacular waterfalls, the Horses Waterfall, 

which can be found at an altitude of 1,300 meters. It was also in Borsa that the Iezer Lake can be 

found, which is also known as 'the unfathomable lake', located under the Pietrosu peak, at an altitude 

of 1,825 meters, it is a glacier lake, surrounded by barren and wild peaks, which are part of the 

Pietrosu Mare scientific reserve. Pietrosul Mare is home to a couple of glacier lakes, unique around 

the world. Pietrosul is the tallest peak of eastern Carpathians, 2,303 meters, here there are all sorts of 
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species, many families of marmots, and a lush vegetation. One of Romania's biggest glacier lakes is 

the Lala Mare Lake, lying at an altitude of 1,815 meters. It is teeming with trout and surrounded by 

the broadleaf Rhododendron, a protected species. Glacier relictual flower species can be found in the 

marshy areas nearby, such as the Edelweiss or the yellow gentian.  

          There is also 'The Daffodils Clearing', at an altitude of 1,600 meters. It has been carefully 

monitoring it since 2007 and from a mere couple of hundred square meters in terms of surface area, 

it reached almost six hectares last year. Tourists come over in large numbers to admire them, in May. 

We can also find here karstic springs, valleys, limy steep slopes, groves, pastures, grasslands, juniper 

bushes, coniferous or deciduous forests, as well as mixed forests. Not only that massif, but the Rodna 

massif in its entirety offers a breath-taking landscape. Each season has its own beauty. 

The major objectives of the park administration are the preservation and conservation of 

biodiversity, and the education of the public so that the natural and cultural values of the park, as 

well as their protection, are permanently emphasized. Please take into consideration the following 

recommendations: - the authorisation for the access in Rodnei Mountains National Park can be 

obtained only from the headquarters in Rodna, and from a sub-division of this centre in Borsa or from 

the authorised persons. - the visit in the park is allowed exclusively on the marked paths - the camping 

is allowed only in the following places: Tarnita at the Cross, under The Repedea Peak, Puzdra, La 

Izvoare, Lala Mica, Valea Blaznei, Valea Vinului, Izbucul Izei. - fire is permitted only in the places 

especially created for this in camping sites. - the protection of the flora and fauna is the major 

responsability that one has as a visitor of the park; the destruction, the degradation or the collection 

of any element of flora and fauna are strictly forbidden. - the garbage collected during the trip is to 

be transported to the closest place specially designated for this. - the degradation or destruction of 

the marking signs or of the information boards are forbidden. 

Those who are interested, have the possibility to hike on certain montain routes accompanied 

by specialised guides, authorised by The Ministry of the Tourism. In this way, tourists are given the 

opportunity to observe the rich flora, the lake and mountain landscape and the glacial circuses and 

unique fauna elements. Winter sports might be the challenge that you prefer and in Rodnei Mountains 

National Park you actually have the occasion to practise them. There are ski slopes in Borsa and 

Valea Blaznei. You could also visit the park on horse-back - there are special programmes which 

plan such trips. The beauty of the nature can be admired in this way, and places like Poiana Narciselor, 

Lala Lake, Ineu, Ineut and Rosu Peaks are well worth seeing. The recommended period for the latter 

is: July-August. Horseback riding, cycling, and hiking are all common activities used to explore the 

splendor of the region. 

As a conclusion around 2,300 hectares of the Rodna Mountains National Park are declared 

strictly protected areas, because of the protected areas of an utmost scientific importance, including 

wild areas where the intervention of man was extremely low. More than 800 hectares of old-growth 

forests are to be included in the National Catalogue of Virgin and Quasi-Virgin Forests. 

National parks are great places to explore anything children can imagine. Go on an outdoor 

adventure. Walk in the footsteps of famous people. Take in unique scenery. Explore new interests. 

Experience real places they may have only heard about. But most of all, national parks are places 

where children can have fun and create memories that last a lifetime. 

 

Bibliography: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rodna_Mountains_National_Park 

https://tropter.com/en/romania/parva/rodna-mountains-national-park 

https://national-parks.org/romania/rodna-mountains 

https://www.uncover-romania.com/attractions/nature/rodnei-mountains-national-park/ 

https://www.summitpost.org/simply-romantic/816638/c-153956 

https://peakvisor.com/park/rodna-mountains-national-park.html 
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ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI 
 

                                                                                      Prof.  Holban Lidia 

                                                                           Școala Gimnazială ,,Marin Preda”-GPP, Pitești 

 

Ziua Mondială a Mediului sau Ziua Mediului Înconjurător, este aniversată în fiecare an pe data 

de 5 iunie începând cu anul 1972. Reprezintă cel mai important eveniment al Programului Națiunilor 

Unite pentru Mediu cunoscut sub acronimul de UNEP, cu sediul în Kenia, la Nairobi. Acesta 

urmărește prin campanii de informare, educare și conștientizare să atragă atenția lumii asupra 

principalelor probleme de mediu. Avem probleme de mediu? Firesc ne punem întrebarea ce este 

mediul? Multe lucruri nu le vedem pentru că le privim prea de aproape spunea Lucian Blaga. De ce 

este important mediul? De ce este nevoie să reflectăm constant la efectul acțiunilor noastre asupra 

mediului? Doar întru-un mediu sănătos putem să asigurăm generațiilor viitoare accesul sustenabil la 

aceleași resurse preluând astfel în centrul atenției principiul dezvoltării durabile, definit prin Raportul 

din 1987 Brundlandt, care astăzi stă la baza strategiei de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene. Un 

mediu natural, curat, echilibrat este esențial pentru a ne asigura viitorul! Mediul face parte din 

patrimoniul nostru natural, este definit de repere ale istoriei pământului și omenirii, este în centrul 

operelor literare, muzicale, de artă în general, ne definește patrimoniul material construit. Tot mediul 

este cel care ne definește tradițiile de la îndeletnicirile sau activitățile specifice spațiului în care trăim 

până la motivele populare, adevărate amprente ale unicității spațiului rural sau urban, și mai departe 

până la complexitatea întregului tezaur transmis pe cale orală. Suntem conștienți de valoarea 

inestimabilă a valorii biodiversității pentru viitorul copiilor noștri precum și de nevoia refacerii 

ecosistemelor perturbate de acțiunile omului contemporan, tematica anului 2021. Cu această ocazie 

tragem un semnal de alarmă pentru susținerea activităților de limitare a impactului activităților umane 

asupra mediului! Ne dorim carnivore mari în sălbăticie, ne dorim ca peștii să poată migra nestingheriți 

spre izvoarele munților iar apa acestora să poată fi apreciată și de copii noștri. Ne dorim să respectăm 

valorile tăcute ale mediului! Să nu mai rănim natura cu deșeurile noastre! Refacerea mediului este 

atât de multe ori imposibilă, extrem de costisitoare și durata poate depăși  încât susținem acțiunile de 

prevenție prin informare, educare și conștientizare a noastră a tuturor cu privire la nevia de a proteja 

mediul. Astăzi tragem un semnal de alarmă cu privire la importanța refacerii ecosistemelor 

perturbate! Este o aducere aminte a dezastrului realizat de acțiuni nesăbuite ale industriei la Copșa 

Mică! O aducere aminte a dezastrului din munți determinat de microhidrocentrale! Este o aducere 

aminte a faptului că omul nu poate împărți aceeași casă în sălbăticie cu carnivorele mari. Doar prin 

moderație și temperanță ne menținem în viață!  

          Ecosistemele susţin toată viaţa de pe Pământ. Cu cât ecosistemele sunt mai sănătoase, cu atât 

planeta şi oamenii ei sunt mai sănătoşi. Deceniul ONU privind restaurarea ecosistemelor îşi propune 

să prevină, să oprească şi să inverseze degradarea ecosistemelor pe fiecare continent şi în fiecare 

ocean. Acest lucru poate ajuta la eliminarea sărăciei, la combaterea schimbărilor climatice, poate 

preveni o extincţie în masă, şi va avea succes numai dacă toată lumea se va implica în acest sens. Un 

ecosistem este un loc în care plantele, animalele şi alte organisme, aflate în conexiune cu peisajul 

înconjurător, se reunesc pentru a forma reţeaua vieţii. Ecosistemele pot fi mari, cum ar fi de exemplu 

o pădure, sau mici, cum ar fi de exemplu un iaz. Multe dintre ele sunt cruciale pentru societăţile 

umane, asigurând oamenilor apa, hrana, materiale de construcţie şi o serie de alte elemente esenţiale. 

De asemenea, ele asigură beneficii la nivelul întregii planete, precum protecţia climei şi conservarea 

biodiversităţii. Celebrată pentru prima dată în anul 1974, Ziua Mondială a Mediului Înconjurător 

reprezintă momentul creșterii conștientizării cu privire la problemele de mediu – poluare, 

suprapopulare, încălzire globală, consum sustenabil. De-a lungul timpului, Ziua Mondială a Mediului 

Înconjurător s-a transformat într-o platformă accesibilă publicului de pretutindeni unde anual se alege 

o tematică actuală ce este prezentată întregii lumi.   

          Instituţiile de învăţământ au obligaţia de a organiza o vie şi susţinută mişcare de ocrotire a 

mediului, iar elevii pot să formeze marele val de apărători ai naturii. Adevărata educaţie în materie 

de ecologie îşi va atinge scopul când se va reuşi ca tânăra generaţie, viitorul de mâine, să fie convinsă 

de necesitatea ocrotirii naturii şi va deveni factorul activ în acţiunea de împăcare a omului cu natura. 
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Educaţia cu privire la mediu trebuie să dezvolte la nivelul întregii populaţii atitudini de respect şi 

responsabilitate faţă de resursele naturale în vederea ocrotirii lor. Pentru atingerea acestui ţel, o 

importanţă deosebită o are sistemul educaţional. Acest sistem este menit să dezvolte conştiinţa 

ecologică a oamenilor, în aşa fel încât fiecare membru al societăţii să devină conştient de locul şi 

rolul său în natură şi societate. Natura este cel mai desăvârşit maestru, ce de nenumărate secole 

lucrează pentru a îmbrăca pământul cu formele cele mai artistice, pentru a-l înfrumuseţa cu 

ornamente neînchipuite, creând monumente nepieritoare. Omul nu este conştient mereu de imensul 

rol pe care îl are în evoluţia ecosistemelor de pe planeta noastră. 

          Astfel, educarea elevilor în vederea însuşirii unei concepţii ecologice unitare a devenit tot mai 

necesară astăzi, când tehnica se dezvoltă vertiginos, când omul are o influenţă crescută asupra naturii. 

Se impune să se pornească studiul impactului activităţii umane asupra mediului înconjurător încă de 

la grădiniţă şi să se construiască punţile de legătură cu următoarele trepte ale învăţământului, cu 

reprezentanţii comunităţilor şi ai autorităţilor locale, în vederea formării şi dezvoltării deprinderilor 

şi atitudinilor favorabile unui 

mediu curat şi sănătos. Protejarea planetei Pământ, casa noastră, a tuturor, este o problemă care 

trebuie să intereseze nu doar pe ecologişti, ci pe toată lumea, adulţi şi copii. Noi, dascălii, trebuie să 

punem mare accent pe educaţia ecologică a celor mici, pentru a ne bucura împreună, timp îndelungat, 

de albastrul cerului, de limpezimea apelor, de florile câmpului şi de frunzele verzi.  

          Dacă vom avea grijă de ea, de Terra, care este casa noastră, a tuturor, dacă o vom păstra curată, 

dacă vom trăi în armonie cu ea, copiii noştri vor mai zburda prin iarba fragedă, păsările se vor mai 

înălţa spre cerul senin, peştii vor mai înota în apele limpezi, vor mai creşte frunze verzi, iar planeta 

noastră va rămâne mereu Planeta Albastră. 

 

Bibliografie :  
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EDUCAȚIA  ECOLOGICĂ  ÎN  GRĂDINIȚĂ 
Studiu de specialitate 

 

Prof.  Manole Nicoleta- Georgeta 

Școala Gimnazială ,,Marin Preda”-GPP, Pitești 

 

Motto: "Am primit lumea ca o moştenire pe care nu-i îngăduit nimănui să o deterioreze, ci 

pe care fiecare generaţie este obligată să o lase mai curată!" 

(J. Joubert) 

 

Impactul contemporan dintre societate şi mediul înconjurător a generat noi cerinţe faţă de 

personalitatea umană. Peste tot în lume, educaţia de mediu este o prioritate a zilelor noastre.Vârsta 

copilăriei este cea mai propice pentru demararea activităţilor pentru educaţia de mediu şi trebuie să 

fie rezultatul unui lucru în echipă, la care îşi aduce aportul familia, prietenii, administraţia locală şi 

şcoala. 

Ocrotirea naturii începe cu muşcata din fereastră, cu canarul şi pisicuţa, cu căţelul şi pasărea 

în care nu trebuie să tragi cu praştia, ci să le oferi căldură şi hrană. Studiile de specialitate relevă 

faptul că omul nu se naşte fiinţă culturală, ci devine. Devenirea este un proces deosebit de complex, 

care începe de timpuriu prin perceperea şi înţelegerea mediului în care vine pe lume, mediu impregnat 

https://www.un.org/en/observances/environment-day
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de elemente culturale. Acest proces transformă copilul, fiinţă bulbo-medulară, într-o fiinţă raţional- 

afectivă, dominată de principii, legi şi norme ale psihologiei şi pedagogiei.  

Mediul înconjurător, aşa cum ni se prezintă el astăzi este în mare parte o creaţie a omului, clar, 

el poate influenţa la rândul său evoluţia societăţii umane. Degradarea continuă a mediului 

înconjurător, care se petrece sub ochii noştri, este un elemente major, al unei „crize de civilizaţie" şi 

se datorează tocmai intervenţiei omului în natură. De aceea, trebuie conştientizată necesitatea 

protecţiei sale, a ocrotirii vieţii în cele mai variate forme ale sale. 

Copilul, încă din cea mai fragedă vârstă, înainte de a veni la grădiniţă, întreabă şi manifestă o 

mare curiozitate. La aceste întrebări membrii familiei dau răspunsuri după nivelul de instruire şi 

experienţă. 

Dar primele forme organizate de cunoaştere a mediului înconjurător aparţin grădiniţei. În acest 

context educatorilor le revine sarcina şi obligaţia de a-i învăţa pe copii să înţeleagă şi să iubească 

natura, să-i pătrundă tainele şi să o protejeze, să urmărească formarea şi dezvoltarea conştiinţei 

ecologice a copiilor. 

Învăţământul preşcolar operează cu multe elemente specifice cunoscute bine de către 

educatoare. În cunoaşterea mediului înconjurător trebuie să predomine caracterul atractiv, accesibil 

şi ecologic. Copiii au nevoie să perceapă cel mai mare adevăr din spaţiul viului: plantele se nasc, 

trăiesc şi mor lăsând seminţe pentru următoarea generaţie de plante. 

Întrucât natura este atât de bogată şi variată, iar pentru înţelegerea unor aspecte care în mintea 

copiilor ridică întrebări, o singură activitate pe săptămână de cunoaşterea mediului este insuficientă. 

Pornind de la rolul pozitiv, de mare eficienţă al curiozităţii, căutării şi identificării spaţiale 

manifestate de către copii am optat să învățăm copii să iubească natura. Am fost animate de gândul 

că, pregătirea în sprijinul ocrotirii naturii începe de la vârsta copilăriei şi este momentul să ne ocupăm 

şi de educaţia ecologică prin care să-i învăţăm pe copii de ce şi cum trebuie protejată natura. 

Acţiunile organizate cu copiii trebuie să urmărească obiective accesibile şi posibil de realizat, 

cu conţinuturi, strategii şi tematici corespunzătoare. Pentru realizarea educaţiei ecologice ne-am 

propus următoarele obiective: 

 Însuşirea unor cunoştinţe din domeniul ecologic prin activităţi cu caracter demonstrativ şi 

experimental; 

 Antrenarea copiilor în activităţi de îngrijire a păsărilor, plantelor şi animalelor; 

 Conştientizarea copiilor de a economisi apa, energia electrică şi lemnul; 

 Vizitarea unor rezervaţii naturale, a unor amenajări speciale; 

 Educarea copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului natural în care trăiesc; 

 Valorificarea educativă a unor texte literare, casete video cu conţinut ecologic; 

 Formarea unui comportament civic şi a deprinderilor de ocrotire a mediului înconjurător. 

 În cadrul acestor activităţi curiozitatea pe care o manifestau copiii faţă de natură a fost 

menţinută, stimulată şi transformată într-o puternică dorinţă de a înţelege şi ocroti natura. Ei 

au înţeles că plantele sunt fiinţe fragile, au viaţa lor: răsar, cresc, se dezvoltă şi mor lăsând seminţe 

pentru următoarea generaţie. 

Prin activităţi experimentale s-a putut răspunde la întrebări cauzale, s-au prezentat curiozităţi 

din lumea plantelor şi animalelor, s-au observat plantele, puse la germinat cât şi alte posibilităţi de 

înmulţire a plantelor prin: frunze, ramuri şi staloni. 

Participând activ la pregătirea materialului de semănat, de înmulţire, la îngrijirea plantelor de 

la colţul viu al naturii copiii îşi formează deprinderi de gospodărire şi înţeleg rolul pe care îl au în 

menţinerea şi protejarea mediului. 

Paralel cu dezvăluirea pericolului ecologic, am făcut cunoscută copiilor şi pasionata lume a 

păsărilor, viaţa lor în colectivitate, ingenioasele lor mijloace de comunicare, taina migraţiei. Am 

subliniat importanţa păsărilor în viaţa oamenilor: nota de armonie şi frumuseţe pe care o aduc în 

natură cu cântecele, trilurile lor minunate, cu înfăţişarea lor gingaşă, utilitatea lor, rolul pe care îl au 

în menţinerea echilibrului ecologic. 

De asemenea, am subliniat importanţa pădurilor, care constituie un sistem ecologic de mare 

însemnătate, precum şi contribuţia plantelor la menţinerea şi existenţa vieţii pe Pământ. 
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I-am învăţat pe copii: 

 Să păstreze curăţenia în parcuri şi grădini, în păduri, în zonele de agrement; 

 Să menţină integritatea arborilor; 

 Să cunoască exemplarele unicat şi arborii cu valoare ornamentală; 

 Să întreţină spaţiile verzi şi să planteze pomi, flori contribuind la înfrumuseţarea peisajului 

citadin şi implicit la reducerea poluării din natură; 

 Să îngrijească păsările amenajând hrănitoare şi montându-le în preajma grădiniţei. 

Grija faţă de formele de viaţă trebuie cultivată şi dezvoltată pentru a deveni mai târziu o formă 

a comportamentului uman civilizat. Prezenţa şi mişcarea copiilor în mediul înconjurător curat, 

ordonat şi cu permanenta grijă pentru buna lor relaţie cu ceea ce-i înconjoară fac cel mai înalt serviciu 

educaţiei ecologice. 
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FORMAREA COMPORTAMENTULUI ECOLOGIC LA PREŞCOLARI 

PRIN ACTIVITĂŢILE DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ  
 

                       Prof. Ginavar Ileana- Cerasela 

     Școala Gimnazială ,,Marin Preda”-GPP, Pitești 

 

În perioada actuală, în multe ţări ale lumii, educaţia pentru protecţia mediului, a devenit o nouă 

dimensiune a curriculumului, cu scopul de a iniţia şi promova o atitudine responsabilă faţă de mediu, 

de a-i face pe copii să conştientizeze pericolele unei degradări accentuate a mediului.        

Protecţia mediului înconjurător a devenit un obiectiv major al lumii contemporane. De aceea 

omenirea caută soluţii pentru prevenirea poluării mediului de viaţă şi crearea unui mediu echilibrat 

şi propice vieţii.  

Încă de la vârstă mică, copiii trebuie să înveţe şi să respecte legile naturii, ei fiind ajutaţi să 

descifreze şi să-şi însuşească ABC-ul ecologiei, să înţeleagă necesitatea protecţiei mediului, a 

ocrotirii naturii. Copiii trebuie învăţaţi cum să contribuie la refacerea naturii, menţinând curăţenia şi 

îngrijind frumuseţile ei oriunde s-ar afla, să înţeleagă că ocrotind natura se ocrotesc pe ei înşişi. 

Programa învăţământului preşcolar la categoria activităţilor opţionale şi educaţia ecologică. Aceasta 

presupune că, în pofida importanţei sale, programa de educaţie ecologică se aplică în funcţie de 

diverşi factori: resursa umană competentă şi cu disponibilitate pentru acest tip de activităţi, 

materialele didactice necesare, factori materiali, sociali. Poate unii îşi pun întrebarea: „De ce este 

obligatoriu ca educaţia ecologică să înceapă de timpuriu, încă de la vârsta preşcolară?”. Pentru că 

aceasta este vârsta la care începe formarea viitorului cetăţean al planetei, din toate punctele de vedere. 

Pe de altă parte, este evident că nu trebuie să uităm de valoarea, pentru formarea viitorului individ 

uman, acelor „7 ani de acasă”, prin care unui copil i se transmit normele elementare de comportament, 

care constituie fundamentul acţiunilor unui cetăţean preocupat de mediul în care trăieşte.  

Deci, şcolii îi revine rolul important în educarea copiilor pentru păstrarea echilibrului ecologic. 

Considerăm că este de salutat faptul că încă de la grădiniţă copiii sunt familiarizaţi cu noţiunile de 
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ecologie, sunt încurajaţi să ia parte la experimente în aer liber cum ar fi: grădinărit, excursii în natură 

sau acţiuni de recuperare a zonelor deteriorate. Este bine să extindem aceste experienţe care pot fi 

organizate mai aproape sau mai departe de grădiniţă şi pot avea atât caracter educaţional cât şi 

recreativ.  

La copiii de vârstă preşcolară, educaţia ecologică se poate realiza mai mult la nivelul formării 

deprinderilor şi al trăirilor afective. Pentru grupele pregătitoare pentru şcoală şi clasele primare, 

trebuie să existe o strategie de organizare a conţinuturilor ştiinţifice şi de transmitere a lor într-un 

mod individualizat. Trebuie să axăm această strategie în mod special pe valenţe formative mai 

accentuate construită adecvat capacităţilor specifice vârstei şi ritmului de dezvoltare al fiecărui copil, 

nevoilor şi intereselor sale. De aceea, cunoaşterea mediului şi a problemelor sale, la această vârstă 

trebuie să îmbrace aspecte practice şi să provoace trăiri emoţionale. Ori de câte ori este posibil trebuie 

să punem copiii în situaţia de a acţiona, de a reacţiona, de a manifesta atitudini.    

Copiii mici tind să dezvolte un ataşament emoţional faţă de ce le este familial şi faţă de care se 

simt bine. Un lucru care trebuie avut în vedere atunci când lucrăm cu copiii, este acela, că dacă ei nu 

pricep de ce trebuie făcut un anumit lucru, interpretează că acel lucru nu trebuie făcut. Unele atitudini 

pozitive faţă de mediu ce pot fi formate şi repetate la această vârstă, includ acţiuni precum oprirea 

apei în timpul spălării dinţilor, oprirea luminii atunci când nu ne este necesară folosirea ei şi 

cunoaşterea faptului că hârtia trebuie reciclată.  

Cunoscând natura şi descifrându-i tainele sub îndrumarea educatoarei copiii vor înţelege 

importanţa acesteia şi necesitatea de a o păstra sănătoasă pentru ei şi pentru generaţiile viitoare.  

În acest sens printr-o serie de activităţi desfăşurate la grupă, am adus în atenţia copiilor 

probleme legate de efectele impactului omului asupra naturii, pentru ca aceştia să înţeleagă pericolele 

ce ameninţă planeta. Am avut în vedere realizarea unor obiective majore :  

 dezvoltarea interesului şi curiozităţii faţă de orizontul înconjurător;  

 trezirea curiozităţii şi interesului pentru natură prin activităţi ecologice;  

 dezvoltarea unui comportament adecvat în natură, evaluând corespunzător urmările posibile 

ale faptei lor;  

 înţelegerea conexiunilor din natură şi a faptului că distrugerea acestora ar avea urmări 

negative pentru om;  

 formarea unei atitudini adecvate faţă de relaţiile omului cu natura;  

 formarea capacităţii de a simţi şi înţelege factorii poluanţi şi efectele lor în natură;  

 dezvoltarea unor abilităţi de predicţie (ce s-ar întâmpla dacă...?);  

 dezvoltarea capacităţii de investigare a mediului înconjurător în vederea formării conştiinţei 

ecologice a copiilor, a capacităţii de transfer, de valorificare şi aplicare a experienţei 

asimilate.   

Pentru a conştientiza mai bine necesitatea protecţiei mediului, a ocrotirii vieţii în cele mai 

variate forme ale sale, am organizat o serie de acţiuni cu copiii:  

- Observări spontane, observări pe termen lung; 

- Plimbări, excursii, vizite în colaborare cu centru pentru protecţia mediului;  

-Lecturarea unor texte inspirate de fauna şi flora noastră; 

-Expuneri de diapozitive; 

-Vizionarea unor emisiuni TV pe teme de educaţie ecologică; 

-Formarea de cercuri ecologice: „Eco-piticii”, „Să iubim pământul şi natura”, „Ocrotim viaţa”. 

Formarea comportamentului ecologic la preşcolari în cadrul activităţilor pe care le-am 

desfăşurat l-am realizat folosind diferite mijloace prevăzute de programă: 

 Lectură după imagini, convorbiri, lectura educatoarei; 

 Jocuri didactice, povestiri, scenete;  

 Proiect de diafilme; 

 Parada costumelor ecologice.  

În acest context exemplificăm prin observările dirijate cu tema „Crizantema şi tufănica”, 

„Ghiocelul şi vioreaua”, „Roşia şi ardeiul”. Copiii au văzut şi au înţeles că plantele (flori, legume) 

au nevoie de aer, apă, căldură şi lumină pentru a se menţine în viaţă. Ca experiment la această temă 

am ţinut o plantă (crizantema) la întuneric. Ea a devenit palidă, gălbuie, frunza ofilindu-se. Le-am 
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explicat copiilor că acest fenomen de ofilire a plantei apare numai când planta este crescută în 

întuneric în condiţii necorespunzătoare dezvoltării vieţii.  

Pentru veridicitatea experimentului am readus planta în condiţii de lumină şi căldură şi copiii 

au observat că încet, încet planta îşi revine la culoarea normală. În acest fel, am demonstrat copiilor 

că plantele au nevoie şi de lumină, căldură, pentru a se dezvolta, pentru a creşte. În cadrul activităţii 

de observare „Roşia şi ardeiul”, am desfăşurat un joc distractiv în care copiii au recunoscut numai 

prin pipăire şi gust legumele observate anterior, specificând modul în care se pregătesc aceste legume 

pentru consum (spălare, cojire, tăiere).  

În cadrul lecturii după imagini „Cum ocrotim natura?”, am citit imaginea sub aspectele de bază 

pozitive şi negative concluzionând că fără grija faţă de natură, prin îndemnuri :  

- Ocrotiţi natura! 

- Salvaţi pădurea!  

- Nu lăsaţi resturi menajere!  

- Nu aprindeţi focul în pădure!  

Copiii devin sensibili la frumuseţile naturii, grijulii cu ea şi simt că trebuie să o aibă permanent 

alături. Pentru evaluare am folosit o fişă în care preşcolarii trebuie să coloreze aspecte ecologice 

pozitive (plantare de puieţi, udarea arborilor, adunatul gunoaielor) şi să taie cu o linie aspectele 

ecologice negative (ruperea copacilor, aruncarea gunoaielor pe jos în parcuri şi păduri). În 

completarea evaluării activităţii, copiii au spus ce activităţi ecologice au desfăşurat în vacanţă alături 

de părinţi şi care au fost aspectele pozitive şi negative ale acestora.  

În același scop am ințiat și coordonat, împreună cu colega de grupă Proiectul Educațional 

Interșcolar ,,Ziua Mondială a Mediului”- Schimb de experență, în cadrul căruia, în colaborare cu 

preșcolarii celortalte grupe din unitate, am desfășurat activități ca: „Florile, un dar al pământului” - 

amenajarea unor rondului de flori în curtea grădiniței; „Pământul fericit, de copii iubit”- realizarea 

de lucrări artistico-plastice  cu temă ecologică, decorarea spațiului din curtea unității cu materiale 

reciclabile și am avut posibilitatea de a vizualiza imagini și filmulețe din cadrul activităților 

desfășurate de preșcolarii gradinițelor partenere în acest proiect educațional. 

 

 

Prin aceasta am urmărit conştientizarea acţiunilor întreprinse atât de ei cât şi de părinţi şi modul 

prin care acestea pot ajuta sau dăuna naturii (udarea plantelor, stropirea pomilor împotriva 

dăunătorilor, sau dimpotrivă ruperea crengilor copacilor pentru foc, lăsarea şi împrăştierea resturilor 

menajere la plecarea din parc, pădure sau reciclarea acestora și refolosirea lor în scopuri utile și 

frumoase).  

Toate aceste activităţi, ca multe altele care pot fi desfăşurate în grădiniţă constituie o cale de 

dobândire a cunoştinţelor ecologice şi despre mediul înconjurător de verificare, de consolidare şi 

chiar aplicare a acestora, a modului în care preşcolarii percep şi interpretează realitatea înconjurătoare, 

deschid largi posibilităţi de stimulare a curiozităţii şi interesului pentru cunoaştere, educă la copiii 

dragostea pentru natură şi frumuseţile ei.  

În concluzie putem spune că educaţia ecologică vizează diferite laturi ale dezvoltării 

personalităţii individului. Ea are ca scop formarea premiselor de înţelegere a efectelor unui 

comportament necorespunzător asupra mediului şi, deci, a atitudinii de protejare a mediului.  
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Scopul final al educaţiei ecologice la preşcolari este de a le forma bazele unei gândiri şi 

atitudini centrate pe promovare a unui mediu natural propice vieţii, de a le dezvolta spiritul de 

responsabilitate faţă de natură. Prin participare tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 

comunitate, mass-media, la realizarea acestor intenţii, copilul înţelege mai bine efectele pe care le 

are un comportament necorespunzător asupra mediului.  

În cartea sa „Sentimentul întrebării/nesiguranţei”, Rachel Carson spunea „Dacă un copil 

trebuie să menţină viu spiritul său nativ de a se întreba.. el are nevoie de compania cel puţin a unui 

adult căruia să î-l împărtăşească redescoperind împreună cu el bucuria şi misterul lumii în care trăim”.  

Educaţia ecologică bine realizată în grădiniţă şi apoi în şcoală răspunde la una din prevederile 

fundamentale ale Drepturilor Omului şi anume: „Dreptul la sănătate, dreptul la viaţă!”.  
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ-  NECESITATE PRIMORDIALĂ 

  PENTRU COPII ȘI ADULȚI 
 

                                Prof.  Ivașcu Mihaela Oana 

Școala Gimnazială ,,Marin Preda”-GPP, Pitești 

 

   Motto: „Dacă planifici pentru un an, cultivă orez; dacă planifici pentru un deceniu, plantează 

copaci; dacă planifici pentru o viață, educă oameni.” – proverb chinezesc 

 

Cuvântul ECOLOGIE vine din cuvintele grecești: ecos - casă și logos - știință, adică "știința 

studierii habitatului". Este o știință biologică care studiază interacțiunea dintre organisme, plante și 

mediul în care ele trăiesc.  

Educația ecologică s-a lansat prin anii `70, când Suedia a propus organizarea unui program de 

educație ecologică pe plan internațional. UNESCO a sponsorizat întâlniri de lucru, ateliere și 

conferințe pe probleme de mediu , iar în 1975, la Belgrad, s-au trasat direcțiile educației ecologice. 

În 1977, la Tbilisi, reprezentanții a 60 de state au ratificat setul de obiective ale educației ecologice. 

Educația ecologică, în general, are în vedere 5 aspecte majore: 

 Cunoștințe; 

 Conștientizare; 

 Atitudini; 

 Abilități/Priceperi/Deprinderi; 

 Participare. 

Cadrele didactice constituie factori importanți, alături de familie, pentru aplicarea cu succes a 

unui curriculum de educație ecologică (activități opționale), alături de cele de cunoașterea mediului 

și educație pentru societate. 

Impactul activității sociale din zilele noastre, dintre societate și mediul înconjurător, a generat 

noi abordări și implicit noi cerințe pentru omenire, pentru păstrarea sănătoasă a condițiilor de 

existență pe planetă. De aceea, educația de mediu a devenit o prioritate a zilelor noastre și trebuie să 

se realizeze încă din grădiniță. 

Educația ecologică la vârsta preșcolară este foarte importantă pentru că: 
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 Dezvoltă sentimente de afecțiune față de tot ce-i înconjoară; 

 Formează/corectează atitudini comportamentale sau chiar suplinește părinții în formarea 

comportamentelor copiilor; 

 Transmite noi cunoștințe și lămurește /corectează informațiile pe care le au din familie, prin 

intermediul televizorului sau din creații literare (povești, povestiri, basme, poezii etc.); 

 Formează personalități cu comportamente ecologice de iubire și respect față de mediul 

natura, comportamente necesare într-o societate normală. 

Educația ecologică este o formă de educație nondisciplinară în grădiniță, care folosește 

abordări interdisciplinare centrate pe mediul înconjurător și problemele acestuia. La vârsta preșcolară, 

educația ecologică se realizează prin accentuarea sentimentelor și atitudinilor , iar puterea exemplului 

de acasă, grădinița, grupul de prieteni cu care se joacă, este foarte importantă. Copiii imită ceea ce 

văd, iar adulții trebuie să-și controleze comportamentul, să interacționeze cu factorii de mediu, să ia 

atitudine față de protejarea acestuia, în permanență. Copiii sunt dornici să participe la acțiuni de 

amenajare a locului în care trăiesc, învață, se joacă. Proiectele educaționale pe care le desfășoară la 

nivel de grupă, cu caracter ecologic, satisfac nevoia de activitate diversificată a copiilor și educă în 

același timp, în direcția formării copilului ECO. Așadar, copiii se implică cu plăcere în activități de 

îngrijire a plantelor și animalelor, participă la acțiuni de curățare a locului de joacă de la grădiniță, 

sau a camerei de acasă, învață să folosească, în mod creativ și util, deșeuri din mediu, pentru 

confecționarea de jucării, obiecte, etc., redau prin desen, pictură, colaj, aspecte de mediu ce așteaptă 

soluții de rezolvare, comunică prin diferite forme, cu preșcolari din alte grădinițe din țară, despre 

preocupările lor de protejare sau înfrumusețare a naturii înconjurătoare etc.Ecologia înseamnă o viață 

mai bună, mai sănătoasă, mai lungă. Înseamnă viitorul nostru și al planetei, motiv pentru care nu este 

niciodată prea târziu să învățăm mai multe despre acest subiect. 

Aspectul ecologic nu trebuie să se oprescă doar la nivelul mediului înconjurător de acum, sau 

gândind la nevoile generațiilor viitoare. O preocupare de zi cu zi trebuie să o constituie, alături de 

protejarea mediului, protejarea sănătății ființei umane, a salvării iminente din cercul vicios al poluării 

speciei umane. 

Factorii poluatori ai sănătății umane ne-au invadat fără să ne dăm seama, în timp, încet și sigur, 

începând de la obiectele de îmbrăcăminte realizate din fibre artificiale alergene, colorate cu substanțe 

chimice foarte nocive, vopselurile, teflonul, lacurile de tot felul de pe obiectele de mobilier sau de pe 

pereții din încăperile de locuit, jucăriile fabricate din materiale ai căror compuși chimici sunt toxici 

pe termen lung. 

Nu uitați dulciurile, mezelurile, băuturile răcoritoare, medicamentele, cosmeticele, detergenții 

ce au în compoziție substanțe nocive, de care își dau seama toți cei care nu sunt ignoranți, producătorii 

făcându-și datoria de ne informa, pe etichete, ce substanțe dăunătoare dorim să consumăm cu bună 

știință. La acestea se adaugă poluarea fonică, a zgomotelor de zi cu zi, a undelor electromagnetice de 

la antene, telefoane mobile, aparatura performantă de tot felul, aerul viciat de fum, gaze de eșapament, 

compuși chimici industriali, etc. Avalanșa de informații de care avem și, de cele mai multe ori, nu 

avem nevoie, exemplele de violență la cote maxime, la care sunt expuși copiii prin intermediul 

mijloacelor mass media, desenele animate, ce transmit violența prin stimulii vizuali, conform 

specialiștilor în psihologie, sunt alți factori de poluare ai speciei umane. Lipsa reacției la 

medicamente, care de cele mai multe ori tratează efectele și nu cauzele, incidența mărită a bolilor 

autoimune, ce se regăsește la unii copii, din primii ani de viață, incidența mărită a unor boli ce până 

acum câteva decenii erau foarte rare, cum ar fi autismul, ADHD, alergii cu cauze necunoscute, 

cancere de tot felul, sunt aspecte ale poluării umane, pe care le conștientizăm sau nu, când este prea 

târziu. Dacă mediul înconjurător poate fi recuperat prin acțiunile ecologice, ființa umană, uneori, este 

victima ignoranței, a lipsei de preocupare de a o proteja față de poluarea societății de astăzi, de care, 

într-o oarecare măsură, și noi suntem răspunzători. 

Sunt doar câteva exemple ce doresc să îndemne la meditație și apoi la acțiune, pentru a înlătura, 

pe cât posibil, factorii ce ne expun la alterarea sănătății noastre, a copiilor noștri, dar și a generațiilor 

ce ne urmează. Așadar, sănătatea speciei umane este un factor important în păstrarea echilibrului 

ecologic al ecosistemului din care facem parte. 
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Implementarea efectivă a educației ecologice va fi posibilă, doar dacă ea este realizată de toate 

segmentele comunității/societății : 

 Părinții care-și învață copiii să acționeze cu respect față de ceilalți oameni și față de mediu; 

 Educatorii ce includ educația ecologică în activitățile/lecțiile lor; 

 Copiii care-și ajută părinții, împărtășindu-le acasă noile cunoștințe dobândite la 

grădiniță/școală, să devină responsabili/conștienți și să-și schimbe comportamentul; 

 Angajații din mass-media, care-și folosesc priceperile creative pentru a inspira oamenii cu o 

nouă înțelegere și îndeamnă la respect pentru mediu, dorința de a-l proteja; 

 Economiștii, tehnicienii și managerii înscriși într-un dialog cu coalițiile și grupurile ce se 

ocupă cu respectarea și grija față de viața comunității, precum și cu stabilirea noilor tehnologii și 

abordări economice pentru implementarea proceselor de dezvoltare durabilă; 

 Politicienii, alte persoane ce elaborează politici și reprezentanți ai administrației publice, 

care lucrează, în mod similar, la evaluarea modificărilor necesare în politicile publice și la aplicarea 

acestora. 
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MEDIU ȘI SĂNĂTATE 
Studiu de specialitate 

     

Prof. Tănăsoiu Florentina                  

                                                                     Școala Gimnazială ,,Marin Preda”-GPP, Pitești 

 

Un mediu curat este esențial pentru sănătatea și bunăstarea oamenilor. În același timp însă, 

mediul ambiental poate fi și o sursă de factori de stres — de exemplu, poluarea atmosferică, 

zgomotul, substanțele chimice periculoase – care au un impact negativ asupra sănătății.  

Sănătatea populației din UE este afectată și de schimbările climatice, prin valuri de căldură, 

inundații și schimbări în distribuția bolilor transmise prin vectori.  

La nivel mai general, schimbările climatice, declinul biodiversității și degradarea terenurilor 

pot afecta și bunăstarea oamenilor deoarece pun în pericol furnizarea serviciilor ecosistemice, de 

exemplu accesul la apă dulce și la producția de alimente. 

Sănătatea și bunăstarea oamenilor sunt strâns legate de starea mediului. Mediile naturale de bună 

calitate satisfac nevoile de bază, precum aer și apă curate și pământ fertil pentru producția de alimente, 

energie și materie primă pentru producție. De asemenea, infrastructura verde  folosește la reglarea 

climei și la prevenirea inundațiilor. Accesul la spații verzi  oferă și numeroase posibilități de recreere 

și contribuie la starea de bine. 

În același timp însă, mediul reprezintă și o cale importantă de expunere a oamenilor la aer 

poluat, la zgomot și la substanțe chimice periculoase. În Europa, riscul de mediu cel mai major pentru 

sănătate este poluarea aerului,  fiind asociat cu boli de inimă, accidente vasculare cerebrale, boli 

pulmonare și cancer pulmonar. Se estimează că expunerea la aer poluat este cauza a peste 400 000 

de decese premature în fiecare an în UE. Expunerea la zgomotul produs de mijloacele de transport  și 

de industrie poate duce la disconfort, tulburări de somn și creșteri asociate ale riscului de 

hipertensiune și de boli cardiovasculare. 
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Expunerea la substanțe chimice periculoase  este, de asemenea, un motiv important de 

îngrijorare. În viața de zi cu zi, oamenii pot fi expuși la o gamă largă de substanțe chimice, prin aer 

și apă poluată și prin produse de consum și alimentație. Anumite substanțe chimice periculoase au 

proprietăți care le fac să persiste în mediu și să se bioacumuleze în lanțul alimentar, ceea ce înseamnă 

că între reducerea emisiilor și reducerea expunerii există o întârziere considerabilă. În plus, cantitatea 

și varietatea de substanțe chimice folosite în prezent și creșterea continuă a producției chimice 

sugerează că expunerea oamenilor și a mediului va continua să crească. Ca urmare, apar preocupări 

legate de efectele asupra sănătății ale expunerii la amestecuri chimice în cursul vieții, în special în 

perioadele vulnerabile, de exemplu copilăria timpurie, sarcina și vârsta înaintată. 

Efectele schimbărilor climatice înseamnă și amenințări imediate la adresa sănătății, cum sunt 

valurile de căldură și modificările tiparelor bolilor infecțioase și ale alergenilor.  

Principalele forme de poluare a mediului 

Poluarea mediului privită în deosebi prin prisma efectelor nocive asupra sănătății a îmbrăcat 

de-a lungul timpului mai multe aspecte concretizate în diferite tipuri de poluare și anume: 

I. Poluarea biologică, cea mai veche și mai bine cunoscută dintre formele de poluare, este produsă 

prin eliminarea și răspândirea în mediul înconjurător a germenilor microbieni producători de boli. 

Astfel, poluarea bacteriană însoțește deopotrivă omul, oriunde s-ar găsi și indiferent pe ce treaptă de 

civilizație s-ar afla, fie la triburile nomade, fie la societățile cele mai evoluate. Pericolul principal 

reprezentat de poluarea biologică constă în declanșarea de epidemii, care fac numeroase victime. 

Totusi, putem afirma că, datorită măsurilor luate în prezent, poluarea biologică – bacteriologică, 

virusologică și parazitologică, are o frecvență foarte redusă. 

II. Poluarea chimică constă în eliminarea și răspândirea în mediul înconjurător a diverselor 

substanțe chimice. Poluarea chimică devine din ce în ce mai evidentă, atât prin creșterea nivelului de 

poluare, catb mai ales prin diversificarea ei. Pericolul principal al poluării chimice îl reprezintă  

potențialul toxic ridicat al acestor substante. 

III. Poluarea fizică este cea mai recentă și cuprinde, în primul rând, poluarea radioactivă  ca urmare 

a extinderii folosiri izotopilor radioactivi  în știința, industrie, agricultura, zootehnie, medicină etc.. 

Pericolul deosebit al substanțelor radioactive în mediu și în potențialul  lor nociv chiar la concentrații 

foarte reduse. Poluării radioactive i se adaugă  poluarea sonoră, tot ca o componentă a poluării fizice. 

Zgomotul, ca și vibrațiile și ultrasunetele sunt frecvent prezente în mediul de muncă și de viață al 

omului modern, iar intensitățile poluării sonore sunt în continuă creștere. Supraaglomerarea și 

traficul, doi mari poluanți fonici, au consecințe serioase asupra echilibrului psihomatic al individului. 

Un număr tot mai mare de persoane din orasele aglomerate recurge la specialiștii psihiatri pentru a 

găsi un remediu pentru starea lor proastă (anxietate, palpitații, amnezii neșteptate, lipsa puterii de 

concentrare, dureri de cap). În sfârșit nu putem trece cu vederea poluarea termică, poate cea mai 

recenta formă de poluare fizică cu influențe puternice asupra mediului înconjurător, în special asupra 

apei și aerului, și, indirect, asupra sănătății populației. Marea varietate a poluării fizice, ca ăi timpul 

relativ scurt de la punerea ei în evidență, o face mai putin bine cunoscută decât pe cea biologică și 

chimică, necesitând eforturi deosebite de investigare și cercetare pentru a putea fi stăpânită în viitorul 

nu prea îndepărtat. 

Ziua Mondială a Mediului Înconjurător este o zi marcată în calendar pe data de 5 iunie, în 

fiecare an, pentru a face un apel de conștientizare a importanței respectării mediului înconjurător, dar 

și de a lua măsurile necesare pentru a-l proteja. 

Un eveniment însemnat, marcat începând din anul 1974 de Organizația Națiunilor Unite (ONU), care 

este găzduit în fiecare an într-o țară diferită, cu activității axate pe o temă anume. 

Încă de la crearea sa, Organizația Națiunilor Unite a subliniat că acest eveniment ar trebui privit 

și ca „Ziua Oamenilor” unde fiecare dintre noi trebuie să facă ceva pozitiv care să contribuie la 

protejarea planetei noastre.  
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TRĂIM CURAT, TRĂIM SĂNĂTOS! 
 

                            Prof. Ioniță Elena 

            Școala Gimnazială ,,Marin Preda”-GPN, Pitești 

 

Motto: ,, A înțelege natura înseamnă a înțelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea 

naturii atât de amenințată azi , înseamnă a contribui la salvarea omenirii.” 

 

Mediul, precizat la nevoie drept mediul înconjurător, mediul ambiant sau și mediul natural, 

este o noțiune care se referă la totalitatea condițiilor naturale de pe Pământ sau dintr-o regiune a sa, 

în care evoluează ființele sau lucrurile. Dintre aceste condiții fac parte atmosfera, temperatura, lumina, 

relieful, apa, solul etc., precum și celelalte ființe vii și lucruri. 

Mediul are un rol foarte important în procesul evoluției ființelor vii, care, la rândul lor, sunt un 

factor de transformare a mediului. Sănătatea este rezultatul acţiunii dintre om şi mediu, interacţiunea 

factorilor de mediu, care pot duce la o adaptare dintre om şi mediul înconjurător. 

Factorii de mediu care acţionează asupra organismului se mai numesc factori externi sau factori 

ecologici şi pot fi grupaţi în factori fizici, ca temperatura, umiditatea aerului etc, factori chimici, care 

sunt prezentaţi prin diferite elemente sau substanţe chimice existente în natură ori sunt sintetizate de 

om; factori biologici - bacteriile, virusurile, helminţii etc; factori sociali - sunt rezultatul acţiunii 

omului asupra mediului sau al interrelaţiilor dintre oameni. 

Mediul ambiant nefavorabil constă în : 

 condiţiile climaterice nefavorabile; 

 poluarea intensă a aerului; 

 schimbări bruşte ale condiţiilor climaterice; 

 expunerea excesivă la razele solare. 

Factorul nociv al mediului extern este acela care se află într-o cantitate improprie mediului dat, 

acţionând în timp şi exercitând o acţiune nefavorabilă asupra sănătăţii, dispoziţiei şi capacităţii de 

muncă a omului. 

Zgomotul reprezintă o problemă emergentă de sănătate şi de mediu. Schimbările climatice, 

diminuarea stratului de ozon, pierderea biodiversităţii şi degradarea solului pot afecta, de asemenea, 

sănătatea umană. 

Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezența unor componente 

străine, numite poluanți, ca urmare a activității omului, și care provoacă prin natura lor, prin 

concentrația în care se găsesc și prin timpul de acțiune, efecte nocive asupra sănătății, creează 

disconfort sau împiedică folosirea unor componente ale mediului esențiale vieții. (Conferința 

Mondială a O.N.U., Stockholm, 1972) 

Apa este un factor de mediu indispensabil vieții. Ea îndeplinește în organism multiple funcții, 

fără apă, toate reacțiile biologice devenind imposibile. Lipsa de apă sau consumul de apă poluată are 

multiple consecințe negative asupra omului și sănătății sale. 

La poluarea apei  contribuie un număr mare de surse, care sunt clasificate în: 

Surse organizate: 

- apele reziduale comunale, care rezultă din utilizarea apei în locuințe și instituții publice, bogate în 

microrganisme, dintre care multe patogene; 

- apele reziduale industriale, provenite din diverse procese de fabricație sau sunt utilizate la transport, 

ca solvent sau separator, la purificarea și spălarea materiilor prime,  

- apele reziduale agro – zootehnice, provenite mai ales ca urmare a utilizării apei în scopuri agricole , 

cât și pentru alimentarea animalelor și salubritatea crescătoriilor de animale. 

Zile internaționale dedicate mediului înconjurator:Întrucât mediul ne oferă condițiile de 

trai de care avem nevoie, la nivel internațional au fost stabilite unele zile pentru a fi dedicate mediului 

înconjurător: 
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 22 martie – Ziua mondială a protecției apelor 

 27 martie – Ziua internațională a apei 

 1 aprilie – Ziua internatională a păsărilor 

 15 aprilie – Ziua pădurii 

 22 aprilie – Ziua Pământului 

 5 iunie – Ziua mondială a mediului 

 8 iunie – Ziua mondială a oceanelor 

 16 septembrie – Ziua internatională a ozonului 

 4 octombrie – Ziua internatională a protecției animalelor 

 6 octombrie – Ziua mondială a habitatului 

Aceste zile oficiale recunoscute la nivel internațional, formează “calendarul ecologistului”, și 

fiecare pământean ar trebui să-și amintească, în aceste momente, importanța faptului de a trăi într-un 

mediu nepoluat, curat, și totodată să-și dea seama cât de esențial este acest lucru pentru viața sa.  

În aceste zile, numerose organizații nonguvernamentale și organisme internaționale, încearcă, 

pe diferite căi, să atragă atenția populației asupra efectelor majore pe care le-ar avea traiul într-un 

mediu poluat, murdar și plin de substanțe toxice.Mediul înconjurător ne asigură condițiile necesare 

vieții, însă depinde de noi dacă dorim să folosim aceste elemente esențiale cât mai util sau dacă vrem 

să ocolim acest aspect al vieții noastre. Poluarea planetei se agravează pe zi ce trece și se pare că 

populația nu acordă interes acestui proces nociv. Convingerea că această problemă este doar a 

specialiștilor și a forurilor internaționale, este tot atât de eronată, pe cât este și de gravă. Ocrotirea 

planetei este o problemă mondială și tocmai de aceea, fiecare om trebuie să-și asume această 

responsabilitate. 

Trecerea ecologiei de la stadiul de simplă disciplină științifică la cea de problemă a conștiinței 

comune, națională și internațională, reprezintă o realitate tristă în zilele noastre, când distrugerea 

echilibrului natural al întregii planete este iminența. Lupta împotriva poluării întregii planete solicită 

colaborare și cooperare internațională și de aceea depinde de noi dacă vom trăi într-un mediu curat, 

sănătos și nepoluat. Stă în puterea omului să ia măsuri eficiente și să găsească soluții  pentru a opri 

continuarea și agravarea acestui proces dăunător. 

 

Bibliografie selectivă: 

1. BONNEFOUSED ED.-,,Omul și natura?” ; Ed. Politica, București, 1976; 

2. Berca M.- ,,Ecologie generala și protectia mediului” , Ed. Ceres. București, 2000; 

3. Berca M. - ,,Strategii pentru protecția mediului și gestiunea resurselor”,  Ed. Grand, 

București, 1998. 

 

 

DEZVOLTAREA ATITUDINII DE OCROTIRE A MEDIULUI 

 ÎNCONJURĂTOR  LA COPII DIN GRĂDINIŢĂ 
Studiu de specialitate 

 

Prof. Costache Elisabeta 

 Școala Gimnazială ,,Marin Preda”-GPN, Pitești 

 

Copiii trebuie educaţi încă din grădiniţă să fie responsabili faţă de mediu, prin participarea la 

diferite activităţi practice, în funcţie de specificul vârstei şi trebuie să ştie că orice copil poate deveni 

un prieten al naturii. Deoarece acţiunea copilului are la bază imitaţia, comportamentul adulţilor este 

foarte important pentru el. Copiii trebuie să ştie că florile trăiesc mai mult in mediul natural decât în 

vaze, iar unele insecte sunt foarte folositoare pentru plante (buburuza, albina). În timpul ieşirilor în 

natură, copiii trebuie să-şi însuşească şi să respecte câteva reguli de comportare civilizată. Mijloacele 

de realizare a comportamentelor pot fi informative (povestiri, lecturi după imagini, poezii, emisiuni 

TV) sau formative ( activităţi practice în care copiii sunt puşi în situaţia de a acţiona). Activităţile 

extracurriculare (plimbările, vizitele, excursiile) contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
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despre mediu, îi ajută pe aceştia să îşi petreacă timpul într-o manieră relaxantă, dar au şi un efect 

pozitiv pentru munca desfăşurată în grup, creând un sentiment de siguranţă şi încredere 

„A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii atât de 

ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii” afirma Eugen Pora. Natura constituie o 

expresie complexă a frumuseţii şi bogăţiei în care ne naştem, trăim şi muncim şi de aceea copiii 

trebuie să o cunoască, să o iubească şi s-o îngrijească încă din primii ani de viaţă. Îngrijirea mediului 

înconjurător, implică din partea omului desfăşurarea unor acţiuni practice, care să contribuie la 

evoluţia plantelor şi animalelor, apărarea lui de acţiunile dăunătoare care pun în pericol viaţa acestora. 

Protecţia naturii devine una din cele mai importante preocupări ale societăţii contemporane şi 

comportă trei aspecte principale:  

– prevenirea deteriorării mediului;  

– acţiuni de depoluare şi reconstrucţie ecologică, ce constau, în principal, în măsuri reparatoare; – 

păstrarea sau întreţinerea zonelor depoluate;  

Educaţia ecologică, începută încă din grădiniţă, are semnificaţia deprinderii unui anumit mod 

de a înţelege relaţia dintre om şi mediul de viaţă, care nu este numai al său, ci şi al plantelor şi al 

animalelor, a tot ce există pe acest pământ, iar copiii trebuie să conştientizeze şi să-şi exprime 

respectul pentru mediul natural de care beneficiem cu toţii şi pe care îl vor moşteni generaţiile viitoare. 

Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător apare la copilul preşcolar, ca 

urmare a desfăşurării unor activităţi variate din punct de vedere al temei, conţinutului şi al strategiilor 

utilizate, care pun copilul în situaţia de a exersa numeroase acţiuni de îngrijire şi ocrotire a mediului.   

Pentru a le forma copiilor o atitudine corectă faţă de ceea ce îi înconjoară, putem porni de la o idee 

simplă, dar destul de eficientă în planul emoţiilor şi sentimentelor: transpunerea copilului în locul 

elementului din natură care a suferit o agresiune din partea omului.  Pus în postura celui agresat şi 

care nu se poate apăra singur, copilul va realiza că trebuie să acorde „drept la existenţă” tuturor 

elementelor mediului din jurul său. Treptat, va înţelege că orice acţiune de distrugere sau exterminare 

de orice fel, este cât se poate de dăunătoare pentru că strică echilibrul naturii.  

Deoarece,  la această vârstă, acţiunea copilului se bazează pe imitaţie, comportamentul celor 

din jur contează mult în formarea atitudinii de ocrotire şi conservare a mediului. Nu e nevoie să i se 

spună copilului „nu rupe florile!”, ci atunci când se iveşte ocazia, să i se arate cum poate fi ridicată o 

plantă căzută la pământ sau cum poate fi ajutat un animal bolnav. De multe ori, în timpul ieşirilor în 

natură, copiii au tendinţa să adune cât mai multe flori, să prindă cât mai multe insecte, fără să se 

gândească la consecinţe. În aceste cazuri, este necesar să se intervină cu argumente de genul:  

- florile trăiesc mai mult în mediul lor natural decât în vaze şi de aceea trebuie să ne mulţumim cu un 

buchet mic, care să ne înveselească sala de grupă; dacă vom    rupe prea multe flori, peisajul nu va 

mai fi la fel de frumos;  

- albinele trebuie lăsate libere pentru a culege nectarul din flori, pe care îl transformă în mierea dulce 

şi hrănitoare;  

- buburuzele întreţin sănătatea plantelor, deoarece se hrănesc cu dăunătorii mici de pe frunze;  

- râmele sunt folositoare, deoarece prin galeriile pe care le sapă în pământ, ajută la circulaţia aerului 

în sol, uşurând astfel încolţirea seminţelor şi creşterea plantelor; 

Informarea ştiinţifică se poate realiza prin activităţi de observare referitoare la problematica 

cunoaşterii mediului (plante, animale, fenomene ale naturii etc.) lecturi după imagini (În ograda 

bunicilor; În pădure), povestiri cu conţinut ştiinţific (Puiul; Frunza), activităţi integrate etc. În strânsă 

legătură cu acestea, sunt activităţile de educare a limbajului (De pe-o bună dimineaţă; Mâţişorii), dar 

şi cele muzicale, adaptate la tematica inspirată din frumuseţile naturii. Într-o formă organizată, 

corelată cu necesităţile şi posibilităţile copilului preşcolar, aceste activităţi realizează o mare parte 

din cerinţele educaţiei ecologice, dar nu sunt singurele. 

Îndrumarea formativă concretă, a copiilor, se realizează prin activităţi cu caracter practic, 

care urmăresc stimularea atitudinii de ocrotire a mediului; ori de câte ori este posibil, trebuie să  

punem copiii în situaţia de a acţiona, de a reacţiona, de a manifesta interes faţă de tot ceea ce îi 

înconjoară. Aceste activităţi pot să înceapă din sala de grupă, unde copilul petrece o bună parte din 

timpul său; acţiuni simple (desfăşurate la colţul viu) cum ar fi: stropirea florilor, ştergerea frunzelor 



Proiect Educațional Interșcolar ,,Ziua Mondială a Mediului”, Pitești 2021  21 

de praf, schimbarea pământului, dacă sunt deprinse de timpuriu, vor face parte mai apoi din 

comportamentul obişnuit al copiilor şi vor fi extinse în parcul grădiniţei, la aleile cu flori etc.  

Formarea comportamentului ecologic, se realizează şi prin jocuri didactice (Facem curăţenie; 

Micii grădinari), memorizări (Gândăcelul; Învaţă de la toate; Căţeluşul şchiop), convorbiri (Cum 

ocrotim animalele/ plantele?) şi de altfel prin toate tipurile de activităţi desfăşurate în grădiniţă. 

Fiecare anotimp, prin specificul său, oferă copilului posibilitatea efectuării unor acţiuni variate: 

primăvara - pregătirea pământului, greblatul straturilor, plantarea florilor şi a pomilor; vara - 

întreţinerea acestora; toamna - adunarea frunzelor uscate, pregătirea trandafirilor pentru anotimpul 

rece; iarna - construirea căsuţelor pentru păsări, hrănirea acestora. Aceste acţiuni, oferă copiilor 

posibilităţi de dezvoltare a iniţiativei, a dragostei pentru natură, pentru muncă, îmbogăţesc 

deprinderile de comportare civilizată, asigură o atitudine plină de grijă faţă de mediul înconjurător. 

 

 

 

 

EDUCAŢIA ECOLOGICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
Studiu de specialitate 

 

Prof. Ginavar Ileana-Cerasela 

  Școala Gimnazială ,,Marin Preda”-GPP, Pitești 

  

Motto:„Natura vine în ajutorul tuturor părăsiţilor. Acolo unde totul lipseşte ea se dăruie 

întreagă. Ea înverzeşte şi reînnoieşte sub toate prăbuşirile. Ea are iedera pentru pietre şi 

dragostea pentru oameni.” (Victor Hugo) 

 

În demersul nostru de a educa pe cei mici în spirit ecologic, nu ne trebuie neapărat „Ziua 

pământului” ori „Ziua apei”, ci pur şi simplu, ar trebui să-i învăţăm pe cei mici, zi de zi, cât de 

importante sunt gesturile simple precum: să arunce gunoaiele acolo unde trebuie, să nu lase becurile 

aprinse atunci când nu este nevoie, să nu consume apă jucându-se la robinet, să-şi convingă părinţii 

să se plimbe pe jos ori pe bicicletă şi să mai renunţe la mersul cu maşina, măcar în wekend, să nu 

facă focul în pădure, etc.  

Este mult mai uşor să formezi un comportament corect decât să îndrepţi unul, să folosim asta 

într-un mod pozitiv, învăţându-i pe copii că viaţa este una, că ea poate fi grav afectată de răul pe care 

îl facem naturii, poate uneori fără să vrem. Să-i învăţăm pe copii să iubească mersul pe jos ori cu 

bicicleta, să planteze în fiecare primăvară împreună cu părinţii un pom, o floare, să lase în urma lor 

curăţenie şi ordine după ce pleacă de la picnic.  

Copiii sunt foarte receptivi şi acceptă uşor noul, înţeleg şi respectă reguli, aşa că în activităţile 

de zi cu zi şi în discuţiile libere trebuie să obordăm teme ecologice. În privinţa celor care nu ştiu ce 

înseamnă viaţa şi respectul pentru tot ce înseamnă ea, copiii pot fi foarte critici, ei putând deveni o 

„instanţă” vehementă de pedepsire a celor care încalcă reguli simple de convieţuire cu natura, dând 

soluţii care, dincolo de haiosul părerilor lor, chiar sunt capabili de a percepe o realitate gravă: 

deteriorarea mediului, tocmai datorită unor comportamente greşite ale adulţilor pe care ei, nu ar trebui 

să le repete. De aceea munca noastră cu copiii poate fi eficientă şi poate da roade pentru că putem să-

i obişnuim să aibă nişte obiceiuri corecte şi nişte comportamente salutare.  

Ca să ai o grădină, nu trebuie să deţii spaţii nemărginite; cu copiii, chiar în curtea grădiniţei, 

putem amenaja o mică grădină cu flori, putem planta pe margine câţiva copaci şi îi putem mobiliza 

în a avea grijă de acestea, lucrând sub îndrumarea noastră pentru a transforma micul spaţiu prins între 

betoane, într-o oază de verdeaţă. Organizând o expoziţie de desene pe asfalt, putem observa cum se 

conturează cu cretă colorată tot ce-i mai frumos, ceea ce reprezintă viaţa simplă şi adevărată, 

elemente şi imagini ce apar mai tot timpul în desenele copiilor de pretutindeni: flori şi copaci, copii 

jucându-se, soare şi păsări ale cerului, ape şi curcubee, şi realizăm cât de uşor pot copiii să înveţe 

comportamentele corecte. Putem spera că învăţându-ne copiii să înţeleagă rostul educaţiei ecologice, 
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ei vor fi mai atenţi cu mediul, că vor şti să respecte viaţa, vor putea deţine controlul asupra poluării, 

distrugerii şi agresării în general a planetei.   

Câteva activităţi ECO, pot fi realizate mereu cu cei mici şi, putem spune că pot avea un impact 

pozitiv şi suficient de puternic pentru ca fiecare copil să-şi însuşească o serie de comportamente 

pozitive. Astfel, noi am realizat acţiuni de colectare a deşeurilor, de curăţare a parcului din apropierea 

grădiniţei, înfrumuseţarea spaţiului verde din curtea grădiniţei, amenajarea unui colţ verde în sala de 

grupă, realizarea de lucrări şi expoziţii cu tematică „Eco”. Ceea ce am încercat de asemenea, a fost 

să atragem în acţiunile noastre şi părinţi ori fraţi mai mari ai copiilor, iar sprijinul, a venit 

necondiţionat.  „Copacii sunt efortul nesfârşit al Pământului de a vorbi cu cerul”, Rabindranath 

Tagore, poet, dramaturg şi filosof indian. Ca profesor în învăţământul pre-primar, încerc în 

permanenţă să induc celor mici, dragostea pentru mediu, pentru natura vie din jurul lor, să o şi 

cunoască prin  experienţe directe: excursii, drumeţii, experimente prin care copiii pot să-şi 

îmbogăţească mereu cunoştinţele, dar şi să înţeleagă faptul că natura este un tot în care atunci cânt o 

verigă se rupe, tot echilibrul acesteia este „dat peste cap”. Dreptul la viaţă însă, trebuie să-l menţinem 

prin însăşi atitudinea noastră faţă de tot ceea ce ne înconjoară şi ne ajută pe noi să trăim, iar prin 

activitatea noastră didactică, prin programe educaţionale eficiente şi permanente, putem să-i facem 

pe copii să perceapă corect şi responsabil gesturile lor şi ale altora faţă de mediu; niciodată nu e prea 

devreme pentru a învăţa aceste lucruri.  Copiii au o mare disponibilitate pentru a explora lucruri 

noi şi necunoscute, pentru a învăţa, pentru a cerceta; descoperirea micro şi macrocosmosului pentru 

ei, e o adevărată incursiune într-un basm fără sfârşit, în care ei sunt întotdeauna personajele principale. 

Din experienţa noastră, putem spune că atunci când îţi doreşti să transmiţi astfel de informaţii de 

natură ecologică, bazându-te pe metode şi mijloace didactice potrivite, chiar se pot obţine rezultate 

vizibile şi eficiente ca şi finalitate, cu copiii preşcolari. Există o multitudine de acţiuni pe care le 

putem realiza cu ei pentru educaţia lor ecologică, comunicarea fiind întotdeauna punctul de pornire 

în tot. Astfel şi în sensul acţiunilor de care vorbim, comunicarea cu ei, explicaţiile, învăţarea prin 

descoperire, sunt permanente şi facile. Copiii sunt cei mai buni, mai fideli şi mai interesaţi receptori; 

curiozitatea lor nu ia sfârşit niciodată. Astfel, explorarea directă şi descoperirea „pe viu” de către 

copii a unor fenomene sau a unor transformări, îi va face pe aceştia să debordeze de curiozitate şi de 

dorinţa de a învăţa. 

Aşa vor putea descoperi de exemplu, frumuseţea vieţii într-un vas cu pământ şi seminţe de 

plante. Este genul de activitate la îndemâna oricui, simplu de realizat şi necostisitor, dar cu mari 

beneficii în planul achiziţiilor acumulate de către copii: „O bucăţică din câmpul bunicilor, la noi în 

sala de grupă”. În acest gen de acţiuni pot fi atraşi elevi din clasele incluse în parteneriate sau fraţi 

mai mari ai copiilor din grupa respectivă. Astfel, vor fi „inventate” şi desenate maşini şi roboţi care 

„să cureţe” parcurile, terenurile de joacă sau străzile. Vor fi folosite diverse deşeuri şi materiale 

reciclabile ce pot fi folosite în realizarea diverselor obiecte. Acest proiect poate fi realizat şi prin 

machete, desene, colaje, ori modelaj în plastilină sau chiar lut. Toate acestea, pot fi lucrate de către 

copii şi împreună cu familia, ca un proiect comun, ce vor putea fi expuse în locaţii vizitate şi de către 

alţi copii: teatre de păpuşi, săli de cultură, şcoli sau chiar în spaţii deschise (parcuri).  

„Râdem, desenăm, …suntem!” poate fi o altă activitate plăcută pentru copii şi uşor de realizat. 

Un concurs de desene pe asfalt, pe o temă ecologică în care pot fi cooptaţi din nou elevi incluşi în 

parteneriate sau fraţi mai mari, ai copiilor din grupa organizatoare. Concursul poate fi realizat şi la 

nivel de grădiniţă, între grupele mari şi pregătitoare.  

„Avertizăm” – o acţiune ce poate fi desfăşurată într-un cadru mai generos, cu impact la public, 

de exemplu, într-un parc. Copiii desenează în prealabil afişe pe teme de ecologie care să conţină 

mesaje de avertizare, să sensibilizeze şi să determine o atitudine corectă a oamenilor faţă de natură. 

Imaginile (desenele), vor fi aşezate pe bănci (fixate cu pietre colorate) sau chiar pe aleile parcului 

pentru a putea fi vizualizate de cât mai mulţi trecători. Temele desenelor trebuie să fie puternic 

sugestive pentru a atrage atenţia.  

„Să fim politicoşi cu strada” – o activitate bazată în principal pe dialog deschis (convorbire), 

în cadrul căreia, copiii vor povesti întâmplări trăite de ei, care să reflecte comportamentul negativ al 

unor copii sau chiar al unor adulţi, pe stradă: aruncatul ambalajelor de la dulciuri pe jos, aruncarea 

de către adulţi a unor ambalaje de la ţigări sau chiar pungi de la dulciuri din mersul maşinilor pe 
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geam, scrijelirea copacilor din parcuri, ruperea florilor din straturile oraşului şi multe alte aspecte. 

După ce copiii au povestit aceste experienţe, li se va cere să formuleze şi soluţiile pentru îndreptarea 

comportamentului celor ce au greşit faţă de natură. Aceasta activitate îi va ajuta pe copii să devină 

mai atenţi cu mediul înconjurător, cu terenul de joacă, cu parcul prin care se plimbă, cu satul, oraşul 

în care trăiesc, cu lumea vie din care fac şi ei parte.  

Este binecunoscut faptul că în învăţământul preşcolar se respectă dreptul copilului la joc, 

folosindu-se în toate activităţile şi acţiunile ca metodă, procedeu şi mijloc de realizare în demersurilor 

educaţionale. De aceea, există multe broşuri, cărţi cu imagini bine realizate, postere, jocuri puzzle, 

chiar abţibilduri, ce pot constitui excelente materiale didactice pentru educaţia ecologică. Cu ajutorul 

acestora, scopul nostru va fi mai uşor de realizat, căci vom putea evita utilizarea unor termeni prea 

dificili pentru înţelegerea celor mici. Prin joc şi prin comparaţii, cu ajutorul materialelor ilustrate, ei 

vor înţelege că orice fiinţă vie are nevoie de aer şi de apă curată. Noi vom „deschide” drumul spre 

înţelegerea copiilor, dând un simplu exemplu: „Ştiţi că vrăbiuţele vin uneori la fereastra clasei noastre? 

Ele n-ar putea trăi fără aer şi apă curată…” Apoi, le vom putea cere să vină cu alte exemple de vietăţi 

care au nevoie pentru a trăi, de aceleaşi elemente vitale ale vieţii, pentru a ajunge singuri mai apoi, 

la concluzia că inclusiv noi oamenii, depindem de un mediu curat, ceea ce impune respectarea unor 

reguli de către noi toţi.  

Pentru copiii preşcolari se pot organiza şi desfăşura activităţi ecologice, sub formă de jocuri, 

prin care li se va explica: 

 Circuitul apei în natură, care este fără sfârşit; 

 Că apa e sursa vieţii pe Pământ, reprezentând mediul de viaţă pentru multe fiinţe din: bălţi,  

lacuri, râuri, mări şi oceane;  

 Că de multe ori, omul strică echilibrul natural şi poluează apele. Cum? Chiar ei vor putea 

răspunde. E bine să ne bazăm şi să credem în capacitatea copiilor de a înţelege din tot ceea ce văd 

zilnic în jurul lor, ori din emisiuni şi documentare TV, internet etc.;  

 Prin poveşti, prin joc, mulţi copii vor reţine că din moment ce apa şi aerul sunt curate, atâtei,  

cât şi celelalte fiinţe, vor putea creşte şi trăi frumos, va putea exista bucurie, bună dispoziţie, iar 

vacanţele lor vor rămâne mereu amintiri de neuitat: la bunici, la munte ori la mare. Limbajul trebuie 

să fie simplu dar sugestiv, neîncărcat de explicaţii pretenţioase;  

Copilul va înţelege încet încet, că plantând un copac, îi iubeşte şi pe cei din jurul său şi că 

natura „pictează” pentru noi, zi de zi, imagini nebănuite.  
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 Mediul ambiant este elementul primordial al existenţei umane şi rezultatul interacţiunilor a 

tuturor elementelor din mediul înconjurător, care necesită condiţii ecologice. Importanţa unui mediu 

curat se defineşte ca un şir de explicaţii,care argumentează necesitatea ecologiei pentru o viaţă 

sănătoasă. Protejarea mediului trebuie să constituie o prioritate în preocupările noastre deoarece 

starea acestuia ne influenţează în mod direct viaţa şi sănătatea.  
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Protecţia mediului înconjurător a apărut ca problemă a omenirii numai în zilele noastre, 

respectiv atunci când omul a cucerit întreg spaţiu al Terrei, prielnic vieţii. Bogăţiile şi resursele de 

energie au fost afectate în aşa măsură încât se întrevede epuizarea rapidă a unora dintre ele, iar unele 

condiţii esenţiale existenţei umane, ca apa sau aerul, dau semne de otrăvire. Omul a înţeles că face şi 

el parte din natură, că Terra şi resursele ei sunt limitate, că această planetă funcţionează ca un sistem 

şi că dereglările produse într-un loc pot avea repercusiuni pentru un întreg circuit, inclusiv pentru om. 

Omenirea nu poate renunţa însă la ritmurile înalte ale dezvoltării economice. Menţinerea unei bune 

calităţi a mediului, este exploatarea acestuia în aşa fel încât să se poată regenera şi conserva în 

permanenţă. 

Prin mediu înconjurător sau mediul ambiant se înţelege ansamblul de elemente şi fenomene 

naturale şi artificiale de la exteriorul Terrei, care condiţionează viaţa în general şi pe cea a omului în 

special. O altă definiţie o găsim în Legea protecţiei mediului, în care mediul înconjurător este 

ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul şi subsolul, toate straturile 

atmosferei, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în 

interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv, valorile materiale şi spirituale. 

Ansamblu elementelor naturale iniţial, s-a aflat într-o stare de echilibru, omul, aflând-se în acest 

mediu sănătos, ducea un mod de viaţă sănătoasă.  

Poluarea fizică este cea mai recentă şi cuprinde, în primul rând, poluarea radioactivă ca urmare 

a extinderii folosiri izotopilor radioactivi în ştiinţă, industrie, agricultură, zootehnie, medicină etc.. 

Pericolul deosebit al substanţelor radioactive în mediu şi în potenţialul lor nociv chiar la concentraţii 

foarte reduse. Poluării radioactive i se adaugă poluarea sonoră, tot ca o componentă a poluării fizice. 

Zgomotul, ca şi vibraţiile şi ultrasunetele sunt frecvent prezente în mediul de muncă şi de viaţă al 

omului modern, iar intensităţile poluării sonore sunt în continuă creştere. Supraaglomerarea şi traficul, 

doi mari poluanţi fonici, au consecinţe serioase asupra echilibrului psihopatic al individului. Un 

număr tot mai mare de persoane din oraşele aglomerate recurge la specialiştii psihiatri pentru a găsi 

un remediu pentru starea lor proastă (anxietate, palpitaţii, amnezii neaşteptate, lipsa puterii de 

concentrare, dureri de cap).  

Acţiunea mediului poluant asupra organismului uman este foarte variată şi complexă. Ea poate 

merge de la simple incomodităţi în activitatea omului, disconfortul, până la perturbări puternice ale 

stării de sănătate şi chiar pierderea de vieţi omeneşti. Aceste efecte au fost sesizate de multă vreme, 

însă omul a rămas tot iresponsabil faţă de natură. Efectele acute au fost primele asupra cărora s-au 

făcut observaţii şi cercetări privind influenţa poluării mediului asupra sănătăţii populaţiei. Ele se 

datorează unor concentraţii deosebit de mari ale poluanţilor din mediu, care au repercusiuni puternice 

asupra organismului uman. Efectele cronice reprezintă formele de manifestare cele mai frecvente ale 

acţiunii poluării mediului asupra sănătăţii. Acestea 196 se datorează faptului că în mod obişnuit 

diverşii poluanţi existenţi în mediu nu ating nivele foarte ridicate pentru a produce efecte acute, dar 

prezenţa lor, continuă chiar la concentraţii mai scăzute, nu este lipsită de consecinţe nedorite. Efectele 

cronice au însă o deosebită importanţă şi sub aspect economic şi social. 

Cunoaşterea acestor efecte ale poluării mediului asupra sănătăţii a condus la necesitatea 

instituirii unor măsuri de protecţie a mediului înconjurător. S-a afirmat că toate efectele asupra 

sănătăţii oamenilor arătate mai sus sunt rezultatul ruperii echilibrului dintre organismul uman şi 

mediul înconjurător. 

Bineînţeles că starea mediului înconjurător, ce depinde numai şi numai de fiecare dintre noi, 

ne afectează în mod direct viaţa si sănătatea noastră. Acest articol ar trebui sa fie o deviza pentru 

întreaga populaţie a globului. Este nevoie de mai multa atenţie şi de mai multa responsabilitate din 

partea fiecărui cetăţean pentru a trăi într-un mediu curat, pentru a respira aer curat, pentru a bea apa 

curată şi pentru a putea folosi condiţiile de viată pe care ni le oferă natura. Însă, se pare ca oamenii 

tratează cu neglijenta acest aspect important al vieţii lor, ceea ce duce la agravarea procesului de 

poluare şi distrugere a mediului şi implicit la distrugerea sănătăţii fiecăruia dintre noi şi a celor din 

jur.  

Măsuri de protecţie: 

1. Reducerea consumului de energie. Specia umană va ajunge, curând, la 7 miliarde 
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de indivizi şi consumul insaţiabil de energie joacă un rol major în distrugerea mediului. Un pas 

important pentru salvarea sa ar fi reducerea semnificativă a consumului energetic.  

2. Acest lucru ar însemna mai multe panouri solare, centrale eoliene, evitarea 

combustibililor fosili. Dacă nu se poate renunţa la un consum energetic ridicat, atunci energia să fie 

„verde".  

3. Regula „Cei trei R”, adică Reducere, Refolosire şi Reciclare -au devenit mantra 

secolului XXI, fiind posibilă îmbunătăţirea calităţii vieţii la aplicarea celor trei R. Milioane şi 

milioane de tone de gunoi produse în ţările industrializate sunt reciclate anual, recuperându-se materii 

prime şi degajând oraşele de gunoaiele care ar deborda altfel pe străzi (Neapole face excepţie). 

Deşeurile ajung sa fie refolosite după tratarea lor şi repunerea în circuitul economic sub „altă formă". 

4. Conduceţi mai puţin şi mai deştept. Automobilele sunt principali factori de emisie 

pentru bioxidul de carbon din atmosferă şi a numeroşi agenţi poluanţi. Pentru reducerea deplasărilor 

cu maşina personală, folosiţi transportul în comun ori de câte ori este posibil. 

5. Plantaţi copaci. Una dintre metodele cele mai bune pentru reducerea bioxidului de carbon 

din atmosfera este plantarea de copaci. Ei contribuie la reciclarea aerului, eliminând oxigen şi 

consumând bioxidul de carbon. Pierderea pădurilor şi în special a celor tropicale, reduce dramatic 

şansele noastre de a respira un aer mai curat. 

Mediul înconjurător ne asigură condiţiile necesare vieţii, însă depinde de noi dacă 

dorim să folosim aceste elemente esenţiale cât mai util sau dacă vrem să ocolim acest aspect al vieţii 

noastre. Poluarea planetei se agravează pe zi ce trece şi se pare că populaţia nu acordă interes acestui 

proces nociv.  Ocrotirea planetei este o problemă mondială şi fiecare om trebuie să-şi asume această 

responsabilitate.  
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Dezvoltarea copilului preşcolar se realizează în procesul complex de cunoaştere a mediului 

înconjurător, mediu care acţionează asupra conştiinţei acestuia, fie nemijlocit – prin stimulenţi 

concreţi, fie mijlocit – prin intermediul cuvântului. 

Procesul de familiarizare a copilului cu tot ceea ce-l înconjoară implică însuşirea unei serii de 

cunoştinţe valoroase pentru dezvoltarea lui ulterioară, dezvoltarea capacităţii de a cunoaşte şi 

formarea interesului şi dorinţei de a dobândi noi cunoştinţe. Copilul capătă astfel o anumită 

experienţă care îl va ajuta să cunoască mai exact şi mai profund realitatea înconjurătoare, să se 

adapteze cu mai mare uşurinţă la condiţiile existente, să-şi lărgească şi să-şi dezvolte relaţiile cu 

mediul, cu societatea în care trăieşte. 

Mediul înconjurător reprezintă totalitatea factorilor externi din natură şi societate care 

acţionează asupra omului şi condiţionează existenţa lui. Copilul, încă de la naştere, intră în relaţii din 

ce în ce mai complexe cu mediul în care trăieşte, dezvoltându-se sub influenţa lui directă. Mai târziu, 

http://www.naturalist.ro/viata-si-sanatate/un-mediu-curat-o-viata-sanatoasa/
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copilul se străduieşte să găsească explicaţie evenimentelor ţi lumii din jurul lui iar educatoarea are 

sarcina de a-i crea oportunităţi pentru cercetare şi explorare, să-i asigure suport emoţional, securitate 

şi să încurajeze cunoaşterea. 

Explorarea presupune încercările şi tentativele copilului de a cunoaşte şi de a descoperi lucruri 

noi, fenomene şi experimente din mediul ce-l înconjoară. Este una din acţiunile fundamentale ale 

dezvoltării copilului. Ea permite cucerirea lumii înconjurătoare şi stimulează motivaţia  de a cunoaşte, 

oferind bazele dezvoltării potenţialului psihofizic şi aptitudinal al copilului. De exemplu, o jucărie 

macanică, demontată, oferă un anumit răspuns în legătură cu mecanismul unei maşini, cu modul ei 

de funcţionare. De aceea, trebuie acordată o atenţie deosebită folosirii unei mari varietăţi de jucării 

şi obiecte din lumea reală care au o însemnătate imensă în dezvoltarea cognitivă a copilului, căruia îi 

stimulează gândirea, îi face cunoscute calităţile şi însuşirile diferitelor obiecte, materiale, cunoscţnd-

o prin simţurile sale. 

Bogăţia de impresii pe care o oferă copilului mediul înconjurător constituie o bază importantă 

pentru formarea unor reprezentări clare despre obiectele lumii reale. În contact cu obiectele şi 

fenomenele naturii şi societăţii se dezvoltă şi se perfecţionează sensibilitatea tuturor organelor de 

simţ şi datorită acestui fapt conţinutul senzaţiilor şi percepţiilor se adânceşte şi se îmbogăţeşte. Astfel, 

cunoaşterea în mod organizat a jucăriilor, a obiectelor de uz personal etc, dă posibilitatea copiilor să 

le perceapă prin cât mai multe simţuri. 

În procesul explorării mediului înconjurător se dezvoltă la copii, în primul rând spiritul de 

observaţie, care contribuie la îmbunătăţirea continuă a calităţii percepţiei. Astfel se educă la copii 

deprinderea de a vedea anumite aspecte, de a sesiza diferitele însuşiri caracteristice ale obiectelor şi 

fenomenelor. Ori de câte ori este posibil, educatoarea va aduce în sala de grupă sau va duce copiii să 

vadă în mediul lor animale, plante, locuri, oameni, fenomene şi procese reale. Deoarece însă sunt 

supuse cunoaşterii şi obiecte sau fiinţe îndepărtate în timp şi spaţiu, cu dimensiuni uriaşe sau 

microscopice, aceste explorări nu se pot realiza, fiind înlocuite cu observarea, analiza unor substitute 

ale realităţii: fotografii, planşe, filme, diafilme, ilustraţii, desene, grafice, hărţi ş.a. 

Prin explararea realităţii se educă la copii deprinderea de a vedea anumite aspecte, de a sesiza 

diferitele însuşiri caracteristice ale obiectelor şi fenomenelor. De exemplu, observând roşia şi ardeiul, 

copiii sunt puşi în situaţia de a percepe culoarea, forma, părţile componente. La început, în cadrul 

activităţilor de observare, copilul va alege însuşiri puţine, neesenţiale, care-l impresionează subiectiv: 

floarea este galbenă, băiatul este slab, mărul este mic, girafa este mare etc, detalii ce ţin de formă, 

mărime, culoare, mişcare. Ulterior, preşcolarul va face progrese remarcabile, datorită intervenţiei 

educatoarei care dirijează observările spre aspecte esenţiale, importante. Astfel el poate opera şi 

discuta despre forme geometrice simple şi în plan, despre animale domestice şi sălbatice, despre 

transformarea naturii, preocupările adulţilor, munca pe câmp, nuanţele culorilor etc. 

Sub îndrumarea atentă a educatoarei, copiii dobândesc treptat capacitatea de a descrie ceea ce 

este general, comun dar şi specific, particular la persoane şi animale, la plante, în mediul natural sau 

creat de om, ori la obiectele supuse descrierii. Percepţia spontană a copilului trebuie completată cu 

direcţionarea spiritului de observaţie prin intervenţii subtile asupra organizării, planificării, cu 

verbalizarea acţiunii observative şi memorarea rezultatelor, cu antrenarea senzorială pentru a atinge 

treptat nivelul observaţiei ştiinţifice. 

Se recomandă aducerea în câmpul perceptiv a unor obiecte, fenomene care trezesc interesul 

copiilor, întreţinerea curiozităţii, organizarea unui mediu prielnic şi oferirea materialelor necesare 

observaţiei, asocierea intuirii cu cuvântul ce orientează şi conduc efortul perceptiv. La finalul acestor 

activităţi este utilă formularea unor concluzii prin conversaţii, explicaţii, aplicarea în practică a 

rezultatelor obţinute în lucrări manuale, fişe de activitate independentă, evaluarea şi perfecţionarea 

observaţiilor viitoare. Este necesară totodată obişnuirea copiilor cu perceperea prin cât mai multe 

simţuri: să observe elementele vizibile ale unei plante, să miroasă, să guste fructele sau seminţele, să 

pipăie tulpina sau frunzele, să le “cântărească” în palmă, să analizeze dacă sunt calde sau reci, moi 

sau tari etc, apoi să verbalizeze ce au perceput. 

Astfel, în procesul de explorare a realităţii, în strânsă legătură cu gândirea se dezvoltă şi limbajul 

preşcolarului. În timp ce observă obiectele lumii reale, copiii îşi însuşesc cuvintele corespunzătoare 

şi se obişnuiesc să exprime clar şi precis cele percepute de ei. 
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Educatoarea va apela la exemple, la desene, experienţe trăite, la imaginaţia copilului (ce s-ar 

întâmpla dacă nu ar ploua? ce s-ar întâmpla dacă nu ne-am spăla?). 

Observarea realităţii şi experienţele “ştiinţifice” ajută copilul să găsească singur explicaţii la 

multiplele sale de ce-uri: de ce nu cade soarele? de ce se înserează? de ce umbra este mai mare decât 

mine? de ce cad frunzele din copaci? etc. Preşcolarul căruia i se oferă explicaţii accesibile va învăţa 

să le caute singur, să argumenteze faptele, să le afle cauzele, să-şi amplifice posibilităţile de 

cunoaştere.  
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              Motto: „ Natura şi educaţia sunt asemǎnǎtoare, cǎci educaţia îl transformǎ pe om şi, 

prin  aceastǎ transformare, creeazǎ natura”. ( Democrit ) 

 

Educaţia ecologicǎ este un proces continuu care are ca scop dezvoltarea unei populaţii care 

este conştientǎ si preocupatǎ de mediul înconjurǎtor în totalitate şi de problemele sale asociate şi 

care are cunoştinţe , atitudini, abilitǎţi, motivaţii, fiind angajatǎ individual şi colectiv in 

soluţionarea problemelor curente şi prevenirea altor probleme noi. 

Grija faţǎ de mediu trebuie sǎ fie o componentǎ esenţialǎ a dezvoltǎrii morale, spirituale, 

sociale si culturale, a noii generaţii. De la cea mai fragedǎ vârstǎ, copii trebuie familiarizaţi cu 

problemele de mediu, probleme cu care aceştia se vor cunfrunta cu siguranţa in viitor. Pentru a le 

dezvolta capacitatea de a lua decizii cât mai chibzuite si necesare mediului este nevoie de a 

dezvolta educaţia ecologicǎ.  

Din pǎcate pâna în prezent educaţia ecologicǎ nu este inclusǎ în planurile de învǎţǎmânt. De 

aceea, se impune tot mai mult ca prin diferitele discipline incluse în procesul de învǎţǎmânt sǎ 

convingem elevii de necesitatea apǎrǎrii mediului înconjurator, formându-le o conduitǎ ecologicǎ 

modernǎ. De pildǎ: din lucrările realizate cu materiale din natură şi cu materiale reciclabile în cadrul 

orelor de abilitaţi practice pot rezulta adevărate opere de artă şi pot constitui şi premizele realizării 

educaţiei ecologice. Colajele din fructe şi seminţe, frunze, coajǎ de copac, diferite pene colorate, pot 

genera discuţii pe teme de ecologie cum ar fi: protecţia plantelor si animalelor din zona în care trăim, 

pădurea,aurul verde al planetei,etc. De asemenea, lucrările din diferite sortimente de hârtie sunt foarte 

îndrăgite de copii şi putem apela la cunoştinţele din cadrul celorlalte discipline de învǎţǎmânt , pentru 

formarea unor atitudini corecte faţă de mediul natural,faţǎ de necesitatea reciclării hârtiei.  

Tot pentru educarea elevilor în sens ecologic se pot iniţia o serie de activitǎţi, cum ar fi: acţiuni 

de menţinea curǎţeniei  în şcoalǎ şi în imprejurimi, plantare de pomi, colectarea şi volorificarea 

deşeurilor, montarea de indicatoare cu mesaj ecologic, etc. 

Prin educaţie ecologică, copiii trebuie să dobândească cunoştinţe, atitudini si motivaţii pentru 

a acţiona individual si în echipă la soluţionarea problemelor care ţin de protecţia mediului, sǎ-şi 

formeze atitudini de dezaprobare faţă de cei care încalcă normele de protecţie a mediului.  

http://www.mmediu.ro/
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Elevul trebuie ajutat să înţeleagă că omul depinde în foarte mare măsură de mediul natural în 

care trăieşte si că este înţelept să-l protejeze cât mai bine cu putinţă. Sǎ inoculǎm elevilor ideea cǎ, a 

proteja natura înseamnǎ: 

       - a cunoaşte şi respecta legile de existenţǎ si evoluţie; 

      - a nu deranja armonia şi puritatea iniţialǎ a tuturor componenţilor naturali: soluri, ape, aer, climǎ, 

florǎ şi faunǎ; 

      - a nu polua aerul, apele si solul; 

      - a iubi sincer şi a ajuta sǎ supravieţuiascǎ toate fiinţele vii; 

      - a pune frâu dorinţei de a acapara tot ce-i mai frumos din jur; 

      - a fi conştient ca a doborî o pasǎre, a vâna o fiarǎ, a rupe o floare ori un ram este tot atât de 

dureros ca o insultǎ adresatǎ unui om; 

      - a nu lǎsa grǎmezi de gunoaie în pǎdure, în râuri,lacuri şi izvoare; 

      - a nu lǎsa inscripţii pe tulpinile copacilor. 

Principiile care stau la baza educaţiei ecologice sunt: 

      -educaţia ecologicǎ trebuie sǎ considere mediul înconjurǎtor in totalitatea sa: mediul natural sau 

construit, tehnologic şi social, local şi global, economic, cultural-istoric, moral, estetic; 

      -sǎ promoveze valoarea  şi necesitatea cooperǎrii naţionale şi internaţionale pentru prevenirea şi 

soluţionarea problemelor de mediu; 

      -sǎ fie un proces continuu pe toatǎ durata vieţii, începând cu nivelul preşcolar şi continuând prin 

toate etapele educaţiei: formalǎ si nonformalǎ; 

      -sǎ fie interdisciplinarǎ în abordare, îmbinând conţinutul specific al fiecǎrei discipline cu 

perspectiva de ansamblu; 

                  -sǎ permitǎ elevilor sǎ aibǎ un rol în planificarea activitǎţilor de educaţie şi sǎ le ofere ocazia de 

a lua decizii şi de a accepta consecinţele  lor; 

      -sǎ faca legatura între sensibilitatea faţǎ de mediul înconjurǎtor, cunoştinţe, capacitatea de 

rezolvare a problemelor subliniind sensibilitatea faţǎ de mediul înconjurǎtor la vârste fregede; 

      -sǎ-i ajute pe elevi sǎ descopere simptomele reale şi cauzele reale ale problemelor de mediu; 

      -sǎ sublinieze complexitatea problemelor de mediu şi a celor care necesitǎ dezvoltarea gandirii 

critice si a capacitzvii de rezolvare a problmelor; 

      -sǎ foloseascǎ diverse medii pentru studiu punând accent pe activitǎţile practice şi experienţele 

directe. 

A proteja natura înseamnǎ a proteja însǎşi viaţa si sǎnǎtatea fiecǎruia. 

 

 

 

 

 

 

IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 LA COPIII CU CERINȚE SPECIALE 
 

Prof. Costache Elisabeta 

 Școala Gimnazială ,,Marin Preda”-GPN, Pitești 

 

Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza mai 

uşor socializarea copiilor cu CES. În funcţie de  specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi 

priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide,pentru că, 

desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea 

socială. Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiior şi drumeţiilor, permitdezvoltarea 

relaţiilor interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea; sporirea interesului de 

cunoaştere a frumuseţilor naturale şi de patrimoniu; formarea şi dezvoltarea  
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unor sentimente de preţuire a mediului natural, în vederea adoptării unui  comportament ecologic 

Participarea copiilor cu CES la activităţi cultural-artistice constituie puncte de referinţă, jaloane care-

i duc spre autocunoaştere, matricea spirituală în care un copil îşi descoperă treptat propria sa identitate, 

rostul său în lume. Serbările de Crăciun, de 8 Martie sau 1 Iunie, permit socializarea şi valorizarea 

acestor copii. 

Terapia prin teatru 

Terapia prin teatru nu vindecă deficienţa, dar schimbând mediul pentru copil, efectul 

deficienţei este mai puţin evident. Pus în situaţia de a practica o diversitate de comportamente, de a 

setranspune în „pielea” unor dansatori, copilului i se solicită un anumit mod de comportare, i seoferă 

prilejul de a acţiona efectiv pe baza unor reguli de comportare civilizată, de a exersa în mod direct 

deprinderi, comportamente, relaţii sociale. Deci, formarea personalităţii deficientului mintal se face 

în cadrul obiectivelor educative generale, comune tuturor elevilor, numai că mijloacele de realizare 

sunt diferite. 

Experiența dascălilor depozitează o serie de cerințe existențiale personale si colective, 

însumând adevăruri utile evoluției noaste. De aceea spiritul uman trebuie cultivat, nu numai pentru 

faptul că de-a lungul procesului invățării si-aadus contribuția la marile schimbări petrecute in lume, 

ci și pentru că lectura se impune ca necesitate intelectuală. Pe cât de importantă este lectura in 

modelarea personalității copilului, pe atat de multe alte tentații îi stau in cale in timpul liberi: filmul, 

jocurile electronice, internetul etc. Fiind conștienți de binefacerile deprinderii de a citi, elevii trebuie 

puternic motivați să aleagă lectura ca o activitate relaxantă si plăcută, fapt deloc usor in secolul nostru. 

În acest context profesorul trebuie să rămâna un etern creator si să inventeze mereu metode prin care 

să convingă elevii de utilitatea lecturii. Astfel ei vor putea observa cu timpul ca cititul poate deveni 

o plăcere, că se exprimă mai ușor si ca devin mai siguri de sine, participând activ la propria formare 

in cadrul lecțiilor. 

          În condițiile in care astazi „revoluția informatică” tinde sa reconfigureze domeniul vast al 

educației, determinand schimbarea paradigmei de generare si transmitere a cunoașterii, școala trebuie 

să asimileze flexibil noile tehnologii de informare si de comunicare, repere în funcție de care vor fi 

stabilite prioritățile si resursele in acest domeniu. 

In plus, participarea la activităţi extracurriculare are un impact pozitiv asupra adolescenţilor care 

provin din medii familiale precare. Mahoney et al. (2000) a descoperit că implicarea în activităţi 

extracurriculare a mediat relaţia dintre problemele care ţin de interacţiunea defectuoasă între părinţi 

şi adolescenţi şi stările de depresie. Dintre adolescenţii care aveau relaţii defectuoase cu părinţii, cei 

care au participat în activităţi extracurriculare au înregistrat stări depresive în mai mică măsură decât 

cei care nu au participat, şi aceasta s-a întâmplat cu preponderenţă în cazul celor care au perceput un 

nivel mai ridicat de susţinere din partea liderului activităţii. 

         Participarea la activităţi extracurriculare poate fi asociată cu scăderea delincvenţei în rândul 

adolescenţilor. Una din explicaţiile privind motivele corelaţiei negative dintre delincvenţă şi 

participarea la activităţi extracurriculare este că acestea din urmă au un caracter puternic prosocial, 

ceea ce încurajează adoptarea de norme comportamentale constructive. Modelul psiho-social- 

raportează handicapul de societate plasând problema handicapului la interacţiunea dintre persoane şi 

diferitele segmente ale sistemului social, astfel că societatea este cea care trebuie sa se adapteze la 

persoanele care o compun, nu numai persoana să se adapteze societăţii. Copiii cu C.E.S. pot prin joc 

să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc informaţii despre lumea în care 

trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurator şi învaţă să se orienteze 

în spaţiu şi timp. 

Jocul 

          Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea Jocurile sociale 

sunt necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc 

având nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate. 

Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD 

jocurile trebuie să fie cât mai variate. Şcoala este de asemenea un mediu important de socializare. 

 Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în 

structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, 

https://www.dascalidedicati.ro/copiii-cu-ces-si-art-terapia/
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integrarea individuală. Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe 

care o urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; 

consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de invăţare; situaţie în 

care copilul sau tânarul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; 

corespondenţa totală între solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; 

existenţa unor randamente la învăţatură şi în plan comportamental considerate normale prin 

raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare.În şcoală, copilul cu tulburări de 

comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau indisciplinaţi, el încălcând deseori 

regulamentul şcolar. 

Din asemenea motive, copilul cu tulburări de comportament se simte respins de catre mediul 

şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, 

intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea.Datorită 

comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale, persoanele cu 

tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate. Aceste persoane sunt puse în 

situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, trăind în familii problemă, care nu se 

preocupă de bunăstarea copilului. Elevii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, 

de programe de terapie lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de 

predare-învăţare şi evaluare specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe 

terapeutice pentru tulburări motorii. De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională 

personală şi a familiei. 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai 

mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este 

cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este facută o evaluare eficientă care ne permite să ştim 

cum învaţă copilul.Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de 

psihoterapie individuală şi de grup. De asemenea copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea 

profesorilor şi colegilor, fiind nevoie să primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini 

simplificate. 

Elevii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea 

psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie facute cât mai precoce, cu implicarea tuturor 

factorilor educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, el 

oferind consiliere. 

Din experienţa personală putem afirma că profesorul poate folosi în procesul de predare-

învăţare, evaluare diverse strategii şi intervenţii utile:crearea unui climat afectiv-pozitiv; stimularea 

încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare; încurajarea sprijinului şi cooperării din partea 

colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor; încurajarea independenţei, creşterea 

autonomiei personale; încurajarea eforturilor; sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea 

sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă; folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, 

încurajări, întărirea pozitivă, astfelîncât să fie încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres; crearea unui 

climat afectiv, confortabil; centrarea învăţarii pe activitatea practică; sarcini împărţite în etape mai 

mici, realizabile;  

Folosirea învăţării afective; Adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare; 

Sprijinirea elevului să devină membru. 

Organizarea unor activităţi de grup care să stimuleze comunicarea şi relaţionarea interpersonală 

jocuri, excursii, activităţi extraşcolare, activităţi de echipă au un impact benefic asupra elevilor cu 

CES. 
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PROIECT  DE ACTIVITATE 

 

 Prof.  Tița Ionela-Narcisa 

Școala Gimnazială ,,Marin Preda”-GPP, Pitești 

 

NIVEL II : Grupa Mare  

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri si activitati didactice alese (ALA 2 ) 

MODUL DE REALIZARE:  Joc de mişcare 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum este, a fost şi va fi aici , pe Pământ? 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „ Să protejăm natura!” 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Micii ecologişti!” – joc de mişcare 

 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: satisfacerea nevoii de mişcare prin dezvoltarea aptitudinilor  motrice de 

bază; destinderea şi recreerea copiilor prin dezvoltarea capacităţii de cooperare;selectarea deşeurilor, 

după criterii date. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1 -să respecte regulile impuse de joc şi regulile de disciplină; 

O2 -să coopereze în vederea realizării obiectivului propus;  

O3 -să execute diferite mişcări, la comenzile educatoarei, ţinând cont de criteriile de selecţie a 

deşeurilor; 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

a) Metode şi procedee didactice: 

exerciţiul, conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstraţia, lucrul în echipă, jocul 

b) Mijloace de învăţământ: 5 cutii cu rol de pubele 

c) Material bibliografic: 

Eugenia Barcău Ticaliuc- 1001 jocuri pentru copii 

 

FORMA DE ORGANIZARE: frontală, pe grupe 

 

DURATA ACTIVITĂŢII: 30 min 

 

 

DEMERS DIDACTIC 

 

Secvențe 

didactice 

OB Conținutul  

instructiv- educativ 

Strategii 

didactice 

Evaluare 

 

Moment 

organizatoric 

 Se creează un spaţiu   suficient 

pentru desfăşurarea  jocului. 

Se pregătesc cele necesare şi se 

asigură disciplina prin cerinţe 

verbale. 

Copiii sunt aşezaţi în cerc, 

interpretând cântecul de tranziţie 

„Imnul ecologiştilor”. 

 
 
conversaţia; 
 

exerciţiul 

apreciez 

interpretarea 

corectă a 

cântecului  

Captarea 

atenţiei 

 

O3 

Se prezintă copiilor planşa cu 

etapele reciclării şi se vor purta 

scurte discuţii pe seama acestui 

subiect. 

 

 
conversaţia 
 

 

apreciez răspunsul  

primit 
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Anunţarea 

temelor şi a 

obiectivelor 

 Copiii vor afla titlul jocului pe care 

îl vor desfăşura, şi anume: “Micii 

ecologişti!” 

conversaţia  

Dirijarea 

 învăţării 

 

 

 

O1 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 Se vor explica şi demonstra 

regulile jocului  “Micii ecologişti!” 

Copiii sunt aşezaţi  pe două rânduri 

(sunt două echipe: florile şi 

fluturii) , care se întrec între ele. În 

faţa lor sunt aşezate cele 5 cutii: 

una cu deşeuri şi 4 pentru selecţia 

deşeurilor, după cum urmează: 

hârtie, sticlă, plastic şi resturi 

menajere. 

La semnalul educatoarei – bătaie 

din palme – pleacă, în pas 

alergător,doi copii (câte unul din 

fiecare echipă)  la cutia cu deşeuri. 

Ajunşi acolo, cu ochii închişi, iau 

câte un deşeu şi apoi îl duc la cutia 

destinată colectării lui, după care 

se-ntorc tot în pas alergător şi se 

aşază la coada şirului.În momentul 

când copilul ş-a aşezat la coada 

şirului, pleacă următorul copil la 

cutia cu deşeuri, tot  in pas 

alergător şi tot asa se procedează, 

până când merg toţi copiii la 

deşeuri. Câştigă echipa care 

termină prima sarcina de lucru. 

Echipa câştigătoare va da pedeapsă 

echipei  care pierde. Se admite 

sustinerea coechipierului, prin 

rostirea numelui (ex. »Hai, Ancuţa! 

«). 

Elemente de joc: aplauze. 

Se va desfăşura mai întâi  jocul de 

probă, trecându-se apoi la 

desfăşurarea propriu-zisă a jocului. 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

explicaţia 

demonstraţia  

 

exerciţiul 

verbal 

exerciţiul 

fizic 

 

jocul 

apreciez copiii 

care respectă 

regulile 

 

 

observarea 

sistematică 

 

apreciez 

capacitatea de-a 

selecta corect 

deşeurile 

Obţinerea 

performanţei 

O2 
 
 
O3 

 

Se pune accent deosebit pe învăţarea 

activă şi pe libertatea copiilor de a se 

mişca. 

    Se va răspunde la eventualele 

întrebări formulate de copii. 

Exerciţiul 

verbal  

 

exerciţiul 

fizic 

observare   

individuală şi de 

grup 

Evaluarea 

activităţii 

 Se fac aprecieri asupra modului în 

care au participat copiii la activitate.  

  Se  împart stimulente   

conversaţia 

evaluarea   

autoevaluarea   

aprecieri  

asupra 

comportamentului 

Asigurarea 

retenţiei  şi  

transferului 

 Se repetă tema jocului. Şi li se 

sugerează ca şi acasă să iniţieze 

familia în colectarea selectivă a 

deşeurilor. 

conversaţia  
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MICII ECOLOGIȘTI 

OPȚIONAL- ECOLOGIE 

 

  Prof.  Manole Nicoleta- Georgeta 

Școala Gimnazială ,,Marin Preda”-GPP, Pitești 

        

 

,, Să faceţi sacru legământ, 

          Să ocrotiţi acest pământ  

                 E tot ce – avem mai bun, mai sfânt, 

                           Salvaţi – l cât mai este timp.” 

 

Domeniu de dezvoltare: Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea mediului  

Durata opționalului: 1 an școlar  

Grupa: mijlocie 

Număr activitați: 1/săptămână 

 

ARGUMENT 

 Trăim într-o  lume a convieţuirii, o lume în care împărţim totul cu alte naţii sau vieţuitoare, 

motiv pentru care suntem datori să apreciem natura cu bogăţiile ei, fără a o exploata sau a o distruge. 

Pământul nu dispune de rezerve interminabile, iar omul mai mult sau mai puţin conştient poate epuiza 

aceste resurse dătătoare de aer, apă, lumină hrană, etc. Din acest motiv, orice om trebuie să respecte 

legile scrise sau nescrise care protejează natura şi tot ceea ce cuprinde ea.  

De mici observăm natura şi rămânem fascinaţi de splendoarea şi magia ei. Oricât încercăm 

să o descoperim, ne dă impresia că mai are atâtea taine, ascunse dar vizibile totuşi, pe care ne 

îndeamnă să le explorăm încetul cu încetul. Mereu, de mici, copiii îşi pun simple întrebări, sau mai 

puţin simple ca: „De unde vine ploaia, sau ninsoarea?” sau „De ce încălzeşte soarele?” sau „De ce 

cad frunzele?” sau „De ce cresc planetele?” „De ce azi e luni şi mâine e marţi?” „De ce la noi e frig 

iar la bunica e cald?” „Cum ajunge grâul pâine?” „De ce ziua e soare iar noaptea e lună?”, etc. Toate 

sunt întrebări fireşti, şi orice părinte sau cadru didactic încearcă să răspundă, să lămurească copilul, 

fără a-l deruta sau prost informa. Evident nu toate întrebările, sau răspunsurile, ne sunt nouă la 

îndemână, şi copilul pare tot mai derutat de răspunsurile evazive. Nici nu se intenţionează ca de la 

vârsta preşcolară sau şcolară mică să se aducă la cunoştinţă toate aceste bagaje „grele” de cunoştinţe 

de viaţă şi natură (mulţi dintre noi aflăm curiozităţi ale naturii în fiecare zi indiferent de vârstă). Dar 

se încearcă încă din grădiniţă să se lămurească o bună parte din ele şi toate acestea, informaţiile,  se 

aleg după curiozităţile copiilor.  
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 Putem visa la o lume mai bună, mai curată, la un univers al păcii şi înţelegerii, nu se aşteaptă 

totul de la copii doar, dar cu ajutorul lor, prin intermediul lor, se poate face un pic mai bine, se poate 

ajunge şi la sufletul celor mari. Cu toate că adulţii sunt exemplele clare, vizibile de urmat ale copiilor, 

şi copiii pot fi exemple pentru adulţi. Copiii admiră natura cu alţi ochii, fiind în perioada de 

descoperire a ei, şi o contemplă mai bine decât adultul.   

Se profită, într-o oarecare măsură, de vârsta „micului curios” şi se prezintă natura cu secretele 

ei într-o manieră cât mai accesibilă şi plăcută; aşa se poate face din mica fiinţă umană un mare iubitor 

al naturii, dar nu în ultimul rând un protector al ei. 

 

DOMENIU DE DEZVOLTARE: 

DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII – a fost definită în termenii 

abilităţii copilului de a înţelege relaţiile dintre obiecte, fenomene, evenimente şi persoane, dincolo 

de caracteristicile lor fizice. Domeniul include ablităţile de gândire logică şi rezolvare de probleme, 

cunoştinţe elementare matematice ale copilului şi cele referitoare la lume şi mediul înconjurător. 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

1. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat; 

2. Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare. 

 

COMPORTAMENTE VIZATE 

1.1. Identifică elementele caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat ; 

1.2. Compară experienţe, acţiuni, evenimente, fenomene/relaţii din mediul apropiat;  

1.3. Construiește noi experienţe, pornind de la experienţe trecute; 

1.4. Identifică posibile răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii - problemă şi provocări din viaţa 

proprie şi a grupului de colegi ; 

1.5. Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente 

şi metode specifice; 

3.1. Evidenţiează caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător;  

3.2. Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului; 

3.3. Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului; 

3.4. Demonstrează cunoașterea poziției omului în univers, ca parte a lumii vii şi ca fiinţă socială. 

 

 

PLANIFICAREA TEMELOR EDUCAŢIEI ECOLOGICE : 

 

„MICII   ECOLOGIŞTI” 

 

Nr. Activitatea de învăţare Cunţinuturi 

1. „Planeta verde” Impresionanta natură cu minunăţiile ei. - lectură după imagini. 

2. „Curiozităţi pe nevăzute” Analizarea mediului prin 

organele de simţ. 

- experimente (mirosire, 

degustare, pipăire). 

3. „Aranjamente florale” Colectare de materiale din natură. - activitate practică. 

4. „Paşi spre un mediu mai curat!” -activitate practică de 

ecologizare a curţii grădiniţei 

5. „Cum ocrotim corect solul?” - experiment   

6. „Să iubim şi să ne ocrotim oraşul” Colectare de ziare, 

hârtii, pet-uri. 

- activitate colectivă. 

7. „Fenomenele naturii” Norii, ploaia, furtuna, grindina, 

poleiul, roua, lapoviţa, ninsoarea, uraganul, tornada. 

- jocuri. 

8. ,,Rolul aerului în viaţa omului și a celorlalte vieţuitoare 

ale planetei,, 

- experiment 
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9. „De la sămânţă la falnicul brad” Evoluţia unei plante în 

timp. 

- observare. 

10. ,,Aşa da! Aşa nu!,, -joc didactic 

11. „Curiozităţi din lumea animalelor” – atlase pentru copii - citire de imagini. 

12. ,, Activităţile oamenilor care duc la poluarea mediului,, - activitate colectivă prin 

realizare de afise 

13. „Apa, aerul şi sănătatea omului” Evidenţierea 

importanţei lor pentru om. 

- vizionare materiale preluate de 

pe internet. 

14. „Ce este poluarea?”  - ieşire în mediul apropiat. 

15. „Calitatea apei „ - experiment 

16. „Să păstrăm mediul curat!”  - povestiri cu început dat. 

17. „Să confecţionăm jucării din materiale reciclabile” - activitate colectivă cu părinţii. 

18. „Ce ne dă natura?” - vizionare casetă video. 

19. „Locul unde mă simt fericit” - povestirile copiilor, 

20. „Micul ecologist” –calendar Eco - concurs de cunoştinţe generale 

şi expoziţii de lucrări 

 

FINALITĂŢILE PROPUSE ÎN URMA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII 

OPŢIONALE ,,MICII ECOLOGIŞTI,,: 

Întraga activitate va avea un impact deosebit asupra copiilor preşcolari şi şcolari datorită: 

- utilizării metodelor interactive, a procedeelor şi tehnicilor de lucru, care le-a sporit încrederea 

în forţele proprii; 

- apropierii lor de mediul înconjurător; 

- însuşirii unor norme de comportament eco-civic; 

- formării unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă normele ecologice. 

 

EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR OPŢIONALE se va realiza prin: 

 Expoziţie de fotografii realizat în timpul desfăşurării proiectului; 

 Portofoliul şi Jurnalul proiectului - cu lucrări artistico-plastice (desene, picturi, modelaje) şi 

practice realizate de copii în timpul proiectului; 

 Înregistrări audio-video din timpul derulării proiectului; 

 Revista „Micul ecologist” (revistă editată de învăţătoare, educatoare, părinţi şi copii). 

 

MEDIATIZARE: afişierul grădiniţei, presa locală, popularizarea proiectului în sesiuni de 

comunicări ştiinţifice, simpozioane, publicaţii pentru preşcolari, pe site-ul „Didactic.ro”. 

 

Bibliografie: 

1. ,,Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Ediţia a II a revizuită şi 

adăugită, Bucuresti, 2005; 

2. Ionescu, Al., Săhleanu, V.Bandiu, - „Protecţia mediului înconjurător şi educaţia 

ecologică”, Bucureşti, Ed. Ceres, 1989; 

3. Meraru Marcela , Oprişorean Valeria - „Scrisoarea pământului către copii”, Ed. Emia, 

2004. 
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ARTA DIN DEȘEURI 
 

PROIECT EDUCAŢIONAL DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ 

 

 

    Prof.  Holban Lidia 

                                                                           Școala Gimnazială ,,Marin Preda”-GPP, Pitești 

 

 
INIȚIATOR   PROIECT: 

 

COLABORATORI PROIECT:      

                                                    

Titlul activității : ”Micii ecologisti- Artă din deșeuri” 

Tipul activității : Educație ecologică 

 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE:  o zi  

 

ARGUMENT 

Nu trăim într-o lume perfectă, iar noi, oamenii mari, lăsăm de multe ori de dorit prin 

comportamentul nostru faţă de semenii noştri, de tot ce ne înconjoară. 

           Lucrurile nu pot merge aşa la infinit, iar speranţa noastră este ca generaţiile viitoare să nu 

facă aceleaşi greşeli ca şi noi. Ştim că fiecare generaţie este altfel, că fiecare copil e un unicat, iar 

dacă sunt educaţi cu DRAGOSTE şi RĂSPUNDERE, putem spera într-un viitor mai bun. Nu este 

niciodată prea târziu să înveţi de la ceilalţi, chiar dacă aceştia pot fi şi mai mici decât tine. 

 De-a lungul anilor s-a încercat a se găsi o metodă cât mai bună de educare a copiilor noştri. 

Acest domeniu (educaţia) va rămâne însă un teritoriu în care oricând se pot deschide noi drumuri, 

iar la întrebarea: „Cum e bine să educi ca  să trezeşti interesul copiilor de a şti mai mult?” – nu se 

va răspunde niciodată definitiv.  

           Ne propunem să realizăm o educaţie interactivă în care Domeniile de activitate : Știință, 

Limbă și comunicare, Psihomotric, Om și societate şi Domeniul Estetic și creativ (decupaj, lipire, 

confecţionare, cusut) să coexiste armonios. 

          Materialele din care sunt confecţionate diferite obiecte nu sunt costisitoare, mulţi le consideră 

simple deşeuri, dar din ele se pot face mult mai multe, chiar ARTĂ. Suntem o societate de consum 

care nu mai ştie ce să facă cu deşeurile, iar ceea ce putem face împreună cu aceşti copii poate fi un 

exemplu.  

Aşadar, soluţia este EDUCAŢIA care nu trebuie să ţină doar cât timp eşti la şcoală, ci toată 

viaţa. 

SCOP : 

    Dezvoltarea gustului estetic şi artistic al preșcolarilor, dezvoltarea creativităţii prin realizarea 

lucrărilor sugerate.  

 

OBIECTIVE : 

 Să participe în mod civilizat la activităţile extracurriculare desfăşurate în sala de grupă; 

 Să lucreze în echipă;  

 Stimularea creativitătii şi dezvoltarea imaginaţiei copiilor; 

 Educarea copiilor în procesul de gestionare a materialelor reciclabile; 
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 Să lege prietenii cu copiii din alte grupe care participă la acest proiect educaţional; 

                                  

GRUP ŢINTĂ 

 Preșcolarii grupelor mici, mijlocii și mari din Șc.Gimnaz.”Marin Preda”-GPP, Pitești; 

 Resurse umane: cadrele didactice partenere ale proiectului; 

părinţi, rude, prieteni, invitaţi ai părţilor implicate în proiect; 

 Resurse financiare: autofinanţare; 

 Resurse de spaţiu:  Șc.Gimnaz.”Marin Preda”- GPP, Pitești; 

 Resurse materiale: auxiliare: costume, deşeuri;    

     audio-video: casetofon cu cd, aparate foto; 

 

  ACTIVITĂŢILE  PROPUSE :  

 Confecţionarea costumelor din deşeuri de către preșcolarii grupelor mari în  colaborare cu  

părinţii;  

 Realizarea lucrărilor din deşeuri ( fluturi şi gâze) de către preșcolarii grupelor mici implicați în 

proiect; 

 Desfăşurarea paradei costumelor confecţionate din deşeuri; 

  

EVALUARE: 

 Realizarea de portofolii şi expoziţii de fotografii . 
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