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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.
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UN MEDIU CURAT ȘI SĂNĂTOS
Prof. Vasilescu Maria-Ramona
Școala Gimnazială ,,Marin Preda”, Pitești
În contextul societăţii cunoaşterii, şcoala viitorului își pune bazele pe

transformările

progresive care alimentează continuitatea în schimbare. Educaţia ecologică, sau educaţia relativă la
mediu, răspunde acestei cerinţe, investind în dezvoltarea gradului de conştiinţă şi a simţului
responsabilităţii tuturor oamenilor faţă de mediu şi problemele sale; vizează în egală măsură
asimilarea de cunoştinţe, formarea de atitudini şi comportamente dezirabile, clarificarea valorilor,
precum şi un demers practic efâficient.
Mediul înconjurator, așa cum se prezintă el în prezent, este, în cea mai mare parte, o creație
a omului, însă el poate influența la rândul său evoluția societății umane. Problema protecției
mediului în care trăim, a resurselor naturale, a unei atmosfere curate și a unor apelor limpezi este o
problemă pe care și-o pun nu numai specialiștii, dar și locuitorii planetei, de la cele mai mici vârste.
Copiii trebuie învățați să ocrotească natura, să participe direct, în limita posibilităților, la
anumite activități în cadrul cărora pot să înțeleagă ce înseamnă să respecte și să protejeze zona în
care trăiesc și își desfășoară activitățile, să descopere că mediul care ne înconjoară este un
mecanism viu, cu o complexitate deosebită, de a cărui integrare şi bună funcţionare depinde
întreaga activitate umană.
Poluarea apei, aerului, solului, epuizarea resurselor naturale pot fi evitate prin activități
simple, accesibile tuturor:
-

Colectarea separată și reciclarea deșeurilor, și grija sportiă față de materialele care nu
sunt biodegradabile (de exemplu, plasticul), care se descopun în fragmente mai mici pe
parcursul a sute de ani.

-

Limitarea consumului energetic și folosirea energiilor alternative conservându-se astfel
resursele naturale, prin actiuni simple: economisirea curentului electric și a apei,
folosirea energiei verzi etc.

-

Folosirea mijloacelor de transport în comun, bicicletei, mersul pe jos sunt variante care
scad cantitatea de gaze cu efect de seră care ajunge în atmosferă.

-

Stilul de viață fără risipă conduce la reducerea cantității de deșeuri și este unul dintre
cele mai utile lucruri care se pot face pentru protejarea mediului. Beneficiile unui astfel
de stil de viață includ: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cauzate de producția
bunurilor, conservarea resurselor naturale, îmbunătățirea sănătății și, nu pe ultimul
loc, economisirea banilor.
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Prin toate activitățile pe care le desfășuram în mediul școlar, îi facem pe copii sa înteleagă
că mediul înconjurator este spațiul vital al unei omeniri care împarte o planetă întreagă și că
protejând propriul nostru mediu, îl protejăm și pe cel al vecinului, iar poluarea nu are granițe, ea
este dăunătoare atât pentru oameni, cât și pentru natură .
Bibliografie:
1. Toth Maria (coord.), „Metode participative în educaţia ecologică”, Editura Studium, Cluj Napoca,
2001.
2. Abrudan Ioan, Bulgărean Sanda, Dehelean Claudia, Onaci Mariana, „Educaţie pentru mediu”,
Editura Silvania, Zalău, 2005.
PROTECȚIA MEDIULUI ȘI VOLUNTARIATUL
Prof. înv. preșcolar Stoian Lidia,
G.P.P. „Primii Pași”, Pitești
Prin evenimente dedicate voluntariatului ecologic la care am participat, mi-am propus să îi
educ pe copii în spiritul iubirii pentru mediu.În opinia mea, când vine vorba despre voluntariat,
există o singură problemă care ridică semene de întrebare pentru cei mai mulți dintre noi. Pentru
persoanele care vor să facă voluntariat, lipsa timpului constituie un impediment. Un program
încărcat poate reduce mult opțiunile celor care vor să se implice în voluntariat. Dar, din fericire, în
societatea de astăzi, poți să devii voluntar în nenumărate feluri.
Voluntariatul înseamnă să îți dedici o parte din timpul tău altor tipuri de activități, fără să fii
remunerat pentru ceea ce faci. În schimb, ce s-ar putea să nu știe mulți despre voluntariat este că
răsplata o reprezintă un sentiment de bucurie enorm. Voluntariatul este o bună modalitate de
dezvoltare personală, prin intermediul căruia reușim să cunoaștem persoane noi, să ne descoperim
abilitățile persoane, să căștigăm experiență. Derivat din substantivul „volunteer”, termenul
„voluntariat” are o utilizare mai recentă. Dacă inițial cuvântul îl desemna „pe cel care se oferă
pentru serviciul militar”, astăzi semnificația face referire în special la idea de „serviciu comunitar”.
Serviciile de voluntariat și-au făcut apariția între anii 1920 și 1930, voluntariatul fiind privit
în acea perioadă ca o modalitate de a crea prietenii între tinerii din toata lumea. De exemplu, în
timpul crizei economice din 1929, în Statele Unite ale Americii voluntariatul a fost o metodă de a
ajuta tinerii ce nu aveau locuri de muncă, în sensul că pentru activitățile sociale desfășurate li se
oferea un loc de cazare și mâncare. La sfârșitul anilor 1940 și în decursul anilor 1950, tinerii
voluntari au fost un cei care au ajutat la reconstrucția unei părți a Europei și au stabilit relații de
prietenie care depășeau granițele țărilor.
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Voluntariatul în domeniul ecologic din ce în ce mai popular, tinerii alăturându-se ONGurilor locale în lupta lor pentru o natură vie, curată şi un mediu înconjurător sănătos. Acesta se
extinde pe mai multe ramuri de activitate, fiind un domeniu destul de vast şi diversificat, care
cuprinde o gamă variată de acţiuni şi iniţiative.
Iată două din categoriile largi:


monitorizarea mediului – reprezintă seria de activități care au loc pentru a caracteriza și ține
sub observație calitatea mediului înconjurător;



restaurarea ecologică; din acest domeniu, cel mai adesea s-au înregistrat acțiuni de
ecologizare, repopulare, plantare etc, ele având ca scop conservarea ecosistemelor și
creșterea productivității lor;
Un prim plan este cel al spațiilor verzi care necesită restaurare și îngrijire. De asemenea,

problema câinilor comunitari face parte tot din reechilibrarea ecosistemului urban, iar dezvoltarea
unei strategii pentru mobilitate eficientă și sustenabilă în cadrul orașului este extrem de necesară.
Educația despre grija față de mediul înconjurător este un domeniu foarte important, care merită
dezvoltat, deoarece generațiile tinere sunt cele care vor prelua de la noi spațiul de viață, și tot odată
sunt cele care vor influența mai departe dezvoltarea acestuia.
Mijloacele prin care se desfășoară educația ecologică sunt: prin intermediul cursurilor extracurriculare incluse în programa anului școlari, sau prin sesiuni scurte care au loc în perioadele din
an special dedicate educației non-formale (ex. săptămâna școala altfel). De asemenea, sunt ONGurile desfăşoară numeroase activităţi ecologice la care sunt invitaţi tinerii, astfel încât să devină
conştienţi de importanţa mediului înconjurător.
Aşadar, implicarea în acţiuni de voluntariat din domeniul ecologiei şi al protecţiei mediului devine
mai mult decât o modalitate de petrecere a timpului liber, fiind un mod responsabil şi benefic de a
asigura un mediu sănătos şi prielnic tuturor.
În decursul anilor, am realizat importanța parteneriatelor educaționale. Nu am ratat nicio
oportunitate de a-i ajuta pe copii.. Pot afirma ca voluntariatul este o sursa de educație atât pentru
mine, ca voluntar, cât și pentru copilul din fața mea. Am învățat să îmi dezvolt simtul estetic, să fiu
mai răbdătoare, dar ceea ce este mai important, este că mi-am găsit scopul în viață: acela de a fi un
bun pedagog. Acesta este dublat de dorința de a deveni un profesor de excepție.
Bibliografie:
1. Legea nr. 339 din 17 iulie 2006 pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.
195/2001
2. Legea nr. 195 din 2001, Legea voluntariatului (publicata in Monitorul Oficial nr. 206 din 24
aprilie 2001)
Proiect Educațional Interșcolar ,,Ziua Mondială a Mediului”, Pitești 2022

3. Maciuc, I., Ionel, V., Novac, C., et. al., Pedagogie și psihologie pentru pregătirea examenelor de
definitivat și grad didactic II, Editura Universitaria, Craiova, 2013.
IMPORTANȚA CERCETĂRII ȘI CUNOAȘTEREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ÎN
GRĂDINIȚA DE COPII
Prof. înv. preșcolar Manole Nicoleta- Georgeta,
Școala Gimnazială ,,Marin Preda”, Pitești
Mediul înconjurător în care copiii îşi desfăşoară activitatea, prin variatele lui aspecte,
constituie un prilej permanent de influenţare asupra personalităţii acestora.
Mai întâi de toate, mediul ambiant oferă copilului posibilitatea de a veni mereu în contact cu
ceva nou pentru el, care îi stârneşte curiozitatea, dorinţa de a-l cunoaşte, astfel, din contactul cu
obiectele şi jucăriile sale, cu lucrurile personale şi cele ale adulţilor, apar diferite întrebări din care
rezultă că preşcolarul se interesează de denumirea, calităţile sau provenienţa lor. Adulţii în familie,
cât şi educatoarele la grădiniţă, trebuie să satisfacă aceste interese. Prin răspunsul dat se transmit
atât cunoştinţele solicitate de copil cât şi cuvintele cu privire la atitudinea pe care trebuie să o aibă
copilul faţă de fiecare lucru sau fiinţă. Cu alte cuvinte, concomitent cu transmiterea de cunoştinţe,
se formează copilului o atitudine corespunzătoare, un anumit mod de comportare.
Astfel, se înlesneşte cunoaşterea treptată a mediului înconjurător, ca şi integrarea din ce în
ce mai corectă a copilului în acest mediu. Totodată, noile cunoştinţe dobândite devin un îndreptar
preţios al acţiunilor întreprinse ulterior.
Curiozitatea pe care copiii o manifestă faţă de fenomenele naturii trebuie menţinută şi
transformată într-o puternică dorinţă de a o cunoaşte şi înţelege din ce în ce mai bine. Observarea
sistematică a dezvoltării şi schimbării în timp a plantelor, a creşterii şi îngrijirii animalelor, educă
atenţia, spiritul de observaţie deprinderea de a sesiza schimbările din natură şi dorinţa de a cunoaşte
cauzele acestora. Noile cunoştinţe transmise copiilor cu prilejul observării diferitelor fenomene ale
naturii sunt înţelese şi memorate cu multă uşurinţă.
Răspunzând la întrebările preşcolarilor, educatoarea trebuie să le explice fenomenele
respective în raport cu capacitatea lor de înţelegere. Astfel, orizontul de cunoaştere al copiilor se
îmbogăţeşte treptat, ceea ce permite să înţeleagă că plantele şi animalele au nevoie de anumite
condiţii de dezvoltare (hrană, căldură, lumină, adăpost), că trebuie îngrijite de om; sau că fiecare
fenomen este rezultatul unei cauze, că fenomenele sunt legate între ele şi depind unele de altele.
Înţelegerea treptată, pe baza cunoştinţelor transmise de educatoare, a fenomenelor naturii, a
interdependentei dintre ele, a cauzelor care le-au provocat contribuie din plin la însuşirea de către
copii a unor elemente ştiinţifice despre natură.
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Observarea sistematică a naturii de către copii, sub îndrumarea educatoarei contribuie la
îmbogăţirea cunoştinţelor lor, la înţelegerea adecvată a fenomenelor naturii, la dezvoltarea
spiritului de observaţie, a gândirii şi limbajului. Observând natura, copiii pot, de asemenea, sub
îndrumarea adultului să sesizeze frumuseţile ei şi să o îndrăgească. În felul acesta li se educă simţul
estetic, sentimentul de admiraţie, de dragoste şi mândrie pentru bogăţiile şi frumuseţile naturii
patriei noastre.
De asemenea, mediul înconjurător oferă copiilor şi alte posibilităţi de cunoaştere. Este vorba
de cunoaşterea muncii oamenilor, a diferitelor meserii, a rezultatelor activităţii umane în diferite
domenii. Prin însuşirea de noi cunoştinţe despre aceste aspecte ale vieţii sociale, copiii îşi lărgesc
orizontul, îşi dezvoltă interesul pentru cunoaşterea activităţii omului, li se educă dragostea şi
respectul faţă de om şi de rezultatele muncii lui.
Din acest motiv este necesar să le oferim copiilor, încă de la vârsta preşcolară, posibilitatea
de a cunoaşte frumusețile şi beneficiile pe care natura ni le oferă, de a se bucura de natură cu
frumusețile ei şi de a le forma o atitudine responsabilă față de mediul înconjurător.
Orice copil poate deveni prieten al naturii cu condiţia să respecte natura. Toate aspectele noi
stârnesc curiozitatea copiilor, fapt ce se manifestă prin multiplele întrebări pe care le pun este
necesar să îl facem pe copil să înteleagă că în natură totul este folositor.
Se impune ca încă din gradiniță, copilul să cunoască formele de viaţă existente în mediul
inconjurător, diversitatea lor şi să înveţe să le ocrotească.
Comparând fenomenele, preşcolarul învaţă să gândească despre natură, iar dificultăţile
întâmpinate în cunoaşterea ei se risipesc şi rămâne trează dorinţa de ,,a şti”.
Cu multă răbdare, perseverență şi tact copilul va deveni receptiv şi sensibil la nevoile naturii,
pătrunzând încet tainele ei, descoperindu-i frumuseţea şi armonia. Ea poate trezi interesul copiilor
pentru astfel de proiecte, o serie de activităţi care să le arate copiilor cum se petrec anumite
fenomene, cum se mişcă anumite lucruri din mediul înconjurător, care sunt sunetele naturii şi care
sunt urmările acţiunilor omului asupra naturii.
Acest lucru se poate face cu uşurinţă cu preșcolarii. Astfel am realizat cu copiii un
experiment:
DE LA SĂMÂNŢĂ LA PLANTĂ - experiment științific - Am desfaşurat acest experiment
de lungă durată pentru ca preşcolarii să observe atât modul în care are loc procesul de germinaţie,
dar și care sunt factorii ce întreţin viaţa şi influenţează creşterea şi dezvoltarea plantei din sămânţă
(apa, aerul, lumina și căldura). Materiale folosite: • Boabe de fasole; • Tavă; • Borcane; • Prosoape
de hârtie/bumbac; Desfăşurarea experimentului: • Pregătirea şi aşezarea boabelor în tavă, pe
şervetele de hârtie/sugativă, după ce au fost ţinute o noapte în apă. • Tava a fost apoi aşezată la
fereastra sălii de grupă. Copiii au demonstrat grijă şi interes, udând boabele de fasole ori de câte ori
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a fost necesar. Zi de zi, au urmărit şi au observat cum evoluează încolţirea acestora, notând datele
într-un grafic. După două săptămâni, boabele de fasole au încolţit 3-4 cm. După două săptămâni,
când fiecare bob de fasole a început să dea câte o frunză, copiii le-au aşezat în borcane. Acestea au
fost umplute cu şerveţele de bucătărie, pentru a ţine locul pământului, în care planta ar fi trebuit să
se dezvolte, în mod normal. Borcanele au fost apoi aşezate la geam, nu înainte de a fi udate
şerveţelele pentru ca sămânţa să aibă apa necesară. După o zi, copiii au observat că fiecare bob
încolţit a dezvoltat câte o tulpină cu frunze, care a crescut 2 cm. Am avut grijă, să nu lăsăm plantele
neudate şi să le aşezăm din nou la fereastră, după ce le-am observat!
Avem datoria şi obligaţia de a sprijini copiii în cunoaşterea unor elemente din tainele
universului, de a-i învăţa să exploreze lumea înconjurătoare, să o analizeze, să pună întrebări şi să
exprime opinii şi să-i încurajăm în toate acţiunile pe care le întreprind.
Prin implicarea copiilor în activități de cunoaștere și înțelegere a unor fapte și fenomene din
universul apropiat, prin cunoașterea frumuseților și beneficiilor unei vieți în mijlocul naturii, se
formează copiilor o atitudine corectă, responsabilă față de mediul apropiat pentru o viață civilizată
și sănătoasă.
În concluzie, putem afirma că scopul final al educaţiei ecologice este acela de a-l face pe
copil să cunoască, să-şi însuşească, să respecte normele şi regulile de prevenire şi combatere a
efectelor nedorite cauzate de unele fenomene naturale, de protejare a mediului înconjurător, de
menţinere a sănătăţii individuale şi colective şi să înţeleagă necesitatea cultivării comportamentelor
şi atudinilor de protecţie şi autoprotecţie în raport cu natura.
Bibliografie:
1. Pro Ecologia Mileniului III – revista de educație ecologică, ed. Reprograph, ian. 2010, pg.5;
2. Eco viața-revista de educație ecologică, editura Arves, p.156;
3. www.educatieecologica.ro
ECOLOGIA LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ
Prof. înv. preșcolar Costache Elisabeta,
Școala Gimnazială ,,Marin Preda”, Pitești
A fi eco înseamnă a iubi mediul înconjurător, a-l respecta, a avea grija de el, dar și de noi
și cei din jur. Pentru că, dacă este adevarat că faptele tale se răsfrang asupra mediului înconjurător,
tot la fel de adevarat este și că mediul înconjurător ne va raspunde pe măsura faptelor noastre. Poate
că povestea nu ar suna la fel de dramatic daca rezultatele propriilor noastre acțiuni nu s-ar
repercuta asupra copiilor noștri, a nepoților, a celor ce vin dupa noi. Cuvântul ecologie vine de la
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greaca antică și înseamnă acasă. Ea examinează daunele tuturor ființelor vii în mediul lor în ciclul
de viață. Este, de asemenea, o ramură a biologiei, dar o ramură a științei. Ecologia înseamnă știința
mediului. Toate lucrurile vii sunt consumate pentru a supraviețui. Consumul duce, de asemenea, la
distrugere. Cu alte cuvinte, fiecare ființă vie este un pericol care poate provoca daune permanente
mediului înconjurător pentru a supraviețui.
Când suntem examinați în acest sens, este un fapt că ne rănim tot felul de produse și
comportamente care sunt folosite inconștient și resurse naturale. A fi eco înseamna a cunoaște 3
verbe: a reduce, a refolosi, a recicla. Dacă reușești să le folosești ca verbe de baza în activitatea ta
cotidiană, te vom declara un adevărat prieten al mediului înconjurător. Verbul a reduce - Cu toți ar
trebui să încearcam sa reducem consumul de apă. Ar trebui să reducem consumul de energie, să nu
uităm să închidem televizorul, calculatorul, (....) atunci cand nu ne mai sunt de folos. Nu trebuie să
uităm să scoatem încarcatorul telefonului din priza când nu încărcăm telefo nul deoarece consumă
energie când e lasat în prize. Verbul a refolosi – Se întâmplă destul de des să nu mai avem nevoie
de un anumit lucru, să ne gândim de două ori înainte de a-l arunca. “L-am mai putea folosi? Într-un
alt scop, cu o altă destinație? De ce să aruncăm ceva care poate fi refolosit? ”Atâtea cutii, cutiute,
materiale diverse cărora le-am putea da o altă utilizare în locul obișnuitului gest de a le arunca.
Verbul a recicla - A recicla înseamnă a prelucra anumite deșeuri în vederea refolosirii lor. Primul
pas către un scop atat de important este cel al colectării deșeurilor. Foarte important este și modul
în care gestionăm problema deșeurilor. Colectarea selectivă a gunoiului în vederea reciclării,
utilizarea de materii prime obținute din produse reciclate, opțiunea pentru ambalaje reciclabile,
refolosibile sau biodegradabile, toate au impact favorabil asupra mediului înconjurător
Abordarea educației ecologice în grădiniță prezintă anumite particularități metodologice,
scopul principal fiind acela de a oferi fiecărui preșcolar posibilitatea de a manifesta o atitudine
responsabilă, personal, față de mediul înconjurător. Orice copil poate deveni prieten al naturii cu
condiția să respecte natura. Toate aspectele noi stârnesc curiozitatea copiilor, fapt ce se manifestă
prin multiple întrebări pe care le pun. Este necesar sa îl facem pe copil să înțeleagă că în natură
totul este folositor. Este necesar ca, încă din perioada preșcolară, copiii să cunoască natura și să
înțeleagă legile care o guvernează, deoarece este necesară, contribuie la formarea unei atitudini
ecologice la această vârstă.
Animat de curiozitatea, de dorința de a imita adultul, copilul are un răspuns emoțional
puternic, ceea ce facilitează educația ecologică în grădiniță. În plus, în condițiile actuale,
educatoarele au un rol aproape la fel de important ca părinții în educația copilului, întrucât el
petrece adesea mai mult timp la grădiniță decât acasă. Așadar, învățarea prin atașament, care este
predominantă la această vârstă, ne oferă șansa de a forma la copiii noștri competențe
socioemoționale ce pot constitui un fundament solid în formarea profilului viitorului cetățean al
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planetei din toate punctele de vedere. Aceasta deoarece acum este mai facilă formarea
sentimentelor şi atitudinilor pozitive faţă de mediu, precum și formarea și dezvoltarea conștiinței
ecologice și implicit a unui comportament adecvat.
Noi educatoarele îi putem antrena pe preșcolari în diverse activități didactice pentru a li se fixa
anumite noțiuni de ecologie, protejare a mediului. Plaja activităților este mare, în continuare propun
un joc didactic.
SĂ PROTEJĂM NATURA (Micii ecologişti)
SCOP:
● Verificarea cunoştinţelor elevilor în legătură cu normele de comportare specifice asigurării şi
protejării naturii;
● Formarea deprinderii de a culege date necesare în scopul informării pe o temă dată;
● Activizarea vocabularului elevilor cu cuvinte care denumesc antonime;
● Dezvoltarea unei atitudini empatice față de mediul înconjurător;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
1. să identifice imaginile în care omul acţionează în favoarea mediului; 52
2. să identifice acţiunile omului prin care se deteriorează natura (care produc distrugeri);
3. să aşeze în albumul potrivit imaginea decupată anterior, motivând alegerea;
4. să găsească antonimele unor cuvinte date;
5. să interpreteze corect melodia şi textul unui cântec.
SARCINA DIDACTICĂ:
● Identificarea şi gruparea imaginilor în funcţie de urmările acestora asupra mediului (protejarea
sau distrugerea lui).
● Alegerea unor cuvinte cu sens opus şi utilizarea lor corectă în propoziţii.
● Interpretarea adecvată a unui cântec cunoscut.
REGULI DE JOC: Răspunsurile bune sunt aplaudate, cele greşite sunt corectate de colegi. Câştigă
echipa care aşează prima jetoanele corect.
ELEMENTE DE JOC: Mişcarea, mânuirea materialelor, aplauzelor, surpriza.
DESFĂŞURAREA JOCULUI: Grupa va fi împărţită în două subgrupe, fiecare să le aşeze pe care
trebuie să le aşeze pe panou după următoarele criterii: - pe panoul alb se aşează imaginile care
reprezintă acţiuni de îngrijire a mediului (sădirea pomilor, adunarea şi aruncarea gunoaielor în
locuri special amenajate, etc.) - pe panoul gri se aşează imaginile care reprezintă acţiuni de
deteriorare a mediului: (tăiere pomilor, foc în pădure, aruncarea gunoaielor pe jos). După ce fiecare
echipă aşează imaginile se verifică cu întreaga grupă dacă au fost corect aşezate. Câştigă echipa
care nu a făcut nici o greşeală .
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VARIANTĂ: Elevii au două albume: 1. Să ocrotim natura. 2. Nu distrugeţi natura. Anterior
planificării şi desfăşurării jocului, elevii au drept sarcină de a decupa acasă din reviste sau din cărţi
imagini cu acţiuni ale omului asupra mediului. Fiecare copil va lipi imaginea sa în albumul la care
crede că se potriveşte, motivând alegerea. În partea a doua a jocului se va desfăşura un exerciţiu de
limbaj: li se vor spune elevilor cuvinte, iar ei vor găsi opusul lui (antonimul) şi va formula
propoziţii cu cele două antonime. Cuvintele alese trebuie să corespundă temei jocului şi să pună
elevii în situaţia de a conştientiza cele două modalităţi de acţiune asupra mediului: una benefică şi
alta dăunătoare. Exemplu: curat – murdar, poluat – nepoluat, bun – rău etc. În ultima parte a
jocului vor interpreta un cântec cunoscut în care este evidenţiată dragostea şi grija faţă de
natură: ,,Frumoasă-i strada noastră ’’.
Scopul final al educației ecologice la copiii preșcolari este de a le forma bazele unei gândiri și
atitudini centrate pe promovare a unui mediu natural cât mai sănătos, propice vieții, de a le dezvolta
spiritul de responsabilitate față de natură. Prin participarea tuturor factorilor educativi: grădiniță,
familie, comunitate, mass-media, la realizarea acestor intenții, copilul înțelege mai bine efectele pe
care le are un comportament necorespunzător asupra mediului înconjurător.
EDUCAȚIA ECOLOGICĂ ÎN MEDIUL PREȘCOLAR
Prof. înv. preșcolar Tănăsoiu Florentina,
Școala Gimnazială ,,Marin Preda”, Pitești
Sopul principal al educaţiei ecologice este facilitarea dobândirii unor cunoştinţe care să
permită înţelegerea problemelor de mediu în profunzimea şi complexitatea lor, conducând în final la
luarea deciziilor pe baza unei conştiinţe ecologice, precum şi la promovarea oportunităţilor de a
avea experienţe directe cu mediul natural. Educaţia ecologică este, de fapt, educaţia pentru
responsabilitatea globală, deoarece poate ajuta omenirea în dobândirea unei înţelegeri profunde cu
privire la mediu şi la problemele globale pe care le întâmpinăm .
În condiţiile în care aproximativ jumătate din populaţia globului trăieşte în mediul urban,
importanţa naturii şi elementelor naturale asupra sănătăţii şi bunăstării oamenilor a devenit obiectul
a numeroase studii. Din acestea reiese că simpla posibilitate de a explora natura în aer liber are
beneficii deosebite asupra formării copiilor atât pentru cei din mediul urban, cât şi pentru cei din
mediul rural. Din acest motiv este necesar să le

oferim

copiilor, încă de la vârsta

preşcolară, posibilitatea de a cunoaşte frumusețile şi beneficiile pe care natura ni le oferă, de a se
bucura de natura cu frumusețile ei şi de a le forma o atitudine responsabilă față de mediul
înconjurător.
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Abordarea educaţiei ecologice în grădiniţă prezintă anumite particularităţi metodologice,
scopul principal fiind acela de a oferi fiecărui prescolar posibilitatea de a manifesta o atitudine
responsabilă, personală, faţă de mediul înconjurător. Orice copil poate deveni prieten al naturii cu
condiţia să respecte natura. Toate aspectele noi stârnesc curiozitatea copiilor, fapt ce se manifestă
prin multiplele întrebări pe care le pun este necesar să îl facem pe copil să înteleagă că în natură
totul este folositor. Este necesar ca, încă din perioada preşcolară, copiii să cunoască natura şi să
înţeleagă legile care o guvernează, deoarece este şi necesară, dar şi posibilă formarea unei atitudini
ecologice la această vârstă.
Comportamentul ecologic se realizează în primul rând, prin puterea exemplului şi apoi prin
cea a cuvântului. Preşcolarii sunt foarte receptivi la ce li se arată şi li se spune în legătură cu mediul,
dorind să se implice, atât cât le permit puterile lor, în protejarea mediului. Educaţia ecologică
porneşte de la interesul firesc al copiilor pentru plante şi animale,pentru ceea ce reprezintă, în
general, natura pentru ei. Prin actiunile ecologice pe care le desfășor cu preșcolarii încerc să ofer
treptat, respectând totodată particularităţile de vârstă, cunoştinţele ştiinţifice care motivează
conduitele şi normele eco-civice privind protejarea mediului înconjurător.
Pentru a le forma copiilor o conduită ecologică am pornit de la ideea simplă, dar 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,
preşcolarul va realiza că trebuie să acorde ,,drept la viaţă” tuturor elementelor mediului înconjurător.
Astfel va conştientiza că orice acţiune de distrugere sau exterminare de orice fel este dăunătoare
pentru că strică echilibrul naturii. Curiozitatea copiilor preşcolari este foarte mare şi conduce la
acumularea de cunoştinţe despre mediul înconjurător, despre protecţia lui, ceea ce contribuie la
dezvoltarea capacităţii copiilor de a gândi logic şi de a interpreta corect aspecte din jurul lor.
Activităţile de educaţie ecologică pot fi desfăşurate atât ca activităţi opţionale cât şi ca
activităţi integrate tuturor domeniilor de activităi din grădiniţă şi lasă la latitudinea educatoarelor
proiectarea acestora în funcţie de posibilităţile copiilor, necesităţi şi alţi factori. Particularităţile de
vârstă ale preşcolarilor permit formarea şi dezvoltarea conştiinţei ecologice şi, implicit, a unui
comportament adecvat. Antrenând copiii în diverse acţiuni: excursii, acţiuni practice de colectare a
materialelor refolosibile, valorificarea sau utilizarea lor în alte scopuri (la orele de abilităţi practice,
la decorarea clasei şi a locuinţei), acţiuni de igienizare a curţii gradinitei, a parcului, a locului de
joacă sau a unui colţ de pădure, vizite la grădina zoologică, lecturi despre plante, animale, poluarea
solului, a apei şi a aerului(in cadrul activităților de educarea limbajului, educație pentru societate),
acţiuni de recunoaştere şi colectare a plantelor medicinale, vom realiza o dezvoltare a spiritului de
iniţiativă, a deprinderilor de cercetare, a răspunderii pentru lucrul făcut, a curiozităţii. De aceea, se
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impune ca încă din gradinită, copilul să cunoască formele de viaţă existente în mediul
inconjurător ,diversitatea lor şi să înveţe să le ocrotească.
Comparând fenomenele, preşcolarul învaţă să gândească despre natură, iar dificultăţile
întâmpinate în cunoaşterea ei se risipesc şi rămâne trează dorinţa de ,,a şti”. Aici intervine abilitatea
pedagogică a educatoarei ce constă în a-i crea copilului un cadru atractiv de preocupări pe care
acesta să-l exploreze cu pasiune. Cu multă răbdare, perseverenta şi tact copilul va deveni receptiv şi
sensibil la nevoile naturii, pătrunzând încet tainele ei, descoperindu-i frumuseţea şi armonia. Ea
poate trezi interesul copiilor pentru astfel de proiecte, o serie de activităţi care să le arate copiilor
cum se petrec anumite fenomene, cum se mişca anumite lucruri din mediul înconjurător, care sunt
sunetele naturii şi care sunt urmările acţiunilor omului asupra naturii. Acest lucru se poate face cu
uşurinţă în cursul plimbărilor, prin colectarea de materiale ce pot stârni interesul copiilor faţă de
obiecte şi fenomene accesibile vârstei lor.
Bibliografie:
1. Pro Ecologia Mileniului III – revista de educatie ecologica, ed. Reprograph, ian. 2010, pg.5;
2. Eco viata -revista de educatie ecologica, editura Arves, p.156;
3. Revista Educaţia ecologică , Nr 2 , 1997, I. Ş. J. Dolj;
4.Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Ediţia a II-a, Bucureşti 2005.
EDUCAȚIE ECOLOGICĂPENTRU O PLANETĂ MAI CURATĂ
Prof. înv. preșcolar Holban Lidia,
Școala Gimnazială ,,Marin Preda”, Pitești
Motto: „Am primit lumea ca o moştenire pe care nu-i îngădui nimănui să o deterioreze, ci pe care
fiecare generaţie este obligată să o lase mai bună posterităţii” J. Joubert
După cum susţin unii cercetători, a educa înseamnă a-i face pe copii să-și însuşească prin
experienţă un sistem de valori prin intermediul căruia să se integreze moral în societate. Dacă
dorim ca seminţele educaţiei ecologice să dea roade, atunci publicul ţintă trebuie să fie în primul
rând copiii, deprinderea cea mai desăvârşită este aceea care începe a se forma în anii tinereţii.
Obiectivele educației de mediu în toată lumea sunt asemănătoare: îmbunătăţirea şi menţinerea
calităţii mediului. Pe de o parte, educaţia de mediu înseamnă informarea şi sporirea cunoştinţelor
celor mici despre mediul înconjurător. Pe de altă parte, educaţia de mediu sporeşte sensibilizarea
opiniei publice faţă de protecţia mediului, ajutându-i pe copii să-şi evalueze şi să-şi clarifice modul
cum pot contribui la rezolvarea problemelor acestuia. Educaţia ecologică este şi una practică, în
sensul învăţării unor deprinderi de viaţă care ar reduce impactul negativ asupra mediului
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accentuând abilităţile de a acţiona ca cetăţean - de la elaborarea unui proiect până la influenţarea
deciziilor autorităţilor publice locale.
În lumea în care noxele şi gunoaiele sunt la ele acasă, unde întâlneşti la tot pasul peturi şi
deşeuri aruncate la voia întâmplării, rolul dascălului este cu atât mai mare cu cât el trebuie să
formeze la copii atitudini comportamentale menite a contracara pericolul care amenință planeta.
Aceasta a reprezentat o preocupare de bază a noastră în educarea şi formarea tinerei generaţii.
Aceşti copii vor fi adevăraţii beneficiari ai unui mediu curat și sănătos dacă obiectivele protecţiei
mediului vor fi atinse pe plan mondial la toate nivelurile. Până atunci,vom urmări ca preşcolarii săşi dezvolte capacităţi intelectuale, să-şi formeze deprinderi în acest scop, să contribuie direct la
construirea unui mediu echilibrat, curat, benefic unei dezvoltări fizice şi mentale sănătoase.
De ce natura în primejdie...? Pentru că odată cu primele colectivităţi omeneşti, s-a dezvoltat
şi creativitatea omului, experimentând ceea ce îl înconjură. Multiplcându-se neîncetat, specia
umană a adăugat peisajului natural privelişti noi, prefăcând mlaştini şi pământuri înţelenite în văi
roditoare, ţinuturi aride în oaze de verdeaţă, a creat noi soiuri de plante de cultură şi a domesticit
animalele sălbatice. Până aici, echilibrul natural nu a avut de suferit decât, poate, pe arii foarte
restrânse, care nu puteau afecta ansamblul. De când primul topor primitiv a doborât primul copac,
pădurile au pierdut jumătate din întinderea lor, în timp ce omenirea s-a multiplicat de sute sau chiar
de mii de ori. Distrugerea pădurilor, cărora li se datorează stabilitatea şi calitatea celor trei elemente
esenţiale ale vieţii - apa, aerul şi pământul. Pădurilor le revine un rol însemnat în fixarea stratului
de sol fertil. Evacuarea rudimentară a gunoaielor a început să pună probleme serioase în zonele
puternic urbanizate. Astăzi, plugurile tractoarelor scot deseori la iveală ambalaje de plastic,cutii de
conserve etc. Prezenţa acestor obiecte aruncate, şi a multor altora, se întâlneşte, din păcate, şi în
poienile munţilor, şi pe malurile râurilor sau pe litoral, cam peste tot unde orăşeanul evadează în
sânul naturii. Să nu uităm că, acţionând în respectarea mediului înconjurător, nu înseamnă să ne
limităm doar la eliminarea produselor, ci şi la uncomportament ecologic care este necesar în toate
domeniile vieţii noastre cotidiene.Insuflându-le de mici dragostea şi respectul faţă de natură, copiii
vor fi capabili să acţioneze în aşa manieră încât să contribuie la păstrarea sănătăţii mediului.
Educaţia ecologică nu constă numai în a face să se nască idei bune, adică prin cuvinte
potrivite să se nască sentimente lăudabile. Nici ideile, nici sentimentele nu sunt îndeajuns, trebuie
să urmeze acţiunea. Se ştie că omul învaţă mai repede din greşelile proprii decât din cele ale
semenilor, însă când e vorba de „reparat”, de suportat consecinţele greşelilor altora, lucrurile se
inversează. Astfel, acţiunile de igienizare organizate cu participarea elevilor le insuflă acestora un
fel de dispreţ faţă de cei care au produs mizeria pe care o adună şi implicit un dispreţ faţă de
atitudinea pe care au avut-o aceştia faţă de mediul înconjurător. Ei suportă de fapt «pedeapsa» care
ar trebui aplicată celor care au generat deşeurile.
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În concluzie, este cert că elevii, participanţi la o astfel de acţiune, îşi vor revizui atitudinea şi
comportamentul faţă de mediu şi faţă de cei care nu-i valorifică resursele. Noi trebuie să avem grijă
să le insuflăm copiilor dorința de a trăi sănătos și curat intr-un mediu potrivit astfel încât ei înșiși să
perpetueze această dorință urmașilor lor, generațiilor viitoare.
Bibliografie:
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ
Prof. înv. preșcolar Moale-Coza Diana-Mirela,
Prof. înv. preșcolar Andrei Filofteia-Tatiana,
Școala Gimnazială ,,Marin Preda”, Pitești
Mediul în care trăim şi muncim cunoaşte transformări majore din cauza intervenției
necontrolate a omului asupra naturii şi mediului înconjurător. Pădurile care se răresc pe zi ce trece,
florile care se ofilesc şi dispar pentru totdeauna din cauza poluării, gunoaiele care ne înconjoară,
deşeurile rezultate în urma activității omului, poluarea necontrolată a apelor şi aerului ca urmare a
dezvoltării industriale, creşterea demografică sunt probleme grave ale contemporaneității, probleme
care dacă nu se încearcă a fi rezolvate imediat vor duce la consecințe grave asupra sănătății planetei
Pământ.
Abordarea educaţiei ecologice în grădiniţă prezintă anumite particularităţi metodologice,
scopul principal fiind acela de a oferi fiecărui prescolar posibilitatea de a manifesta o atitudine
responsabilă, personală, faţă de mediul înconjurător. Orice copil poate deveni prieten al naturii cu
condiţia să respecte natura. Toate aspectele noi stârnesc curiozitatea copiilor, fapt ce se manifestă
prin multiplele întrebări pe care le pun este necesar să îl facem pe copil să înteleagă că în natură
totul este folositor. Este necesar ca, încă din perioada preşcolară, copiii să cunoască natura şi să
înţeleagă legile care o guvernează, deoarece este şi necesară, dar şi posibilă formarea unei atitudini
ecologice la această vârstă.
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Iată de ce, pe plan formativ, pregătirea preșcolarilor cu o concepţie şi o conduită ecologică
bună devine o cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers educativ, şcolar şi extraşcolar.
Apărarea mediului a devenit o problemă de practică socială şi, ca urmare, şcoala trebuie să facă
acest exerciţiu social cu întreaga populaţie şcolară care va avea răspunderi mari şi concrete în
gestionarea raţională a tuturor condiţiilor de mediu social şi natural.
Şcoala este chemată să determine nu numai sentimente de admiraţie pentru frumuseţile
naturii ci şi convingeri şi deprinderi de conservare şi dezvoltare a mediului înconjurător.
Şcoala în ansamblu, prin întregul ei proces instructiv-educativ, trebuie să urmărească, în
ultima instanţă,trezirea spiritului de independenţă, de formare a capacităţii de autoinstruire şi
autoeducaţie ecologică la elevi.
Munca de îndrumare şi conducere sistematică desfăşurată în şcoală trebuie privită ca un
proces vital în vederea realizării unui salt calitativ în activitatea educativă. Şcoala este o instituţie în
care nu numai se învaţă carte ci ea reprezintă în acelaşi timp un mediu educativ. În acest mediu,
elevul trăieşte intens şi se formează în direcţia valorilor cultivate în şcoală, ca şi în direcţia
acţiunilor ce se întreprind aici în mod sistematic.

În

amplul proces de formare a omului este deosebit de important ca viaţa din afara şcolii să continuie,
să completeze, să consolideze şi să desăvârşească opera educativă al cărei fundament îl zideşte
şcoala.
OBIECTIVE EDUCATIVE ECOLOGICE
Educaţia ecologică constituie una dintre cele mai dificile şi complexe sarcini în cadrul
acţiunii instructiv-educative.Din perspectiva obiectivelor pedagogice, aparţinând domeniului
cognitiv, afectiv-volitiv şi acţional, principalele conţinuturi şi componente ale educaţiei ecologice
sunt :
Cognitive : cunoaşterea globală a mediului înconjurător, fără a nesocoti diferenţele
regionale ; cunoaşterea noţiunii de protejare a mediului înconjurător ; cunoaşterea importanţei
vegetaţiei, solului, apei, aerului ; cunoaşterea noţiunii de poluare ; cunoaşterea consecinţelor
poluării ; cunoaşterea măsurilor de organizare a protecţiei naturii ; cunoaşterea vieţii şi activităţii
unor mari personalităţi ştiinţifice ; cunoaşterea imaginii de ansamblu spre care merge omenirea
privind mediul înconjurător ; cunoaşterea urmărilor om-natură ; cunoaşterea relaţiei dintre om,
plantă, animale şi anumiţi factori de mediu (apă-aer) ; cunoaşterea problemelor ecologice, ca
probleme internaţionale ; să considere mediul în totalitate, natural şi artificial, ecologic şi juridic ;
să sprijine dezvoltarea din perspectiva mediului ;
Afective : sentimentul de dragoste faţă de natură, şi pentru natura patriei în special ;
sentimentul de preţuire şi respect pentru natură ; admiraţie pentru măsurile luate în vederea
protejării mediului înconjurător, dragoste pentru plante şi animale ; mândrie faţă de realizările
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poporului român ; condamnarea celor care contribuie la distrugerea mediului înconjurător ; mândria
faţă de activitatea oamenilor de ştiinţă români ; sentimentul de solidaritate internaţională ;
sentimentul de admiraţie pentru frumuseţile naturii ; sentimentul responsabilităţii pentru integritatea
naturii.
Acţionale: actiunea de ocrotire a naturii prin respectarea normelor legale de protecţie a
mediului înconjurător, acţiunea de utilizare raţională a resurselor ; lupta pentru pace şi înţelegere
internaţională. În ordinea succesiunii obiectivelor pedagogice, domeniul cognitiv ocupă primul loc.
Pe funcţiile cognitive ale diferitelor discipline de învăţământ se întemeiază valenţele educative ale
acestora, implicit acţiunea de aducaţie ecologică. De asemenea, există un paralelism între
cunoastere, afectivitate şi conduită, ele fiind dimensiuni indisolubile ale oricărei actiuni educative.
Formarea atitudinii active faţă de realitate şi protejare a mediului inconjurător este una din
finalităţile obiectivelor educaţiei ecologice ce vizitează dimensiunea afectivă a elevului.
Activităţile de educaţie ecologică pot fi desfăşurate atât ca activităţi opţionale cât şi ca
activităţi integrate tuturor domeniilor de activităi din grădiniţă şi lasă la latitudinea educatoarelor
proiectarea acestora în funcţie de posibilităţile copiilor, necesităţi şi alţi factori. Particularităţile de
vârstă ale preşcolarilor permit formarea şi dezvoltarea conştiinţei ecologice şi, implicit, a unui
comportament adecvat. Antrenând copiii în diverse acţiuni: excursii, acţiuni practice de colectare a
materialelor refolosibile, valorificarea sau utilizarea lor în alte scopuri (la orele de abilităţi practice,
la decorarea clasei şi a locuinţei), acţiuni de igienizare a curţii gradinitei, a parcului, a locului de
joacă sau a unui colţ de pădure, vizite la grădina zoologică, lecturi despre plante, animale,
poluarea solului, a apei şi a aerului(în cadrul activităților de educarea limbajului, educație pentru
societate), acţiuni de recunoaştere şi colectare a plantelor medicinale, vom realiza o dezvoltare a
spiritului de iniţiativă, a deprinderilor de cercetare, a răspunderii pentru lucrul făcut, a curiozităţii.
De aceea, se impune ca încă din grădiniță, copilul să cunoască formele de viaţă existente în mediul
înconjurător, diversitatea lor şi să înveţe să le ocrotească.
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ LA GRĂDINIȚĂ
Prof. înv. preșcolar Popescu Dalia,
G.P.P.„Primii Pași”, Pitești
În contextul societăţii cunoaşterii, şcoala de mâine se construieşte din transformări
progresive ce alimentează continuitatea în schimbare. Ea are pecetea democratizării prin adaptarea
curriculum-ului la specificul local şi asigură caracterul integrat conţinuturilor multidimensionale.
Registrul bogat al „noilor educaţii” permite deschiderea şcolii spre problematica lumii
contemporane.
Protecţia mediului, prioritate a lumii contemporane, regăsită în Strategia de la Lisabona şi
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene este însuşită de Guvernul României,
exprimată prin promovarea unor politici sustenabile în ceea ce priveşte capitalul uman şi natural şi
asumată prin acceptarea principiilor documentului UNESCO „Carta Pământului”, ca instrument
educaţional în contextul Decadei pentru Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă.
Educaţia ecologică, sau educaţia relativă la mediu, răspunde acestei cerinţe, investind în
dezvoltarea gradului de conştiinţă şi a simţului responsabilităţii tuturor oamenilor faţă de mediu şi
problemele sale; vizează în egală măsură asimilarea de cunoştinţe, formarea de atitudini şi
comportamente dezirabile, clarificarea valorilor, precum şi un demers practic eficient.
În acest context, rolul educaţiei ecologice şi de protecţie a mediului înconjurător este
evident, el se concentrează pe modelarea viitorului cetăţean capabil de a-şi forma un punct de
vedere obiectiv asupra realităţii înconjurătoare, de a-l incita la participare, devenind astfel conştient
de viitor şi de faptul că viaţa generaţiilor de mâine depinde într-o mare măsură de opţiunile sale.
Educaţia ecologică este o educaţie prin şi pentru valori, care poate prinde forme concrete de
realizare, la diferite nivele de şcolaritate, livrând conţinuturi informaţionale în modalitate
transdisciplinară, în context formal sau nonformal.
Consider una dintre problemele urgente ale lumii contemporane realizarea educației
ecologice încă de la grădinițe, scopul instruirii preșcolarilor în protecția mediului. Fie prin existența
în sine a acestei discipline, fie prin parteneriatele încheiate cu diverse ONG-uri, elevii trebuie să ia
contact cu educația ecologică prin diverse programe și acțiuni.
Există multe astfel de proiecte. Un astfel de proiect este și „Baterel și Lumea NonE”, susținut din 2011 de două ONG-uri din România, care au înțeles că schimbarea e posibilă prin
educație timpurie. Astfel, în ultimii 8 ani, elevi din peste 1200 de școli, grădinițe și licee au luat
contact cu informații despre protecția mediului, colectare selectivă și reciclare, devenind parte din
comunitatea #EroiiReciclării, coordonată de mascoata „Baterel”, simbolul proiectului.
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Pentru că în România nu a existat o cultură a reciclării, subiectul poate fi dificil chiar pentru
cei care au responsabilitatea de a-i instrui pe cei mici – adulții. Lipsa infrastructurii și absența
educației ecologice făcută sistematic, au adâncit și mai tare problema. Și cu toate că generații
întregi au crescut fără prea multe cunoștințe despre reciclare, noțiunile despre curățenie la nivel
macro (ape, munți, păduri) și indirect, grija față de mediul înconjurător, nu au lipsit niciodată.
Având în vedere contextul și provocările actuale, e lesne de înțeles că protecția mediului
înseamnă mai mult decât curățenie și aruncarea gunoaielor la „locul lor”. Mai ales că „locul lor” e
ușor neclar. În această situație se află aparatele electrice vechi sau defecte și bateriile uzate, deșeuri
care nu au ce căuta la coșul de gunoi, printre resturile menajere. Colectarea selectivă și
conștientizarea faptului că anumite deșeuri sunt mai periculoase decât altele, sunt subiecte care
intră încet, dar sigur și în școlile din România prin intermediul lui Baterel.
Implicarea socială și simțul civic merg mână în mână cu eduația pentru viață și
transformarea copiilor în adulți responsabili și educați, iar vestea bună e că atitudinea și
comportamentul ecologic se învață. Educația ecologică poate începe din momentul în care un copil
poate diferenția „bun” de „rău”, prin „rău” înțelegând inclusiv gunoi, mizerie, suferință.
Odată ce copiii pricep că anumite lucruri se aruncă și altele nu și că Pământul „suferă”
atunci când aruncăm gunoaie, ecoeducația începe. Pentru că sunt în formare, cei mici vor adopta
mult mai ușor comportamente pozitive față de mediul înconjurător, pe care le vor păstra, cel mai
probabil, pe tot parcursul vieții.
Grija față de natura se va revărsa în multe alte comportamente ale copilului – grija față de
spațiul personal – de la camera și bancă, până la ghiozdan și dulap. Un copil care deprinde din timp
noțiuni de ecologice va deveni un adolescent responsabil.Există multe imagini care ilustrează
Pământul ca o ființă vie. Pentru un copil va fi mai ușor să înțeleagă noțiunea de „Pământ”, dacă îl
asociează cu o „față” cu o zi de naștere (22 aprilie), o formă de viață care are preferințe – de
exemplu, „Pământului îi plac copacii, dar nu îi plac bateriile din jucării”.
Indiferent de vârstă, copiii sunt mult mai predispuși să învețe și să își asume rolui de „eroi”,
mai ales când primesc recompense, insigne, bonificiații sau apreciere. Inspirați de personajele din
desenele animate și filmele cu supereroi, își iau rolul în serios, dacă au modele și susținere în școală,
dar și acasă. Mulți dintre elevii din liceu sunt receptivi la noțiunile de protecția mediului, înțeleg că
trăiesc într-un mediu extrem de poluat și că „viitorul depinde de ei.”
Educația ecologică încurajează copiii să înțeleagă, să practice și să promoveze în rândul
familiei și prietenilor principiile colectării selective și reciclării. În cadrul proiectului, copiii și
profesorii implică în acțiuni de protecție a mediului, concursuri de colectare selectivă a
echipamentelor electrice vechi și a bateriilor uzate, dar și activități eco-creative : realizarea de
colaje, benzi desenate, etc.
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Obiectivul educației ecologice este

dezvoltarea unor comunități active de copii care

promovează reciclarea și, implicit, formarea unei generații de adulți responsabili și implicați. Dacă
îi educăm pe copii și pe adolescenți în acest sens, încă din școală, atunci vom reuși să menținem un
mediu mai curat, de care noi toți oamenii ne putem bucura. Mediul curat poate fi viitorul nostru!
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ACTIVITĂŢILE DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ȘI FORMAREA
COMPORTAMENTULUI ECOLOGIC LA PREŞCOLARI
Prof. înv. preșcolar Ginavar Ileana- Cerasela,
Școala Gimnazială ,,Marin Preda”, Pitești
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 naturii 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 ecologie, sunt încurajaţi să ia parte la experimente în aer liber cum ar fi: grădinărit,
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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 pe care le-am integrat în proiectele
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tematice pe diverse teme propuse spre desfășurare la grupa de copii :
-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 exemplific 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 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
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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.
Pentru a dezvolta sentimentul de responsabilitate și protecție a mediului am implicat
preșcolariiîn proicte de reciclare precum:„Colectăm! Reciclăm! Sustenabil dotăm! Climate Action
Education”, prilej cu care preșcolarii au reciclat hărtie si ambalaje din hartie, peturi din plastic și
metal precum și aparate electrocasnice pe care le-au depoziatat în cutii sppecial amenajate și
etichetate corespunzător și au participat la activități de convorbire pe baza de imagini cu privire la
efectele negative pe care le au deșeurile menajere asupra mediului înconjurător; Proiectul Inovator
de parteneriat educațional și de voluntariat pentru dotarea unității școlare cu materiale educaționale
„Aruncă isteț bateriile- orice pas contează”prilej cu care copiii și părinții au reciclat conștient
bateriile uzate; Proiectul educativ regional „Milioane de capace, milioane de zâmbete!” în cadrul
căruia copiii au reciclat capace cu care s-au jucat în cadrul activităților desfășurate la grupă și pe
care ulterior le-am trimis instituției organizatoare spre a fi reciclate, iar sumele obținute fiind
folosite în scopuri umanitare.

Imagini din cadrul Proiectului
„Colectăm! Reciclăm! Sustenabil dotăm!- Climate Action Education”

Imagini din cadrul derulării Proiectului educativ regional
„Milioane de capace, milioane de zâmbete!”
În același scop am ințiat și coordonat și implementat, împreună cu colegele din unitate
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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
și copacii, 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, „Curățăm, mediul
îl protejăm!”- curățarea spațiului din jurul grădiniței, decorarea spațiului din curtea unității cu
materiale reciclabile și am avut posibilitatea de a vizualiza imagigini și filmulețe din cadrul
activităților desfășurate de preșcolarii gradinițelor partenere în acest proiect.

Imagini din cadrul Proiectului Educațional Interșcolar
,,Ziua Mondială a Mediului”- Schimb de experențăPrin 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.
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.
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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!”.
Bibliografie:
1. Geamănă Nicoleta Adriana, Dima Maria, Zainea Dana, „Educaţia ecologică la vârsta
preşcolară”, Supliment al Revistei Învăţământ Preşcolar, C.N.I. Coresi, Bucureşti, 2008, pag 15-18;
2. Pârvu Constantin, „Ecologie generală”, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001, pag 233-240;
3. Programa activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de copii, aprobată prin O.M. nr.
4481/2000;
4. Curriculum pentru Educație Timpurie, 2019.
MEDIUL, UN PAS SPRE VIATA!
Prof. înv. preșcolar Tița Ionela- Narcisa,
Școala Gimnazială ,,Marin Preda”, Pitești
De-a lungul istoriei mediul a suportat diferite transformari datorita actiunilor directe si
indirecte ale oamenilor. Acestia, au provocat importante distrugeri mediului. Acţiunile lor ,au
produs pagube care afectează viaţa lor dar si pe a altor locuitori.
Mediul, este format din cadrul natural în care trăim şi spaţiile construite de către oameni
dar in sens mai larg, mediul se referă la oameni şi relaţiile dintre aceştia.
Numai păstrarea unui mediu curat şi sănătos asigură dezvoltarea fizică şi morală normală a tuturor
membrilor societăţii, de aceea este important ca toţi oamenii şi în mod special copiii, să fie educaţi
pentru păstrarea mediului, pentru stabilirea unui echilibru între dezvoltarea economică şi mediu.
Fără ocrotirea mediului, nu se poate asigura o dezvoltare durabilă iar aceasta include protejarea
mediului.
Câteva exemple de activităţi ale unor oameni cu urmări dintre cele mai grave asupra altor oameni şi,
în mod special asupra copiilor sunt: tăierea fără limite a pădurilor care conduce la reducerea ploilor
şi deşertificarea unor zone întinse, accidente ecologice produse din neglijență etc.
Interesul superior al copilului
Ca obiective ecologice, pot fi amintite copiilor următoarele:
-copiii trebuie să cunoască, să ocrotească şi să protejeze natura;
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– copilul trebuie să devină prieten al naturii, nu duşman al ei, deoarece natura este un bun al tuturor
şi trebuie să folosim raţional toate resursele ei.
De sănătatea mediului depinde viaţa omului.
Educaţia ecologică -este eficientă atunci când sensibilizezi interesul cognitiv al copilului şi când
desfăşori cu copiii acţiuni accesibile – cunoaşterea aspectelor naturii în toate anotimpurile prin
diferite modalităţi :
– acţiuni prin care să ocrotim şi să protejăm natura (munca la colţul ecologic, în curtea şcolii, în
parc, în zonele de locuit,etc…);
– acţiuni prin care să formăm şi să educăm comportamentele ecologice (plantăm flori în ghivece în
clasă, acasă, în curtea şcolii, pe ronduri special amenajate, îngrijim plantele, le stropim, le
săpăm, le curăţăm de frunze uscate…), nu aruncăm gunoaie pe jos la întâmplare, ci numai în
locurile special amenajate, nu aruncăm resturi menajere în apele curgătoare, lacuri, bălţi, căci
poluăm apa şi omorâm vieţuitoarele, colectăm deşeurile refolosibile într-un mod selectiv, nu
călcăm iarba, nu rupem florile, nu scrijelim scoarţa copacilor, nu omorâm insectele.
Bibliografie:
1. Meiroşu, E., Chimia Mediului şi a Calităţii Vieţii, Ed. Crepuscul, 2000;
2.. Organizaţia “Salvaţi Copiii”, Drepturile copilului – manual pentru clasa a VI-a, Ed. Speed
Promotion.
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PREȘCOLARII –PRIETENII NATURII
Prof. înv. preșcolar Dincă Roxana-Nicoleta,
G. P.N. Istețel Pitești
Moto: ” Ecologia e o tulburătoare poveste de dragoste dintre om și natură. Dar și
un legământ.”( T.G.Maiorescu)
Natura are nevoie de prieteni. Orice copil poate deveni prieten al naturii cu condiția să o
respecte.
Fiind o perioadă a transferurilor, vârsta preșcolară este vârsta la care copilul are nevoie să
înțeleagă pentru a asimila reguli și comportamente pozitive în scopul ”împrietenirii” cu natura.
Primul pas în cunoaștere este viața din mediul înconjurător, iar apoi înțelegerea rolului său asupra
propriei existențe, iar în cele din urmă importanța ocrotirii și îngrijirii naturii.
La grădiniță, educația ecologică înseamnă, așadar, pe lângă dobândirea unor cunoștințe și
formarea unor deprinderi și internalizarea la nivel individual a unei conduite specifice care
presupune desfășurarea unor activități practice de îngrijire și protecție a mediului înconjurător. Se
impune, astfel, ca, începând cu cele mai mici vârste, copiii să primească o educație în care să
primeze atitudinea pozitivă față de mediu, în vederea formării ulterioare a comportamentului
ecologic favorabil unui stil de viață sănătos, atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional.
Experiența dobândită în natură la vârsta preșcolară este importantă atât pentru dezvoltarea
copilului, cât și pentru promovarea cunoștințelor, dar mai ales a atitudinilor pozitive în raport cu
natura.
Învățământul preșcolar operează cu multe elemente specifice. În cunoașterea și înțelegerea
mediului natural trebuie să predomine activități ecologice, atractive și accesibile care să stimuleze
curiozitatea și interesul celor mici. Toate aceste tipuri de activități se desfășoară în concentricul
unor obiective de natură ecologică: cunoașterea necesității de a trăi într-un mediu nepoluat,
conștientizarea necesității economisirii resurselor, formarea unui comportament etic și

civic

adecvat, dezvoltarea unei atitudini pozitive în ceea ce privește protejarea și salvarea diferitelor
forme de viață (plante,păsări, insecte, animale).
Formarea comportamentelor ecologice va aduce în prim plan grija față de mediu, intervenția
pentru diminuarea poluării și a deteriorării, precum și a unei acțiuni de conservare a stării de
armonie.
Educația ecologică sporește conștientizarea problemelor și înțelegerea valorilor personale
prin descoperirea atitudinii și înțelegerii, ajutându-i pe copii să-și evalueze și să-și clarifice
sentimentele în ceea ce privește mediul și modul cum contribuie la protejarea acestuia.
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Ce reprezintă pentru oameni mediul înconjurător? Ce înseamnă natura? Ce sunt pădurile și
pajiștea? Ce sunt viețuitoarele și plantele ? Ce sunt apele curgătoare?- Iată câteva întrebări pe care,
dacă nu și le autoadresează, ar trebui ca noi, cadrele didactice să le punem copiilor pentru a demara
procesul cunoașterii naturii și formelor de poluare a acesteia. Căci învățarea în ceea ce privește
protejarea naturii începe simplu pentru preșcolari, de la alergatul prin iarbă, de la picăturile de
ploaie ce cad pe umbrelele colorate, de la fluturi și buburuze ce zboară din floare în floare, de la
melcii care apar pe frunze după ploaie; începe cu mirosul florilor din ghiveci pe care le udăm cu
regularitate, cu hârtia dusă la coșul de gunoi special destinat, cu hrănirea peștișorului din acvariul
de la grupă sau a vrăbiilor care vin la pervazul ferestrei.
Învățarea se transformă încet-încet în bucurie, bucuria de a fi mai bun și de a dărui din
bunătatea ta pentru viața naturii.
Vârsta preșcolară este vârsta la care copilul își etalează fără rețineri dragostea față de
elementele naturii. Tot ceea ce trebuie să adăugăm este măiestria didactică și tot ceea ce trebuie să
facem este să stimulăm interesul celor mici pentru a realiza o educație ecologică pe cât de
complexă, pe atât de eficientă pentru etapele viitoare ale vieții.
În concluzie, putem spune că nu există activități anume pentru o educație ecologică ci, prin
intermediul tuturor activităților și acțiunilor desfășurate în grădiniță, copiii își însușesc numeroase
noțiuni din sfera ecologică. Cu atât mai multe și mai bine vor fi consolodate cu cât accentul va
cădea pe aspectele emoționale și pe exemplul adultului căci la această vârstă educația se realizează
în primul rând, în plan afectiv.
Bibliografie:
1.Mazilu M. ,,Ecologie și protecția mediului înconjurător”, Ed. Mirton, Timișoara , 2004;
2.Pistol, M., Din N., ”Ecologie 5-7 ani”, Ed.ERC PRESS, București, 2004;
3.Revista învățământului preșcolar și primar, nr.3-4 /2014, Ed. Arlequin, București.
UN MEDIU CURAT-O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ!
-Studiu de cazProf. înv. preșcolar Constantin Elena
Școala Gimnazială ,,Marin Preda”, Pitești
Primele inițiative de ocrotire a mediului au apărut acum aproximativ 200 de ani, din
necesitatea salvării unor specii pe cale de dispariție. Cu timpul, motivele care au impus ocrotirea
naturii s-au diversificat. Incepând din 1970, au apărut semne clare de îmbolnăvire a planetei :
subțierea stratului de ozon, încălzirea globală, ploile acide, poluarea apelor, a aerului și a solului.
Oamenii au început să înțeleagă necesitatea adoptării unui comportament responsabil față de natură.
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Insă responsabilitatea omului pentru ocrotirea mediului înconjurător este atât individuală, dar mai
ales colectivă: protecția naturii angajează colaborare și sprijin reciproc pe plan local, județean,
național și mai ales internațional.
Construind fabrici și uzine, dezvoltând orașele și transporturile, defrișând pădurile pentru a
folosi lemnul și a mari suprafețele agricole, aruncând nepăsator în apă și în aer cantități mari de
deșeuri toxice omul a stricat echilibrul natural existent în mediul înconjurător, așa încât uneori și-a
pus în pericol însăți viața lui. In asemenea situație, ființa umană s-a văzut nevoită să ia atitudine
pentru înlăturarea răului pe care l-a produs și să treacă urgent la luarea unor măsuri pentru protecția
mediului înconjurator, pentru menținerea în natură a unui echilibru normal între toți factorii care
compun mediul.
Bineînțeles că starea mediului înconjurător, ce depinde numai și numai de fiecare dintre noi,
ne afectează în mod direct viață și sănătatea noastră. Această tema “Un mediu curat -; o viață
sănătoasă”, ar trebui să fie o deviza pentru întreagă populație a globului. Este nevoie de mai multă
atenție și de mai multă responsabilitate din partea fiecărui cetățean pentru a trăi într-un mediu curat,
pentru a respiră aer curat, pentru a bea apă curată și pentru a putea folosi condițiile de viață pe care
ni le oferă natură. Însă, se pare că oamenii tratează cu neglijență acest aspect important al vieții lor,
ceea ce duce la agravarea procesului de poluare și distrugere a mediului și implicit la distrugerea
sănătății fiecăruia dintre noi și a celor din jur.
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.
Privită istoric, poluarea mediului a apărut odată cu omul, dar s-a dezvoltat și s-a diversificat
pe măsură evoluției societății umane, ajungând astăzi una dintre importantele preocupări ale
specialiștilor din diferite domenii ale științei și tehnicii, ale statelor și guvernelor, ale întregii
populații a pământului. Această, pentru că primejdia reprezentată de poluare a crescut și crește
neîncetat, impunând măsuri urgențe pe plan național și internațional, în spiritul ideilor pentru
combaterea poluării.
Acțiunea mediului poluant asupra organismului uman este foarte variată și complexă. Ea poate
merge de la simple incomoditati în activitatea omului, disconfortul, până la perturbări puternice ale
stării de sănătate și chiar pierderea de vieți omenești. Aceste efecte au fost sesizate de multă vreme,
însă omul a rămas tot iresponsabil față de natură. Efectele acute au fost primele asupra cărora s-au
făcut observații și cercetări privind influență poluării mediului asupra sănătății populației. Ele se
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datorează unor concentrații deosebit de mari ale poluanților din mediu, care au repercusiuni
puternice asupra organismului uman. Efectele cronice reprezintă formele de manifestare cele mai
frecvente ale acțiunii poluării mediului asupra sănătății. Acestea se datorează faptului că în mod
obișnuit diverșii poluanți existenți în mediu nu ating nivele foarte ridicate pentru a produce efecte
acute, dar prezența lor, continuă chiar la concentrații mai scăzute, nu este lipsită de consecințe
nedorite. Efectele cronice au însă o deosebită importantă și sub aspect economic și social.
Un "mediu curat" înseamnă ceva care este nu doar fără gunoaie şi care "arată frumos" ci
care şi este cât mai aproape de cum era înainte ca omul să înceapă să schimbe natura... Pentru că
fiecare plantă şi animal are un rost, chiar cele pe care le credem "urâte" sau "rele" sau
"nefolositoare", şi cu cât schimbăm mai mult natura cu atât riscăm mai mult să facem rău fără să
vrem, chiar nouă înşine, deşi adesea asta se vede numai în timp mai îndelungat şi în primii ani ni se
poate părea că am făcut bine sau că nu am stricat cine ştie ce în natură... Sunt încă prea mulţi
printre noi care aruncă gunoiul pe unde apucă, dar şi ei trebuie să înveţe că nimic nu trebuie aruncat
la întamplare. Uneori, resturile menajere sunt aruncate de la balcoane, fără nicio jenă, spre
disperarea celorlalţi locatari de la parterul blocurilor si a trecătorilor. Avem pretenţia că trăim într-o
ţară civilizată, dar comportamentul unora lasă mult de dorit. În fiecare zi vedem pe străzile oraşului
muncitori de la salubritate care strâng gunoaiele împraştiate de noi. Tot în fiecare zi vedem şi unii
cetăţeni care murdăresc, la propriu, faţa oraşului. Unii mătură, dar efortul lor pare zadarnic pentru
că alţii aruncă gunoaie în urma lor. Ne-am obişnuit ca de fiecare dată să facă altcineva curăţenie în
locul nostru. Ne-am obişnuit să aruncăm totdeauna vina pe altcineva că nu e curăţenie în oraş. A
venit timpul ca noi să încercăm să întreţinem curăţenia făcută de cei care sunt platiţi pentru aceasta.
Niciodată nu vor fi suficienţi oameni care să lucreze, dar cred că pot fi destui oameni care să
înţeleagă că doar cu sprijinul lor putem să facem ca oraşul să arate mai bine. Cred că oamenii de
bună credinţă pot ajuta prin simpla gestionare a deşeurilor pe care fiecare le generează. Majoritatea
sunt conştienţi şi sunt responsabili pentru curăţenia oraşului, dar acest lucru nu este suficient.
Gunoaie aruncate la întâmplare, hârtii sau tot felul de ambalaje sunt purtate de vânt pe străzi. Cine
poartă vina? Aşa cum ne e mai la îndemână, dăm vina pe autorităţi, că nu asigură suficiente coşuri
de gunoi și suficient personal. De cealaltă parte însă, nici locuitorii orasului nu sunt tocmai
civilizaţi.Coşurile de gunoi existente rămân deseori nefolosite. După o simplă plimbare prin oraş
poţi să ajungi acasă cu geanta plină de gunoaie. Motivul e simplu: buna creştere îţi spune să arunci
gunoiul doar la coş. Dar în drumul tău nu ai întâlnit niciun coş de gunoi şi nu te-a lăsat inima să
arunci mizerii jos pe stradă. Există însă concitadini pe care nici măcar nu-i interesează să caute un
coş de gunoi, doar strada e destul de mare şi e destul loc pentru mizerii. Comportamentul oamenilor
poate schimba radical înfăţişarea mediului. A avea un comportament ecologic înseamnă a fi atent
cu lucrurile pe care le faci, acestea nu trebuie să dăuneze mediului în care trăieşti. Trebuie să
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gândeşti global şi să acţionezi local. Sunt lucruri atât de simple care nu-ţi vor afecta modul de viaţă
sesizabil, dar vor avea un impact pozitiv asupra mediului. Dacă oamenii ar intelege şi n-ar mai
arunca hârtiile si sticlele pe stradă am avea si noi un oraş mai curat, poate ceilalţi ne vor urma
exemplul, iar în felul acesta, începem uşor, uşor să ocrotim mediul nostru natural şi al tuturor celor
ce îl „locuiesc". Se pare totuşi că această ” promiscuitate ecologică ” în care trăim , pe majoritatea
dintre noi nu ne deranjează deloc , ba chiar ajungem să ne complacem într-o astfel de situaţie,
ridicând indiferenţi din umeri. Dacă noi înşine nu dorim schimbarea, altcineva cu siguranţă nu o va
face pentru noi. Se impune categoric cultivarea bunului simţ, a moralei, a ordinii si disciplinei, a
sentimentului de responsabilitate prin exemple teoretico-practice. Sunt câteva lucruri simple pe care
le putem face fiecare dintre noi , trebuie doar să vrem, să ne dorim acest lucru. Tot ceea ce facem
impactează mediul în care trăim. Cu toţii ne dorim o casă mare, frumoasă, încăpătoare, primitoare,
comodă, estetică şi nu în ultimul rând ,,verde”. Este uşor să avem o astfel de casă dacă ne preocupă
mai mult ceea ce se întamplă pe stradă, dacă păstrăm curăţenia, dacă protejăm parcurile si zonele
verzi şi dacă ne îngrijim de oraş ca de propriul nostru lăcaş. Comportamentul cetăţenesc înseamnă
responsabilitate. Să nu uităm că totul în viaţă se învaţă. La fel si comportamentul eco. Educarea
celor din jur (copii, tineri, batrâni) în spiritul protejării mediului si transmiterea mesajelor eco către
cetăţenii cu care interacţionăm sunt lucruri fundamentale de care ne facem responsabili ca şi
cetăţeni.Cu toţii suntem înconjuraţi de mesaje eco şi am auzit de nenumărate ori ce trebuie să facem
pentru a proteja mediul înconjurător. Însă câti dintre noi chiar au răspuns acestui apel? Indiferent că
ne găsim parţial sau total în spiritul ECO, niciodată nu este prea târziu să ne reamintim ce putem
face pentru a fi responsabili faţă de mediul în care trăim.
Bibliografie:
1. BONNEFOUSED ED., 1976-,,Omul și natura?” ; Ed. Politica, București
2. BERCA M., 2000, ,,Ecologie generala și protectia mediului” , Ed. Ceres. București
3. BERCA M., 1998- ,,Strategii pentru protecția mediului și gestiunea resurselor”, Ed.Grand,
București.
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE DIN GRĂDINIȚĂ
ÎN CONTEXTUL PROTECȚIEI MEDIULUI
Prof. înv. preșcolar Dumitrescu-Ioana Cristina,
G.P.P. „Primii Pași” Pitești
Trăim într-o lume care se dezvoltă continuu şi care este într-o permanentă schimbare,
evoluând. Grădiniţa are menirea de a transmite valori culturale , istorice şi sociale la nivelul
cerinţelor educaţionale. Datoria educatoarelor , care sunt deschizătoare de drumuri , este de a-i
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implica pe copii în diverse activităţi care să coincidă cu societatea de azi .Dintre aceste activităţi
care-i motivează şi le atrag interesul de a participa cu plăcere sunt activităţile extracurriculare.
Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea
activităţilor şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative,
deoarece acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe
lângă faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la
serbările de 8 martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe
asfalt cu ocazia zilei de 1 iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor,
a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea făţă de copii.
În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării
personalităţii copiilor în acest cadru. În învăţământul preşcolar şi şcolar avem misiunea de a-i
forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare
socială
Activităvile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la
grupă şi urmăreşte îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea
timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii
copilului.
Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând
de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu
obiectele şi fenomenele din natură.
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm
şcoala cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie
prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi
întotdeauna deosebite. În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse
informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul
că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se
autodisciplinează.
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socioculturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în
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ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate
selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale
poporului nostru Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive,
stimuleaza şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură.
Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii,
copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.
De la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact
direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă
formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul
activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep
activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. În urma plimbărilor, a
excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate , imaginea realităţii, în
cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt folosite în activităţile
practice, în jocurile de creaţie. Astfel ei pot folosi material reciclabile, învățând și sensul acestei
activități. De asemenea copiii mai mari pot face activități de plantare de flori sau de copaci. Fiind
axate în principal pe viaţa în aer liber, preșcolarii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste
faţă de natură.
Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Concursurile pe diferite teme
sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. Acestea oferă copiilor
posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze diferite aspecte, să
confecţioneze modele variate
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes,
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.
Profesorul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal Proiect Educațional Interșcolar ,,Ziua Mondială a Mediului”, Pitești 2022

pregătirea copilului pentru viaţă. Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ
în cadrul activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul
de gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back
pozitiv.
Bibliografie:
1. Ciubuc, I. , Armonia naturii , Editura Aureo , Oradea , 2011;
2. Cernea, M., Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ,
în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000;
3. Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ- EDUCAȚIE PENTRU
RESPONSABILITATE GLOBALĂ
Prof. înv. preșcolar Grigore Daniela,
G. P.P. „Primii Pași” Pitești
Astăzi omenirea se confruntă cu multiple probleme de ordin ecologic care ne pun în pericol
propria existenţă, dar şi cea a naturii, în general: fenomenul de încălzire globală, poluarea de
proporţii a mediului, dispariţia vertiginoasă a speciilor de organisme de pe Terra, inundaţiile şi
incendiile de proporţii, acestea sunt doar unele exemple care ne demonstrează că natura ni se poate
împotrivi, în cazul în care societatea umană nu propune soluţiile de rigoare pentru a armoniza
relaţia dintre om şi natură. Şi atunci ne întrebăm: „Care ar fi soluţia cea mai eficientă, din punct de
vedere economic şi social, pentru rezolvarea problemelor de mediu ce vizează atât securitatea
fiecărui stat în parte, cît şi a tuturor naţiunilor lumii?”
Situația creată obligă societatea umană, mai mult ca oricînd, să formeze un sistem de
cunoştinţe complexe cu privire la integritatea naturii, cu privire la unitatea omului, societăţii şi
naturii, să formeze competenţele respective, orientările valorice, conduita şi activitatea care ar
asigura o atitudine responsabilă faţă de natură, axată pe cultura ecologică. În soluționarea acestor
probleme un rol primordial îi revine educației ecologice.
Educaţia ecologică este educaţia pentru responsabilitatea globală, deoarece poate ajuta
omenirea în dobîndirea unei înţelegeri profunde cu privire la mediu şi la problemele globale pe care
le întîmpinăm. Scopul principal al educaţiei ecologice este facilitarea dobîndirii unor cunoştinţe
care să permită înţelegerea problemelor de mediu în profunzimea şi complexitatea lor, conducînd în
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final la luarea deciziilor pe baza unei conştiinţe ecologice, precum şi la promovarea oportunităţilor
de a avea experienţe directe cu mediul natural.
William Stapp a fost unul din promotorii unor programe şi întîlniri internaţionale care au
condus, în final, la recunoaşterea pe plan mondial a necesităţii educaţiei ecologice. Astfel, el a fost
directorul primului Program Internaţional de Educaţie Ecologică lansat în 1975 de către Organizaţia
Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură – UNESCO, în colaborare cu Programul
Naţiunilor Unite Pentru Mediu – UNEP. A urmat apoi Declaraţia de la Tbilisi (UNESCO, 1978:
25), incluzând în Recomandarea 1(3) scopul şi obiectivele educaţiei ecologice:
„Scopul de bază al educaţiei ecologice este de a reuşi în a face indivizii şi comunităţile să
înţeleagă caracterul complex al mediului natural şi construit ce rezultă din interacţiunea
aspectelor biologice, fizice, sociale, economice şi culturale şi de a dobîndi cunoştinţe, valori,
atitudini şi deprinderi practice, în vederea participării într-un mod responsabil şi eficient la
anticiparea şi rezolvarea problemelor de mediu şi la gestionarea calităţii mediului”.
Larg dezbătută, educaţia ecologică este considerată de mare actualitate şi importanţă. Cu
toate acestea, ea continuă să fie abordată mai degrabă ca o disciplină aparte, integrată insuficient în
programa şcolară. Deşi ca termen este din ce în ce mai cunoscut, educaţia ecologică este văzută,
mai degrabă, ca un domeniu separat şi nu ca o necesitate permanentă a vieţii noastre cotidiene.
La grădiniță putem pleca în educarea copiilor în spiritul protecției naturii de la faptul că
vârsta preșcolară este vârsta întrebărilor. Pe parcursul desfășurării activităților de educație
ecologică în grădiniță, educatoarele se vor confrunta cu întrebări de genul: „de ce este iarba verde?”,
„unde pleacă berzele?” dar și „de ce să nu arunc gunoiul întrun singur loc?” sau „de ce să nu dau
drumul în lac la broscuța de Florida pe care nu mai doresc să o țin?”. Aceste întrebări trădează un
interes pentru realitatea mediului înconjurător, iar pentru o educație ecologică eficientă trebuie să
oferim copiilor răspunsurile pe care le cer, atât privitor la fenomenele și procesele din natură, cât și
la justificarea atitudinii și conduitei pe care dorim să le-o dezvoltăm.
Pentru că partea aplicativă, practică, este esențială în desfășurarea în proces de educație, în
special la acestă vârstă, a anumitor activități și jocuri cu teme ecologice care pot fi desfășurate în
natură sau în sala de clasă pentru a trezi interesul copiilor, a-i apropia de natură și a înlesni procesul
educativ. Pentru a avea un efect asupra dezvoltării copiilor și în formarea viitoarei lor personalități,
activitățile de educație ecologică trebuie desfășurate continuu, pe cât posibil să facă parte din
programul cotidian sau măcar unele idei să fie infiltrate în diversele teme abordate în grădiniță.
Cu toate acestea, un impact deosebit îl au zilele dedicate special unei teme privind natura și
protejarea ei, de preferință considerând calendarul ecologistului:


21 martie – Ziua Internațională a Pădurii,



22 martie – Ziua Internaţională a Apei,
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1 aprilie – Ziua Internaţională a Păsărilor,



22 aprilie – Ziua Pământului,



26 aprilie - Ziua Mondială a Protecţiei Animalelor de Laborator,



5 iunie – Ziua Internaţională a Mediului,



8 iunie – Ziua Mondială a Oceanelor,



29 iunie - Ziua Internaţională a Dunării



9 august – Ziua Internaţională a Grădinilor Zoologice şi a Parcurilor,



26 august - Ziua Internațională a Câinilor,



16 septembrie – Ziua Internaţională a Ozonului,



4 octombrie – Ziua Internaţională a Protecţiei Animalelor,



6 octombrie – Ziua Internaţională a Habitatului.

De exemplu, de Ziua Internațională a Pădurii se poate organiza o excursie în Pădurea
Trivale, se ascultă circulația sevei arborilor, se observă plantele și animalele din pădure sau se
poate desfășura o acțiune de plantare de arbori și se prezintă copiilor rolurile pădurii în viața
noastră și activitățile umane care o amenință. Uneori observăm în jurul nostru copii care, prin
gesturi mici, dovedesc că sunt eco-cetăţeni, mai buni decât adulţii. Situaţii în care un copil de 7-8
ani ridică o hârtie aruncată la întâmplare de un adult şi o duce la coşul de gunoi, destul de
îndepărtat, demonstrează că educaţia ecologică realizată nu a fost în zadar. Iar educația copiilor se
poate transmite și mai departe, prin ei se pot sensibiliza și adulții, părinți sau alți membri ai
comunității, în vederea respectului și protejării naturii
Urbanizarea și ritmul cotidian al vieții noastre au dus în ultimii ani la intensificarea unor
obiceiuri prin care mulți dintre noi producem din ce în ce mai multe deșeuri sau emisii poluante.
Pericolul este foarte mare și de aceea trebuie constientizată necesitatea de-a fi sensibili la
problemele mediului, să adoptăm un comportament adecvat față de natură, să protejăm mediul
înconjurător. Conștientizarea acestor efecte de timpuriu și oferirea de exemple pozitive în acest
sens prin propriu nostru comportament, ca și cadre didactuce, sunt esențiale pentru a reduce
impactul negativ asupra mediului înconjurător.
Bibliografie:
1. Pîrvu C., Godeanu S., Stere L., Prietenii naturii. Enciclopedie practică a copiilor, Editura
Ion Creangă, Bucureşti, 2013;
2. Pîrvu C.,& CO, Călăuză în lumea plantelor şi animalelor, Editura Ceres- Bucureşti 2015;
3. https://animallife.ro/wp-content/uploads/2017/05/Indrumar-Final-4-decembrie-2016.
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EDUCAȚIA OUTDOOR
Prof. înv. primar Ionescu Ana Liana,
Școala Gimnazială ,,Marin Preda”, Pitești
Educația outdoor este o formă organizată de învățământ care se desfășoară în aer liber și se
bazează pe contactul direct cu mediul înconjurător, pregătindu-i pe copii pentru viața în aer liber.
Educația outdoor se bazează pe teoria şi practica educaţiei experienţiale şi a educaţiei ecologice,
dezvoltând la elevi respectul de sine, înțelegerea celor din jur şi a mediului înconjurător.
Acest nou tip de educaţie se bazează pe concepția că orice om, îşi mobilizează, prin
creativitate, resursele corporale şi mentale, în funcție de condițiile de mediu în care se află.
Educaţia outdoor se realizează cu ajutorul experienţelor programate, care se desfăşoară în-

tr-un

singur loc sau în cursul unor călătorii: vizite, excursii, tabere etc Activitățile outdoor au un caracter
nonformal, ele vizând formarea de comportamente și nu însușirea de informații teoretice, cognitive,
atestată de certificate sau diplome, așa cum se realizează în instituțiile de învățământ clasice.
Educaţia primită la şcoală are un aspect pur teoretic (cognitiv), de cele mai multe ori. Nici
nu-i de mirare când un profesor are de urmat o programă foarte încărcată şi prea puţin timp la
dispoziţie ca s-o predea la 30 de elevi deodată. În educaţia outdoor elevul învaţă totul în mod
practic, activ, prin experienţe personale la care mai apoi reflectă pentru a extrage învăţăturile. Acest
mod de învăţare, caracteristic educaţiei outdoor, se numeste experienţial – Înveti cu creierul,
mâinile şi inima! educatia outdoor se adresează tuturor celor trei nivele de învăţare: nivelul
acumulărilor de cunoştinţe (cognitiv), nivelul deprinderilor fizice (motric) şi cel al individualizării
unor trăsături de comportament (afectiv).
Conceptul educatiei outdoor poate fi sintetizat astfel: participantul este plasat într-un mediu
fizic și social specific, mai apoi primește un set de provocări și probleme care într-o primă fază îl
pun în dificultate, însă mai apoi, prin perseverenţă, abilităţi şi competenţe învăţate, acestea sunt
rezolvate, acest fapt conducând la autocunoaştere și, implicit, la dezvoltarea personalităţii
În cadrul educației outdoor, elevii pot învăţa mai multe lucruri despre:
-mediul înconjurător în care ne desfăşurăm activitatea,
-relaţiile dintre componentele mediului şi cum pot să-şi aducă aportul la protecţia lui;
-propria persoana, propriile limite şi cum le pot depăşi;
-comunicarea şi colaborarea eficace în cadrul unui grup;
-noţiuni elementare în sporturi montane (alpinism, trekking, mountainbike, ski, snowboard,
orientare, tir cu arcul, parapanta, etc)
Scopul urmărit de coordonatorii outdoor în discuţiile de la finalul unei activităţi este de a
dezvolta personalitatea fiecărui elev într-unul din următoarele domenii: creativitate, asertivitate,
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disciplină, gândire practică, management de proiect, rezolvarea problemelor, comunicare,
încurajare, motivație, calitate, protecția mediului, munca în echipă, managementul timpului, luarea
deciziilor.
Procesul creator în cadrul activităţilor outdoor presupune parcurgerea următoarelor etape:
identificarea problemei , analiza datelor problemei, premise, principii, resurse posibile necesare,
acumularea şi selecţionarea informaţiei necesare pentru abordarea corectă a problemei, prelucrarea
şi sistematizarea informaţiei stocate, elaborarea strategiei de rezolvare. Activităţile outdoor cele
mai întâlnite sunt mersul pe munte, căţărările pe munte de la un grad mic de dificultate până la unul
mai ridicat, drumeţii, tabere de vară, pescuitul, raftingul, etc.
Durata activităților şi mărimea grupului care participă la aceste activităţi sunt stabilite de
organizator, în funcţie de vârsta elevilor, valorificarea abilităţilor de viaţă dobândite în urma acestor
activităţi sau chiar de cerinţele părinţilor elevilor ce participă la aceste activităţi. Elevii vor învăţa
importanţa de a se bucura de natură păstrând -o intactă. Natura oferă o privelişte măreață, pe care
copiii o vor admira pe tot parcursul activității.
La finalul unei activități outdoor, elevii vor dobândi un respect crescut faţă de mediul
înconjurător şi vor utiliza/ identifica modalităţi de conservare a acestuia. Astfel, în urma unor
explicaţii logice, elevii trebuie să găsească, să creeze acţiuni de protejare a mediului înconjurător,
bazându-se pe creativitatea lor. Activităţile outdoor contribuie la creşterea nivelului de bunăstare al
copiilor, pe lângă nevoile de bază, cum ar fi nevoia de a fi respectat , nevoia de a fi inclus social ,
nevoia de a te simţi în siguranţă . Derularea diferitelor activităţi în aer liber încurajeză copilul să se
simtă în largul său , să îşi exprime opiniile , va simţi că propunerile sale contează pentru ceilalţi .
Elevii pot fi consultaţi cu privire la activităţi . Copiii desfăşoară activităţile în echipă , fiecare
membru fiind important în interiorul echipei . Dezvoltarea spiritului de echipă oferă beneficii
fizice , emoţionale , mentale, ajutând la o dezvolare armonioasă a copiilor.
Educaţia outdoor reprezintă o puternică sursă de experiente de învăţare , un mediu relaxant ,
liber , fără constrângeri, de natură să creeze o relaţie puternică între oameni , bazată pe sprijin
reciproc și respect față de mediu.
Bibliografie:
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Proiectul Terra şi ECO- Şcoala
Prof. înv. primar Radu Oana-Maria,
Şcoala Gimnazială „Marin Preda”, Pitești
În condițiile educației permanente și ale unei societăți în continuă schimbare, ne dorim ca
fiecare elev să fie pregătit să gândească critic, liber și creativ, să poată susține comunicarea
interumană, să manifeste capacități de analiză și apreciere ale propriului comportament și al
semenilor săi, să dezvolte atitudini pozitive de cooperare, toleranță și empatie, de protejare a
mediului înconjurător.
În contextul actual în care, la nivel european, cetățenii sunt informați cu privire la
problemele de mediu, iar tinerii se dovedesc a fi cei mai deschiși la obiceiuri noi, salvatoare, se
impune o nouă modalitate de abordare a educației de mediu, a promovării sustenabilității.
Cultivarea respectului față de mediul înconjurător, organizarea activităților având în vedere
promovarea și folosirea unor materiale sustenabile îi vor ajuta pe educabili să se integreze în
societate ca personalitate distinctă, capabilă de opinii personale, dialog, comportament dezirabil,
bun anteprenor, care să conștientizeze importanța învățării întru-un mediu propice, curat, pe tot
parcursul vieții, în cadrul comunității europene.
Baza realizării autonomiei din punct de vedere energetic al unității școlare în viitor și
valorificarea punctelor tari ale acesteia se pot realiza prin activități de voluntariat ce contribuie la
îndeplinirea misiunii școlii, de a dezvolta personalități armonioase, autonome și creative prin ECOEducație (educație experiențială).
Crearea imaginii unei școli „ECO” promovată de mass-media ori de câte ori se ivește ocazia
este ceea ce va face din școala noastră ”o școală mai bună decât cele din jur”, în așa fel încât
părinții și elevii să dorească să învețe în această școală.
Creșterea numărului de colective de preșcolari / elevi implicate în activități de protecție a
mediului înconjurător, de reciclare și/sau colectare selectivă în acțiuni de voluntariat vor oferi
instituţiei noastre numele de „Şcoală Verde”/ „ECO- Şcoală”, dar și entuziasm în participarea
școlară și garantează starea de bine a școlii sau numărul de activități curriculare și extracurriculare
desfășurate în aer liber.
Datoria noastră, a adulţilor responsabili de sănătatea fizică şi psihică a copiilor noştri este
supremă: adoptarea unui stil de viaţă sănătos, realizarea activităţilor sportive zilnic, participarea la
activitaţi de voluntariat în aer liber ce au ca scop protejarea

naturii, conservarea speciilor,

comunicarea eficientă ce are ca şi scop conştientizarea problemelor, satisfacţia rezultatelor pozitive
şi crearea unor proiecte comune inedite. Esenţa tuturor factorilor amintiţi anterior este:
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Protejaţi Planeta, dragi copii! Sănătatea Terrei este sănătatea voastră şi a generaţiilor
viitoare!
PROTECȚIA MEDIULUI ȘI CREȘTEREA ECONOMICĂ
Prof. înv. primar Ceapa Irina,
Şcoala Gimnazială „Marin Preda”, Pitești
Protecţia mediului devine un sector distinct în economia societăţii omeneşti, preocupările în
acest domeniu vizând orice latură a activităţii umane (Klaver et al., 1999).
Creşterea economică actuală, alimentată de progresul ştiinţific şi tehnic, este distructivă
pentru mediu şi aduce riscuri crescute omenirii. Relaţia dintre creşterea economică şi calitatea vieţii
dezvoltă ideea că este important de ştiut ce tip de creştere trebuie promovat.
O creştere economică puternică antrenează o presiune crescută asupra mediului, având efecte
negative prin deşeuri, emisii poluante, transformarea spaţiului public.
Pe de altă parte, creşterea economică are efecte pozitive chiar şi asupra mediului, permiţând
alocarea de mijloace financiare pentru implementarea politicilor de mediu, accelerarea progresului
tehnic, favorizarea nivelului de trai, a confortului şi a educaţiei.
De multe ori însă, măsurile de protecţie a mediului provoacă efecte contradictorii – de
exemplu, dacă reglementările în domeniu nu prevăd termene de adoptare rezonabile pentru firme,
legea nu se respectă. Odată ce procedurile sunt clar definite, întreprinderile îşi adaptează progresiv
aparatul productiv, iar investiţiile alocate mediului pot deveni un factor de creştere economică
(Borzel, 2007).
Pentru asigurarea unui punct de echilibru, intervin diverşi actori implicaţi: puterea publică,
întreprinderile, organizaţiile nonguvernamentale, partidele politice, societatea civilă.
Pentru protejarea mediului trebuie identificate zonele afectate, evaluat gradul de deteriorare şi
stabilite cauzele care au produs dezechilibrele respective.
În ceea ce priveşte modalităţile de protejare, se impune soluţionarea a trei categorii de
probleme:
 crearea unui sistem legislativ şi institutuţional adecvat şi eficient care să garanteze
respectarea legilor în vigoare;
 evaluarea costurilor acţiunilor de protejare a mediului şi identificarea surselor de finanţare a
acestora;
 elaborarea unor programe pe termen lung, corelate pe plan naţional şi
internaţional, pentru o viziune de ansamblu.
Referitor la evaluarea costurilor şi stabilirea modului în care acestea sunt suportate, se
poate susţ ine ideea că protejarea mediului este costisitoare şi nu pot fi întotdeauna identificaţi
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factorii poluatori. Din cauza acestei situaţii, costurile de protejare a mediului se împart între
societăţile comerciale potenţ ial poluatoare şi stat. Fondurile alocate protejării mediului diferă de la
o ţară la alta, în funcţie de nivelul de dezvoltare al fiecăreia.
În vederea elaborării unor programe pentru protejarea mediului, trebuie identificaţi toţi
factorii de mediu şi zonele în care pot apărea probleme de poluare. Un astfel de program presupune
totodată evaluarea costurilor necesare şi stabilirea responsabilităţilor pentru derularea proiectelor.
Protecţia mediului este o problemă majoră a ultimului deceniu, dezbătută la nivel mondial,
fapt ce a dat naştere numeroaselor dispute dintre ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare.
Acest lucru a impus înfiinţ area unor organizaţii internaţionale ce au ca principal obiectiv adoptarea
unor solu ţii de diminuare a poluării şi creşterea nivelului calităţii mediului în ansamblu (Duţu,
2008).
Comisia Europeană a elaborat un raport al situaţ iei ajutoarelor de stat în domeniul protecţiei
mediului, potrivit căruia acestea s-au dublat în perioada 2001-2006, de la 7 la 14 miliarde de euro.
Cu toate acestea, datele arată diferenţe mari între statele membre privind cheltuielile pentru
mediu, raportate la produsul intern brut (PIB). Germania, Danemarca şi Suedia au cheltuit, în
perioada 2004-2006, între 0,32% şi 0,77% din PIB pentru ajutoare ecologice. În alte ţări, procentele
sunt mult mai mici – de exemplu, în Marea Britanie – 0,06%, în Franţa – 0,01%, iar în Italia
procentul este aproape de zero. Reducerea poluării ar trebui să fie un deziderat în vederea protejării
mediului. În acest sens, se fac eforturi la nivelul comunităţilor naţionale şi locale.
De exemplu, unul dintre motivele pentru care se produce poluarea luminoasă este calitatea
îndoielnică a iluminatului public. Lampadarele sferice care transmit mai multă lumină spre cer
decât spre sol sunt cele mai mari surse de poluare şi risipesc energia în mod inutil. Iluminatul
devine mai eficient prin utilizarea lampadarelor îndreptate spre pământ, care transmit luminozitatea
în scopurile pentru care au fost instalate.
Ţara care are cele mai aspre legi împotriva polu ării luminoase este Slovenia. Acest stat a
stabilit, printre altele, o ţintă de consum energetic pentru iluminarea stradală de 50 de kilowaţi/oră
pe an pe locuitor, ceea ce înseamnă jumătate din acest tip de consum energetic al Franţei, ţară care
a luat exemplul celorlalte state şi a introdus în legislaţia din domeniu stipulări cu privire la poluarea
luminoasă.
În ultima perioadă, britanicii folosesc mai rar uscătoarele de rufe, utilizează becuri ecologice
şi renunţă mai des la maşini de teama încălzirii globale, arată un sondaj efectuat recent online de
organizaţia Christian Aid (EEA, 2008).
Potrivit sondajului la care au participat 2.127 de adulţi, 9 din 10 persoane au luat deja măsuri
pentru reducerea emisiilor de bioxid de carbon, 75% dintre aceştia au schimbat becurile tradiţionale
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cu unele ecologice, 70% nu lasă niciun aparat electric în stand-by, 57% nu mai pornesc sistemele
electrice de încălzire dacă nu este necesar, iar 42% folosesc maşina de uscat rufe tot mai rar.
Schimbările stilului de viaţă s-au extins şi la capitolul transport, astfel că 36% renunţă adesea
la maşină, iar 19% zboară mai puţin cu avionul.
Rezultatele sondajului arată că 77% dintre britanici cred că guvernul ar trebui să ia mai multe
măsuri de reducere a emisiilor de bioxid de carbon şi să preia conducerea în cadrul negocierilor
internaţionale privind schimbările climatice.
EDUCAȚIA ECOLOGICĂ PENTRU TOATE VÂRSTELE
Prof. Dumitrescu Ciprian,
C.N. „Zinca Golescu”, Pitești
În contextul societăţii cunoaşterii, şcoala de mâine se construieşte din transformări
progresive ce alimentează continuitatea în schimbare. Ea are pecetea democratizării prin adaptarea
curriculum-ului la specificul local şi asigură caracterul integrat conţinuturilor multidimensionale.
Registrul bogat al „noilor educaţii” permite deschiderea şcolii spre problematica lumii
contemporane.
Protecţia mediului, prioritate a lumii contemporane, regăsită în Strategia de la Lisabona şi
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene este însuşită de Guvernul României,
exprimată prin promovarea unor politici sustenabile în ceea ce priveşte capitalul uman şi natural şi
asumată prin acceptarea principiilor documentului UNESCO „Carta Pământului”, ca instrument
educaţional în contextul Decadei pentru Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă.
Educaţia ecologică, sau educaţia relativă la mediu, răspunde acestei cerinţe, investind în
dezvoltarea gradului de conştiinţă şi a simţului responsabilităţii tuturor oamenilor faţă de mediu şi
problemele sale; vizează în egală măsură asimilarea de cunoştinţe, formarea de atitudini şi
comportamente dezirabile, clarificarea valorilor, precum şi un demers practic eficient.
În acest context, rolul educaţiei ecologice şi de protecţie a mediului înconjurător este
evident, el se concentrează pe modelarea viitorului cetăţean capabil de a-şi forma un punct de
vedere obiectiv asupra realităţii înconjurătoare, de a-l incita la participare, devenind astfel conştient
de viitor şi de faptul că viaţa generaţiilor de mâine depinde într-o mare măsură de opţiunile sale.
Educaţia ecologică este o educaţie prin şi pentru valori, care poate prinde forme concrete de
realizare, la diferite nivele de şcolaritate, livrând conţinuturi informaţionale în modalitate
transdisciplinară, în context formal sau nonformal.
Consider una dintre problemele urgente ale lumii contemporane realizarea educației
ecologice încă de la grădinițe, scopul instruirii preșcolarilor în protecția mediului. Fie prin existența
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în sine a acestei discipline, fie prin parteneriatele încheiate cu diverse ONG-uri, elevii trebuie să ia
contact cu educația ecologică prin diverse programe și acțiuni.
Există multe astfel de proiecte. Un astfel de proiect este și „Baterel și Lumea NonE”, susținut din 2011 de două ONG-uri din România, care au înțeles că schimbarea e posibilă prin
educație timpurie. Astfel, în ultimii 8 ani, elevi din peste 1200 de școli, grădinițe și licee au luat
contact cu informații despre protecția mediului, colectare selectivă și reciclare, devenind parte din
comunitatea #EroiiReciclării, coordonată de mascoata „Baterel”, simbolul proiectului.
Pentru că în România nu a existat o cultură a reciclării, subiectul poate fi dificil chiar pentru
cei care au responsabilitatea de a-i instrui pe cei mici – adulții. Lipsa infrastructurii și absența
educației ecologice făcută sistematic, au adâncit și mai tare problema. Și cu toate că generații
întregi au crescut fără prea multe cunoștințe despre reciclare, noțiunile despre curățenie la nivel
macro (ape, munți, păduri) și indirect, grija față de mediul înconjurător, nu au lipsit niciodată.
Având în vedere contextul și provocările actuale, e lesne de înțeles că protecția mediului
înseamnă mai mult decât curățenie și aruncarea gunoaielor la „locul lor”. Mai ales că „locul lor” e
ușor neclar. În această situație se află aparatele electrice vechi sau defecte și bateriile uzate, deșeuri
care nu au ce căuta la coșul de gunoi, printre resturile menajere. Colectarea selectivă și
conștientizarea faptului că anumite deșeuri sunt mai periculoase decât altele, sunt subiecte care
intră încet, dar sigur și în școlile din România prin intermediul lui Baterel.
Implicarea socială și simțul civic merg mână în mână cu eduația pentru viață și
transformarea copiilor în adulți responsabili și educați, iar vestea bună e că atitudinea și
comportamentul ecologic se învață. Educația ecologică poate începe din momentul în care un copil
poate diferenția „bun” de „rău”, prin „rău” înțelegând inclusiv gunoi, mizerie, suferință.
Odată ce copiii pricep că anumite lucruri se aruncă și altele nu și că Pământul „suferă”
atunci când aruncăm gunoaie, ecoeducația începe. Pentru că sunt în formare, cei mici vor adopta
mult mai ușor comportamente pozitive față de mediul înconjurător, pe care le vor păstra, cel mai
probabil, pe tot parcursul vieții.
Grija față de natura se va revărsa în multe alte comportamente ale copilului – grija față de
spațiul personal – de la camera și bancă, până la ghiozdan și dulap. Un copil care deprinde din timp
noțiuni de ecologice va deveni un adolescent responsabil.Există multe imagini care ilustrează
Pământul ca o ființă vie. Pentru un copil va fi mai ușor să înțeleagă noțiunea de „Pământ”, dacă îl
asociează cu o „față” cu o zi de naștere (22 aprilie), o formă de viață care are preferințe – de
exemplu, „Pământului îi plac copacii, dar nu îi plac bateriile din jucării”.
Indiferent de vârstă, copiii sunt mult mai predispuși să învețe și să își asume rolui de „eroi”,
mai ales când primesc recompense, insigne, bonificiații sau apreciere. Inspirați de personajele din
desenele animate și filmele cu supereroi, își iau rolul în serios, dacă au modele și susținere în școală,
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dar și acasă. Mulți dintre elevii din liceu sunt receptivi la noțiunile de protecția mediului, înțeleg că
trăiesc într-un mediu extrem de poluat și că „viitorul depinde de ei.”
Proiectul în cadrul căruia se desfășoară simpozionul„Un mediu curat- o viață sănătoasă”,
încurajează copiii să înțeleagă, să practice și să promoveze în rândul familiei și prietenilor
principiile colectării selective și reciclării. În cadrul proiectului, copiii și profesorii implică în
acțiuni de protecție a mediului, concursuri de colectare selectivă a echipamentelor electrice vechi și
a bateriilor uzate, dar și activități eco-creative : realizarea de colaje, benzi desenate, etc.
Obiectivul educației ecologice este

dezvoltarea unor comunități active de copii care

promovează reciclarea și, implicit, formarea unei generații de adulți responsabili și implicați. Dacă
îi educăm pe copii și pe adolescenți în acest sens, încă din școală, atunci vom reuși să menținem un
mediu mai curat, de care noi toți oamenii ne putem bucura. Mediul curat poate fi viitorul nostru!
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LOCUL ȘI ROLUL EDUCAȚIEI OUTDOOR
ÎN ACTIVITĂȚILE EDUCAȚIONALE SPECIFICE PREȘCOLARILOR
Prof. înv. preșcolar Vitan Marinela Pertuța,
GPP ,,Albă ca Zăpada”, Pitești
Termenul de educaţie outdoor, poate include educaţia pentru mediu, activităţi recreative,
programe de dezvoltare personală şi socială, drumeţii, aventură, etc.
Caracteristicile cheie ale educaţiei outdoor:
- Educaţia outdoor ofera posibilitatea contactului direct cu natura – protecţia mediului reprezintă
un subiect de interes mondial, urbanizarea masiva a produs un efect nociv asupra mediului si prin
faptul ca oamenii nu constientizează impactul pe care acţiunile lor non-ecologice le au asupra
mediului – educaţia outdoor se desprinde ca o modalitate extrem de benefică pentru schimbarea
atitudinilor si comportamentelor faţă de mediu;
- Educaţia outdoor reprezintă o puternica sursă de experienţe de învăţare – un mediu relaxant,
liber, fara constrângerile pe care le impun „cei 4 pereți ai unei săli de clasă” poate oferi copiilor
nenumărate provocări, astfel că procesul de educare devine puternic, inspiraţional si de natură să
schimbe comportamente antisociale, să creeze o relaţie puternică între oameni bazată pe sprijin
reciproc;
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- Educaţia outdoor facilitează procesul de învăţare al copiilor care întâmpină dificultăţi în acest
sens – educaţia outdoor oferă un climat diferit de învăţare ce permite elevilor/ preșcolarilor care în
mod usual întâmpină dificultăţi de învăţare si au un nivel scăzut de performanţă şcolară, să devină
mai motivaţi, cu mult mai capabili;
- Contribuie la dezvoltare personală atât a celor care o aplică, cât mai ales a elevilor/preșcolarilor;
- Facilitează dezvoltarea spiritului de echipă – conexiunea între preșcolari, preșcolari- profesori
duce la creşterea gradului de participare activă, creșterea cetăţeniei active în rândul ambelor
categorii;
- Educaţia outdoor oferă nenumărate beneficii fizice, emoţionale, mentale ce asigură bunăstarea
societăţii
Obiectivele generale ale educaţiei outdoor sunt:
• Dezvoltarea abilităţilor socio-personale: îmbunătăţirea muncii în echipă, îmbunătăţirea relaţiilor
sociale, dezvoltarea competenţelor de conducere etc;
• Dezvoltarea abilităţilor de management: organizare, coordonare, evaluare;
• Oferirea unui cadru stimulativ de învăţare;
• Oferă posibilitatea creării unui mediu relaxant și motivant în funcţie de problema identificată –
permite escaladarea unor nivele inalte de imaginație în vederea obţinerii rezultatelor propuse.
Aspecte practic-aplicative de realizare a educației outdoor
De cele mai multe ori educația primită la școală are un aspect teoretic (cognitiv). Profesorii
au de urmat o programă încărcată și prea puțin timp la dispoziție ca să o predea unei clase
numeroase. În educația outdoor copiii învață totul în mod practic, activ, prin experiențe personale la
care apoi reflectă pentru a extrage învățăturile. Acest mod de învățare, se numește exeriențialÎnveți cu creierul, mâinile și inima!. În cadrul domeniului Limbă și comunicare, la grupele mari de
preșcolari, clasa pregătitoare și chiar la clasa I, în funcție de nivelul vârstei, activitățile se por ține
în aer liber și pot îmbrăca diferite modalități de realizare:
- punerea în scena a unei povești, după ce în prealabil aceasta a fost citită în sala de clasă – putem
solicita copiilor, elevilor să schimbe firul epic al poveștii (pentru a evita haosul și dezorganizarea,
pregătim copiii pentru activitate cu o zi înainte, îi sprijinim în acest proces, fără însă a interveni în
deciziile lor pentru stabilirea unui nou fir epic - activitatea nu presupune o repetiție propriu-zisă,
este indicat să lăsăm copiii să fie spontani, ei se vor gândi în prealabil cum să schimbe firul epic,
însă pentru exemplificare ei vor fi încurajați să improvizeze);
- identificăm anumite elemente naturale cu care elevii pot scrie: pe pământ, pe pietre sau frunze;
- începem o poveste alegând un obiect din natură (un copac, o floare, etc) și încurajați elevii să
continue povestea - poveste cu început dat;
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- creem împreună cu copiii un loc sau mai multe locuri de citit (atunci când avem ca mijloc de
realizare Lectura educatoarei la grădiniță, putem merge în acel loc);
- încurajăm elevii să compună poezii cu diverse obiecte din jur (copaci, iarba, etc).
Matematica oferă şi ea oportunități care mai de care mai diversificate, prin compunerea sau
rezolvarea de probleme, preșcolarii, elevii sunt puşi în situaţia de a evalua în cifre exacte anumite
aspecte, spre exemplu:
- se pot aduna o gramadă de pietre din care profesorul si fiecare elev își vor alege una, compară
piatra aleasă de noi cu cea a copiilor,cine are piatra cea mai mare sau piatra cea mai mică, se
desenează cu creta (la școală) semnele < > = a pentru a exemplifica;
- în curtea școlii sau grădiniței copiii sunt puși să formeze diferite figuri geometrice, astfel vor
învăța într-un mod interactiv;
- se poate măsura curtea școlii sau poate grădina cu flori, etc.
Există o serie de programe de educaţie outdoor care pot fi utile în diferite contexte și în
funcţie de nevoile existente/identificate, astfel că se pot utiliza astfel de programe axate pe sănătate
şi educaţie fizică, ştiinţa mediului, management şi psihologie.
Un exemplu de program de educaţie outdoor axat pe educaţie fizică ar putea avea efect
preventiveducativ- terapeutic, ar putea duce la scăderea numărului de elevi cu obezitate crescută
din şcoală (programul ar putea include exerciţii fizice, plimbări in aer liber, discuţii libere cu elevii
într-un cadru relaxant şi motivant); un program de educaţie outdoor axat pe ştiinţa mediului ar avea
ca efect informarea elevilor cu privire la problemele de mediu din comunitatea lor, conştientizarea
cu privire la impactul pe care acţiunile lor le au asupra mediului (se poate organiza o activitate de
ecologizare, sau orice alte activităţi relevante în abordarea problemei identificate - o caracteristică
importantă a educaţiei outdoor este aceea că permite un grad ridicat de creativitate).
Valorificarea educației oudoor în dezvoltarea emoțională și socială a copiilor - premisă
a dezvoltării cognitive
Un aspect important al educaţiei outdoor este acela că poate contribui la creşterea nivelului
de bunăstare al indivizilor; pe lângă nevoile de bază ale unei persoane, există şi o serie de nevoi la
care educaţia outdoor poate răspunde şi anume: nevoia de a fi respectat, inclus social, de a fi activ
şi responsabil, nevoia de a te simţi în siguranţă.
Nevoia de a se simţi respectat – derularea de diferite activități în aer liber încurajează
copilul să se simtă în largul său, astfel el va fi mult mai deschis, va comunica, își va exprima
propriile opinii, se va simți băgat în seamă și va simți ca deciziile sale contează pentru ceilalți;
elevii pot fi consultați cu privire la diferite jocuri sau activități.
Nevoia de a fi responsabil – activitățile outdoor permit copilului oportunitatea de a primi
diferite
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sarcini (educația outdoor este printre altele o formă de învățare organizată și structurată, astfel ca
profesorul trebuie să aibă în vedere implicarea tuturor elevilor în activitățile propuse); sub
supravegherea profesorului/educatorului, fiecare copil primește diferite responsabilități și sarcini
pentru atingerea scopului propus (spre exemplu daca se optează pentru o activitate de ecologizare,
un elev poate primi sarcina de a curața pomii, un elev are sarcina de a uda florile – este important
însă ca prin comunicarea cu elevul, profesorul să-i insufle acestuia sentimentul că prin ceea ce
întreprinde el, mediul va fi mai curat, astfel el va conștientiza că are o responsabilitate față de
protejarea mediului.
Nevoia de a fi activ – implicarea în diferite activități sportive, jocuri, plimbări tematice, nu
va aduce decât beneficii dezvoltarii fizice, psihice ale elevului. Jocul este o caracteristică principală
a copilăriei, de aceea este important ca elevii sa fie stimulați în mod constant să se joace, să alerge,
să participe la diferite activități în mod activ.
Nevoia de a fi inclus social – poate cea mai importantă caracteristică a educației outdoor
este aceea că este o modalitate de succes de a depăși unele dificultăți ale copilului (psihice, fizice,
sociale, emoționale sau economice), astfel încât acesta să fie inclus social, să simtă că aparține unei
comunități; se consideră ca mediul din interiorul grupei este mai degrabă unul competitiv, în timp
ce cel din afară este unul suportiv, care permite copiilor să se exprime, să relaționeze cu ceilalți, să
colaboreze.
Nevoia de a se simti în siguranță - un aspect pe care literatura de specialitate îl consideră
important în abordarea educației outdoor este că aceasta trebuie să țină cont de această nevoie.
Interiorul clasei este mult mai sigur pentru elevi, în timp ce mediul exterior implică diferite riscuri
și situații neprevăzute care pot avea efect negativ. Profesorul trebuie să identifice posibilele riscuri
care pot să apară și să conceapă un plan de management al riscului, despre care vom vorbi mai
târziu întrucât este un aspect deosebit de important care i-a făcut pe unii specialiști în domeniu să
nege utilitatea utilizării educației outdoor.
Întrucât educația outdoor se adresează unui public larg, indiferent de vârstă, nevoile sunt
similare și pentru cei mici și pentru cei mari, acest tip de educație trebuiesă acorde locul cuvenit
acestor nevoi indiferent de vârsta copilului.
Perspectiva educației outdoor în relaţia cu celelalte forme ale educației
Atât educația non-formală cât și educația outdoor pot fi integrate cu succes în educația
formală cu scopul de a maximiza efectele procesului de învățare, tendința actuală este aceea de
amplificare a celor două forme, mai ales pentru faptul că încorporate, ele conduc la un sistem
educativ mult mai valoros din punct de vedere al calității, produc avantaje pe termen lung, permit
acoperirea unei game largi de activități/discipline și cel mai important, actul educațional se axează
în aceeași măsură și celor care o implementează (în speță profesorilor) și celor care fac obiectul
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învățării (în speță elevii/ preșcolarii). Educația formală are meritul de a fi organizată și structurată,
încorporând o paletă întreagă de informații și cunoștințe de care are nevoie un individ în formarea
sa educațională, educația informală vine în sprijinul educației formale și asigură procesul de
învățare oricând și oriunde, pe tot parcursul vieții, educația non-formală vine cu acele elemente de
natură să satisfacă nevoile unui individ de natura, psihica, social, emoțională prin diferite metode
interactive, participative, iar educația outdoor „scoate la aer” cele 3 forme de educație, le
rivigorează, le adaugă prospețime si își extinde acțiunea benefică în diferite domenii (în speță
dezvoltare durabilă, protecția mediului, dezvoltare personală și profesională).
Concluzii
Educația outdoor reprezintă suma acțiunilor întreprinse de profesori, instructori, trainer,
formatori, într-un mediu natural/sălbatic, folosind metode experiențiale, pentru a produce schimbări
la nivelul abilităților fizice, intra și interpersonale și al comportamentului față de mediu, în rândul
participanților.
Educația din școală rămâne sărăcită dacă nu este completată de ceea ce se poate adăuga
dinafara perimetrului ei. O școală inovativă va prelua și va integra astfel de situații, le va face aliat,
sursă de întărire, de revigorare, de extensie a ariei ei de acțiune.
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ ÎN GRĂDINIȚA DE COPII
Prof. înv. preșcolar Tucușilă Nicoleta Ramona,
GPP ,,Albă ca Zăpada”, Pitești
Procesul de formare a personalității preșcolarilor moderni, obligatoriu trebuie să prevadă și
educația ecologică, dat fiind faptul că problema ecologiei actualmente este una dintre cele mai
importante atât în țara noastră, cât și în lumea întreagă, iar rolul pedagogilor în acest proces e greu
de a fi subestimat.
Dată fiind deschiderea și receptivitatea de care dau dovadă copiii preșcolari, acum este
momentul să-i sensibilizăm și să-i facem să privească atent la tot ce îi înconjoară. În prezent
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omenirea trece printr-o perioadă de ample transformări. Ne aflăm în plin proces de transformare la
toate niveluile economice, politice și cultural.
Degradarea continuă a mediului, care se petrece sub ochii noştri, este un element major al
unei crize de civilizaţie şi se datorează intervenţiei omului în natură. Un gând devine constant
pentru orice fiinţă raţională ce trăieşte pe acest pământ: pregătirea în sprijinul ocrotirii naturii,
începând de la vârsta copilăriei. Primele acţiuni pot începe de la grupa mică, atunci când
preşcolarul este sfătuit să ducă resturile la coşul de gunoi. Dacă la început va face acest lucru pentru
că ,,aşa spune doamna sau mama, încet-încet va înţelege semnificaţia gestului şi îl va repeta, chiar
daca este pe stradă sau în curte.
Educaţia ecologică este parte integrantă a educaţiei moral civice, alături de educaţia rutieră,
educaţia religioasă, educaţia pentru familie, educaţia pentru pace, educaţia pentru drepturile omului
etc. Pentru realizarea unei educaţiei ecologice există obiective centrale cum ar fi:
I -Cultivarea dragostei pentru TERRA cu tot ce intră în componenţa acesteia: ape, plante,
animale şi conştientizarea necesitaţii de a economisi apa, energia electrică, lemnul etc. toate
resursele naturale.
II -Formarea de convingeri ecologice care se întemeiază pe cunoaşterea drepturilor naturii,
înțelegerea necesităţii conservării şi ameliorarea mediului ambiant, conștientizarea efectului pe care
îl poate avea deteriorarea mediului asupra calităţii omenirii.
III -Formarea comportamentelor ecologice va aduce în prim plan grija faţă de mediu,
intervenţia pentru stoparea poluării a deteriorării şi a unei acţiuni de păstrare, îmbogăţire şi
înfrumuseţare a mediului.
Educația ecologică presupune cunoştinţe, atitudini, conduite care se dobândesc într-un
timp îndelungat ce se pot realiza prin toate activitaţile instructive care se desfăşoară în grădiniţă:
observări dirijate şi spontane, lecturi după imagini, convorbiri , memorizări, experimente la colţul
naturii, jocuri didactice și jocuri de rol.
Educaţia ecologică a copiilor se realizează cu succes dacă în acțiunile organizate de
educatoare se urmăresc obiective accesibile şi posibil de realizat, cu conţinuturi, strategii didactice
şi tematici corespunzătoare.
Cu ecologia ca știință, copiii se vor familiariza la școală, însă acum, atâta timp cât sunt la
grădiniță, la vârsta la care sunt mult mai deschiși spre noi descoperiri, este important să-i ajutăm săși formeze o atitudine și față de sine însuși, și față de lumea înconjurătoare și să stabilim
coordonatele valorilor morale, care îi vor ajuta să devină umani, educați din punct de vedere
ecologic, oameni cu inimă.
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ
Prof. înv. preșcolar Ciocănău Mariana,
GPP ,,Albă ca Zăpada”, Pitești
Educația prin cunoaşterea mediului geografic la vârstă preșcolară se realizează prin
cultivarea dragostei față de mediul înconjurător cu tot ce intră în componența sa: ape, plante,
animale și conștientizarea necesității de a economisi toate resursele naturale prin formarea unor
convingeri ecologice care se întemeiază pe cunoașterea drepturilor naturii, înțelegerea necesității
conservării mediului înconjurător geografic și conștientizarea efectului pe care îl poate avea
deteriorarea mediului asupra calității vieții. Prin cunoaşterea mediului geografic şi prin formarea
comportamentelor ecologice se poate aduce în prim plan grija față de natură, intervenția pentru
stoparea poluării și a deteriorării mediului, îmbogățirea și înfrumusețarea orizontului local.
De asemenea, educația prin cunoaşterea mediului geografic presupune cunoștințe, atitudini
și conduite dobândite în timp ce se pot realiza prin toate activitățile instructive desfășurate în
grădiniță și prin toate domeniile de activitate.
Procesul cunoaşterii geografice în ciclul preşcolar trebuie organizat în aşa fel încât la baza
lui să se afle în primul rând familiarizarea nemijlocită a copiilor cu realitatea geografică din
orizontul local. La toate acestea se adaugă familiarizarea copiilor cu ceea ce mediul înconjurător,
oferindu-le prin conţinutul şi structura sa mai întâi, elemente legate de orientarea în spaţiul
geografic şi apoi al elementelor naturale şi social economice care-1 compun. O gândire logică se
întemeiază pe un bogat suport intuitiv cu un conținut geografic adecvat. De aceea, în învăţământul
preşcolar principiul geografic „de la apropiat şi cunoscut, la îndepărtat şi necunoscut" îşi dovedeşte
valabilitatea în mod frecvent mai ales în cunoașterea orizontului local.
Cunoscând complexitatea procesului de formare a reprezentărilor geografice la copiii de
vârstă şcolară mică, psihopedagogia modernă ilustrează necesitatea creării bazei senzoriale intuitive
în cadrul procesului instructiv-educativ, realizarea unei activităţi cerebrale care să pună copiii în
legătură cu materialul instructiv pe care-1 oferă activitatea intuitivă. De aici, decurge obligativitatea
învăţământului preșcolar de a-i învăţa pe copiii

să observe corect obiectele şi fenomenele

geografice din mediul înconjurător în vederea asigurării prin imagini cât mai complete juste şi clare,
care mai târziu devin elemente pe care se sprijină gândirea geografică .
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Natura, prin caracterul său viu şi dinamic trezeşte interesul copiilor, indisolubil legat de
dorinţa de a cunoaşte şi de curiozitatea specifică acestei vârste.
Contactul nemijlocit cu mediul înconjurător oferă copiilor multiple şi noi posibilităţi de
cunoaştere a unor aspecte, a legăturilor dintre acestea, a cauzelor care le determină şi urmărilor pe
care le au.
Sub îndrumarea educatoarei, cunoaşterea mediului înconjurător înarmează pe copii cu
cunoştinţe precise, lărgindu-le orizontul intelectual, dezvoltându-le capacitatea de a cerceta şi de a
descoperi relaţiile dintre fenomene. Este necesar ca preşcolarii să fie ajutaţi să pătrundă tainele
naturii pentru a sesiza şi înţelege interdependenţa şi cauzalitatea fenomenelor.
Curiozitatea pe care o manifestă copiii faţă de mediul înconjurător trebuie menţinută şi
transformată într-o puternică dorinţă de a cunoaşte şi înţelege din ce în ce mai bine tainele naturii.
Aplicarea unor metodologii corespunzătoare, folosirea unor mijloace şi procedee adecvate în
domeniul cunoaşterii mediului permite raporturilor logice dintre fenomene, a dependenţei cauzale,
contribuind nemijlocit la dezvoltarea cu precădere a capacităţii de „citire” corectă a naturii, ale
cărei litere par invizibile la această vârstă.
Activităţile de educaţie pentru mediu oferă cadrul optim de formare a unei atitudini
ecologice precoce care să permită manifestarea unor comportamente simple în relaţiile copilului cu
mediul. Lumea plantelor, a animalelor, mediul ambiant sunt necunoscute pentru copil, în schimb
energia debordantă a acestuia, neastâmpărul de care dă dovadă de la o vârstă fragedă pot fi atuuri în
procesul firesc de cunoaştere şi înţelegere a lumii, proces ce se desfăşoară într-un cadru organizat în
unităţile preşcolare.
Copilul învaţă în grădiniţă să exploreze lumea înconjurătoare, să o analizeze, să pună
întrebări în legătură cu aspectele întâlnite, să facă predicţii pe baza datelor culese, să-şi exprime
opinii şi stări sufleteşti şi să iniţieze acţiuni. În acest context, evoluţia ulterioară a copilului este
determinată cu precădere de măiestria şi tactul educatoarei în procesul didactic.
Mediul solicită copilului nu numai adaptări ale comportamentului la sisteme diferite de
cerinţe în condiţii de tutelă, protecţie şi afecţiune, dar creează în acelaşi timp o mai mare sesizare a
diversităţii lumii şi vieţii, o mai densă şi complexă antrenare a deciziilor, curiozităţii, trăirilor
interne la situaţii numeroase şi inedite. Concomitent se dezvoltă bazele personalităţii copilului,
capacităţile de cunoaştere, comunicare, expresia şi emanciparea comportamentelor ce ating grade
de complexitate raportate la caracteristicile de vârstă şi dezvoltare psihofizică.
Alături de celelalte discipline de învăţământ şi împreună cu ele, cunoaşterea mediului
contribuie la educarea şi formarea preşcolarilor. Această disciplină posedă multe valenţe intructiveducative, iar abordarea integrată a predării-învăţării influenţează în mod pozitiv randamentului
şcolar. Activităţile simple ca observarea unor fiinţe, plante, animale, obiecte din mediul imediat
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apropiat pot deveni bază pentru coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, pentru abilităţile
motorii şi de manipulare de fineţe - ca elemente de cunoaştere.
Mediul în care copiii îşi desfăşoară activitatea constituie un mijloc de influenţare permanentă
a personalităţii acestora. Orizontul de cunoaştere al copiilor se îmbogăţeşte treptat, ceea ce permite
să înţeleagă că plantele şi animalele au nevoie de anumite condiţii de dezvoltare (hrană, căldură,
lumină, adăpost), că trebuie îngrijite de om, că fiecare fenomen este rezultatul unei cauze, că
fenomenele sunt legate între ele şi depind unele de altele. Mediul înconjurător oferă copiilor şi alte
posibilităţi de cunoaştere. Prin educaţie pentru protecţia mediului înconjurător componentă a
„noilor educaţii” copilul îşi formează o opinie mai corectă asupra realităţii, este incitat la
participare, devine mai responsabil prin conştientizarea faptului că viaţa generaţiilor viitoare
depinde în mare măsură şi de opţiunile sale.
Bazele unui comportament ecologic ar trebui construite înainte de anii şcolarităţii în mediul
familial, puterea exemplului având un rol decisiv. Am observat că, în preşcolaritate, copiii sunt
foarte receptivi în ceea ce priveşte mediul şi protejarea lui, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens.
Profesorul ar trebui să ofere gradat cunoştinţe ştiinţifice, adaptându-le la particularităţile de vârstă
ale copiilor, să-i motiveze pentru conduite eco-civice, să organizeze activităţi educative privind
protejarea mediului, să valorifice orice conţinut care ar avea relevanţă în acest sens.
Curiozitatea pe care copiii o manifestă faţă de fenomenele naturii trebuie menţinută şi
transformată într-o puternică dorinţă de a o cunoaşte şi înţelege din ce în ce mai bine.Mai întâi de
toate, mediul ambiant oferă copilului posibilitatea de a veni mereu în contact cu ceva nou pentru el,
care îi stârneşte curiozitatea, dorinţa de a-l cunoaşte. Astfel, din contactul cu obiectele şi jucăriile
sale, cu lucrurile personale şi cele ale adulţilor, apar diferite întrebări din care rezultă că preşcolarul
se interesează de denumirea, calităţile sau provenienţa lor.
Observarea sistematică a dezvoltării şi schimbării în timp a plantelor, a creşterii şi îngrijirii
animalelor, educă atenţia, spiritul de observaţie deprinderea de a sesiza schimbările din natură şi
dorinţa de a cunoaşte cauzele acestora. Noile cunoştinţe transmise copiilor cu prilejul observării
diferitelor fenomene ale naturii sunt înţelese şi memorate cu multă uşurinţă.
Înţelegerea treptată, pe baza cunoştinţelor transmise de educatoare, a fenomenelor naturii, a
interdependenţei dintre ele, a cauzelor care le-au provocat contribuie din plin la însuşirea de către
copii a unor elemente ştiinţifice despre natură. Astfel, se înlesneşte cunoaşterea treptată a mediului
înconjurător, ca şi integrarea din ce în ce mai corectă a copilului în acest mediu. Totodată, noile
cunoştinţe dobândite devin un îndreptar preţios al acţiunilor întreprinse ulterior.
Preşcolarii se interesează în mod deosebit de natură. Fenomenele caracteristice fiecărui
anotimp, diferitele aspecte din viaţă plantelor şi animalelor atrag atenţia copiilor, le trezesc
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curiozitatea, îi preocupă. Preşcolarii încep să se intereseze de aceste fenomene şi aspecte ale naturii,
îşi pun întrebări şi caută să afle de la cei din jurul lor explicaţiile necesare.
Bibliografie:
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COPIII, NATURA, VIAŢA
Prof. înv. preșcolar Chiriță Daniela,
GPP ,,Albă ca Zăpada”, Pitești
O importantă latură a procesului instructiv-educativ cuprinsă în programa învăţământului
preşcolar o reprezintă educaţia pentru sănătate şi educaţia ecologică, având în vedere că grădiniţa
reprezintă cadrul instituţionalizat propice realizării acesteia. Ea se realizează nu numai prin
activităţi comune, ci prin toate tipurile de activităţi prevăzute de programă (activităţi opţionale,
extinderi, etc.). Ecologia este ştiinţa care studiază organismele din natura şi mediul lor de viaţă.
Copiii sunt curioşi încă de la vârste foarte fragede să afle despre diversitatea speciilor de animale şi
plante sau despre modul în care se formează ploaia, ceaţa şi alte fenomene naturale.Ecologia
constituie una dintre condiţiile supravieţuirii speciei umane. Prin educaţia ecologică putem
cunoaşte, înţelege şi respecta natura, mediul în care trăim şi din care facem parte. Interesul şi
dragostea pentru natură sunt, la majoritatea copiilor, instinctive, dar comportamentele şi
convingerile formate copiilor la o vârstă cât mai fragedă sunt cele care se păstrează cel mai bine
toată viaţa. Şi pentru că la vârsta preşcolară începe formarea viitorului cetăţean al planetei, este
important ca educaţia ecologică să înceapă de la această vârstă. În educaţia realizată în grădiniţă
trebuie să pornim de la interesul firesc al copiilor pentru plante şi animale, pentru ceea ce reprezintă,
în general, natura pentru ei. Curiozitatea copiilor preşcolari este foarte mare şi va conduce la
acumularea de cunoştinţe despre mediul înconjurător, despre protecţia lui, ceea ce contribuie la
dezvoltarea capacităţii copiilor de a gândi logic şi de a interpreta corect aspecte din jurul lor. În
grădiniţă preşcolarii sunt foarte receptivi la ce li se arată şi li se spune în legătură cu mediul.
Menirea grădiniţei este să ofere treptat, respectând totodată particularităţile de vârstă, cunoştinţele
ştiinţifice care motivează conduitele şi normele ecocivice, să creeze şi să organizeze activităţi
educative privind protejarea mediului înconjurător. Dragostea pentru natură, pentru mediul ce ne
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înconjoară şi de care depindem, trebuie să fie o componentă esenţială a comportamentului uman.
Activitatile ecologice conduc la o dezvoltare armonioasa a prichindelului. Ocaziile prin intermediul
cărora se pot forma copiilor o educaţie ecologică sunt multiple.
În toate activităţile de observare a unor plante şi animale, pe lângă

sistmatizarea

cunoştinţelor despre părţile componente, se va orienta activitatea spre sensibilizarea copiilor în a le
îngriji şi ocroti pentru că şi acestea sunt fiinţe fragile, sensibile şi lipsite de orice mijloc de apărare.
Prin observări ale florilor, legumelor etc. copiii văd şi înţeleg că aceste plante au nevoie de aer, apă,
caldură şi lumină, pentru a se menţine în viaţă, că rădăcina absoarbe apa şi sărurile minerale, iar
frunza prepară hrana plantei.Cunoaşterea animalelor şi a mediului lor de viaţă sunt subiecte
interesante

pentru

copii.

Înţelegerea

comportamentului

animalelor

în

scopul

reglării

comportamentului uman faţă de ele constituie o cerinţă importantă. Ideea de protecţie a animalelor,
de apărare a lor faţă de intemperii şi faţă de acţunile novice ale omului, ca şi relaţiile de prietenie
posibilă între copii şi animale, constituie un fond valoros, inepuizabil din punct de vedere educativ.
Observând animalele de casă, copiii dovedesc interes deosebit pentru a cunoaşte părţile corpului,
aspectul blănii, modul de hrănire şi manifestă în general dorinţa de a se juca cu acestea. Atunci li
se vor specifica anumite reguli de igienă.
O modalitate importantă de a-l motiva pe copil să fie eco o reprezintă conceperea propriilor
jucării, din materiale reciclabile. Activităţi recomandate de specialişti pentru dezvoltarea spiritului
eco la copii: reciclarea. Înainte de a învăţa la şcoala, copilul trebuie să ştie de acasă, de la grădiniţă,
cum sa recicleze hârtia, aluminiul şi plasticul pentru reducerea poluarii mediului. El poate fi usor
învăţat cum se folosesc în mod corect containerele din oraş pentru reciclare şi încurajat să facă
acelaşi lucru şi acasă şi la grădiniţă .Comportamentele şi convingerile formate copiilor la o vârstă
cât mai fragedă sunt cele care se păstrează cel mai bine toată viaţa.
Valorile dominante ale grădiniţei sunt: cooperarea, munca în echipă, ataşamentul şi dragostea făţă
de copil, respectul pentru profesie, receptivitate la nou, libertatea de exprimare, dorinţa de afirmare.
Climatul din gradiniţă este un climat deschis,caracterizat de dinamism şi grad înalt de
angajare a tuturor membrilor instituţiei. Relaţiile dintre educatoare sunt de colegialitate, respect şi
colaborare. De aceea trebuie să promovăm dezvoltarea educaţiei ecologice a preşcolarilor şi este
deosebit de important pentru: dezvoltarea sentimentelor de afecţiune faţă de tot ceea ce-i înconjoară;
corectarea unor atitudini comportamentale faţă de mediu; atingerea unui nivel de cunoştinţă şi
atenţie faţă de mediu şi problemele sale. Activităţile de educaţie ecologică ajută copiii să manifeste
sensibilitate faţă de întreg mediul şi problemele lui. Ajută copiii să înţeleagă funcţionalitatea
mediului, interacţiunea oamenilor cu mediul şi despre cum pot fi rezolvate problemele legate de
mediu. Copiii dobândesc valori şi sentimente de grijă faţă de mediu, învaţă
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să utilizeze

cunoştinţele şi abilităţile dobândite, în vederea unor acţiuni pozitive şi bine gândite care vor
conduce la rezolvarea problemelor mediului.
Copilul este educat în spiritul responsabilităţii faţă de natură şi viaţă, pentru păstrarea
echilibrului natural, ca să înţeleagă ce înseamnă sănătatea şi ştie că planeta pe care locuim
împreună cu milioane de oameni este un sistem viu şi totodată să conştientizeze că o sursă
importantă de viaţă şi energie pentru tot ce este viu o reprezintă aerul, care trebuie păstrat nepoluat.
Există o serie întreagă de posibilităţi prin care copilul poate fi învăţat despre ecologie, într-un mod
distractiv şi provocator pentru el. Se pot desfăşura activităţi despre mediu chiar în curtea unei casei
sau în spatele blocului într- o grădină sau un parc. Chiar în timpul unei plimbări prin pădure putem
să ne aşezăm pe iarbă sau să privim atenţi în sub o piatră unde pământul este umed şi putem
descoperi, cu siguranţă lucruri interesante despre insectele care trăiesc în acest mediu.
Trebuie să nu uităm că activitatea de bază în grădiniţă este jocul şi voi da exemple de jocuri care se
pot desfăşura în cadrul activităţilor ecologice.
Cubul verde/ecologiștilor;
Scopul jocului este

îmbogăţirea şi sistematizarea cunoştintelor copiilor despre natura

înconjurătoare şi participării copiilor la acţiuni de protejare şi aparare a mediului înconjurător
înpotriva poluării;
Reguli de joc:
1. Copilul aruncă cubul la solicitarea educatoarei şi identifica imaginea corespunzatoare în
funcţie de fetele cubului;
2. Faţa verde reprezinta acţiunea de protejare a mediului, faţa gri reprezintă acţiunea de
distrugere a mediului;
3. Aşează imaginea identificată pe pagina potrivita a albumului;
4. Răspunsurile bune sunt recompensate cu ecusoane confecţionate din material ecologice, iar
cele greşite sunt corectate de colegi.
Materialul didactic necesar:
-un cub pe feţele căruia sunt lipite următoarele imagini: floare, pădure, râu, păsări, maşini în trafic,
ambalaje (reciclabile);
-un cub cu trei feţe verzi şi trei feţe gri;
-două coli dimensiune A3 colorate verde şi gri;
-imagini cu acţiuni ale oamenilor de protejare a mediului şi imagini cu acţiuni ale oamenilor de
distrugere a mediului;
-aracet, dopuri, nasturi,
-ecusoane din material reciclabile;
-imagini puzzle.
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Desfăşurarea jocului
Varianta I: Jocul se desfăşoară frontal. Fiecare copil aruncă pe rând cele două cuburi la solicitarea
educatoarei. Citeşte imagininea de pe primul cub şi respectiv culoarea de pe cel de-al doilea cub.
Culoarea verde îl va conduce pe copil către o acţiune de protejare a elementului de pe faţa cubului
cu imagini, pe când culoarea gri îl va conduce pe copil către o acţiune de neglijare până la
deteriorare a elementului de pe faţa cubului cu imagini. În funcţie de feţele arătate de cele două
zaruri, copilul va selecta imaginea corespunzătoare din imaginile reprezentând acţiuni de protejare
versus deteriorare a mediului. Va așeza apoi imaginea selectată pe pagina potrivită. Întocmesc
astfel Albumul: ,,Ajutăm sau distrugem mediul în care locuim?”
Varianta II

Jocul se desfăsoară pe patru echipe. Educatoarea alege patru copii cu spirit de lider

care la rândul sau îşi vor alege echipele.
Un copil aruncă cubul culorilor şi în funcţie de culoarea arătată de cub, el şi echipa sa vor selecta
piese de puzzle ce au pe spate culoarea verde sau gri. Acelaşi lucru va face şi cel de-al doilea lider.
În timp ce primii doi lideri şi echipele lor vor asambla câte o imagine puzzle (una reprezentând
mediul protejat şi alta reprezentând mediul deteriorat) ceilalţi doi lideri vor selecta materialele
ecologice cu care vor realize apoi rama tablourilor puzzle.
Eco cercetaşii

Material didactic: cutii, jetoane,ciupică , fluier.Se desfăşoară chiar îi aer

liber.
Regula jocului: din loc în loc educatoarea ascunde în iarbă cutii în care se află jetoane reprezentând
diferite deşeuri; parte din cutii sunt colorate cu roşu, o parte cu verde; copiii vor trebui să
denumească deşeurile, să găsească modalitate de reciclare a acestora şi să le plaseze în containerul
corespunzător.
Desfăşurarea jocului: Pe rând, câte un copil de la fiecare echipă, caută cutiuţele de culoarea
echipei din care face parte. Se scoate jetonul, se recunoaşte deşeul, se explică modalitatea de
reciclare a acestuia, apoi se plasează în locul corespunzător. Răspunsurile corecte sunt apreciate
prin acordarea unei cipici din carton. La final echipa care are mai mulţi copii cu ciupici câştigă.
Exemple de jetoane: -resturi de mâncare; -peturi; -gunoaie de hârtie, etc.
Prin diferite jocuri, prin antrenarea copilului în diferite acţiuni de educaţie ecologică,
grădiniţa alături de familie contribuie la formarea unui comportament şi a unei culturi ecologice.
Educaţia ecologică ajută copiii să manifeste sensibilitate faţă de întreg mediul şi problemele lui.
Ajută copiii înţeleagă funcţionalitatea mediului, interacţiunea omului cu mediul. Copiii dobândesc
valori şi sentimente de grijă faţă de mediu, învaţă să utilizeze cunoştinţe şi abilităţi dobândite în
vederea unor acţiuni pozitive şi bine gândite care vor duce la realizarea problemelor mediului.
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EDUCAŢIA ECOLOGICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREŞCOLAR
-Studiu de specialitateProf. înv. preșcolar Manole Nicoleta- Georgeta,
Școala Gimnazială „Marin Preda”, 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 săi- 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.
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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, 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 preprimar, 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,
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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
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
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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, atât
ei, 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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MEDIU ȘI SĂNĂTATE
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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.
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
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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.
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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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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ
-Studiu de specialitateProf. înv. preșcolar Tănăsoiu Florentina,
Școala Gimnazială ,,Marin Preda”, Pitești
Educaţia ecologică este parte integrantă a educaţiei moral civice, alături de educaţia rutieră,
educaţia religioasă, educaţia pentru familie, educaţia pentru pace, educaţia pentru drepturile omului,
etc.
Educaţia ecologică, trebuie să înceapă, din frageda copilărie. Aceasta contribuie la formarea
unei conştiinţe şi a gândirii ecologice despre natură, dar şi a formării unei comportări atente şi
corecte faţă de ea. Nu este suficientă o simplă informare cu privire la mediul înconjurător, ci este
important ca elevii să-şi poată exprima idei personale şi să manifeste o atitudine legată de
responsabilitatea pe care şi-o asumă în privinţa mediului în care trăiesc. Trebuie să fie capabili să
înţeleaga relaţiile existente între anumite situaţii şi să analizeze, să sintetizeze şi generalizeze
informaţiile. Este importantă rezolvarea cauzelor care au dus la o anumită situaţie şi nu a efectelor
acesteia.
Educaţia pentru mediu este un mod de viaţă şi problemele acestuia nu vor fi rezolvate doar prin
soluţii tehnice, ci prin înţelegerea profunda a legăturii existente între fiinţa umană - natură - mediu
de viaţă şi atitudinea individuală şi comună faţă de aceste probleme.
Educaţia privind protecţia mediului înconjurător se adresează atât minţii cât şi sufletului elevilor.
Un rol deosebit îl prezintă stimularea interesului şi entuziasmului acestora.
Şcoala joacă un rol major in educaţia privind mediul înconjurător, deoarece tinerii petrec o mare
parte din timp aici şi pentru că este locul unde sunt transmise cunoştinţe care au menirea de a
dezvolta atitudinea pozitivă a elevilor faţă de problemele mediului înconjurător.
În general, majoritatea elevilor din România nu au formată o educaţie ecologică - pungi, ambalaje,
cutii de plastic etc. aruncate în curtea şcolii sau pe stradă, stau mărturie lipsei de educaţie ce ar
trebui să provină din familie şi să fie consolidată în instituţiile de învăţământ.
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Educaţia ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate şcolară, activităţi ştiinţifice,
artistice, practice, sportive sau religioase. Din multitudinea formelor de manifestare menţionăm:
observaţii în natură, experimente, povestiri ştiintifice, desene, plimbări, drumeţii, excursii,
vizionare de diapozitive sau expuneri power point, jocuri de mişcare instructiv - distractive,
labirinturi ecologice, vizitarea muzeelor, expozitii, spectacole, vizionari de emisiuni TV cu specific
educaţional, concursuri. Tematicile care pot fi parcurse sunt stabilite în funcţie de subiectul propus:
"Să ocrotim natura", "Poluarea în diferite anotimpuri", "Ce se întamplă iarna cu plantele şi
animalele?", "Ce ştim despre pădure?" "Natura se trezeşte la viaţă", "Copac tânăr, copac bătrân",
"Ce ne învaţa natura?", "S.O.S. natura...", "Culorile şi sănătatea", "Aspectul cartierului meu, satului
meu", "Curiozitati ecologice", "Pământul, planeta vie", "Măşti şi costume ecologice", etc.
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PROTECȚIA MEDIULUI
-Studiu de specialitateProf. înv. preșcolar Ivașcu Mihaela- Oana,
Școala Gimnazială ,,Marin Preda”, Pitești
Realitățile zilelor noastre arată că secolul XX este perioada celor mai mari descoperiri şi

transformări ale civilizaţiei omeneşti, dar şi cele mai complexe şi uneori nebănuite efecte asupra
vieţii. Până nu demult resursele naturale regenerabile ale Terrei erau suficiente pentru nevoile
omenirii. În prezent, ca urmare a exploziei demografice şi a dezvoltării fără precedent a
tuturor ramurilor deactivitate, necesarul de materie primă şi energie pentru producţia de bunuri a
crescut mult, iar exploatarea intensă a resurselor pământului relevă, tot mai evident, un
dezechilibru ecologic.
Perfecționarea și modernizarea proceselor tehnologice, utilizând cele mai noi cuceriri
ştiinţifice, auredus mult consumurile specifice de materii prime, dar nu şi pe cele energetice. Ca
urmare a industrializării şi creşterii producţiei de bunuri au sporit mult materialele ce afectează
mediul ambiant. Tot mai des, o parte din materiile prime intermediare sau finale, produse
deosebit de complexe, se regăsesc în aer, apă şi în sol. Ploile acide sunt tot mai dese, ca urmare
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a prezenţei dioxidului de sulf din aer, datorită dezvoltării proceselor termice şi a utilizării unor
combustibili inferiori; sunt evacuateîn atmosferă importante cantităţi de oxizi de azot, de carbon,
negru de fum, săruri şi oxizi ai metalelor, antrenate de gazele de ardere, produse cu efecte
dăunătoare asupra vegetaţiei, în general, şi direct sau indirect asupra omului.
La acest sfârșit de secol și început de de mileniu, lumea se află în efervescenţă.
Schimbările care au avut loc şi vor avea loc, creează, într-o viziune optimistă, speranţe şi pentru
remedierea fie şi treptată amediului înconjurător. În tumultul generalizat al schimbărilor, trebuie să
tragem încă un semnal de alarmă legat de mediul înconjurător şi de supravieţuirea omului şi a
existenţei vieții pe Terra.
Totalitatea factorilor naturali,

determină condiţiile de viaţă pentru regnurile vegetale,

animale şi pentru exponentul său raţional – omul, reprezentând mediul natural. În mediul natural
distingem componente fizice naturale – elemente abiotice: aer, apă, substrat geologic, relief, sol.
Componentele biotice reprezintă viața, organismele ce le dezvoltă pe fundalul sportului
ecologic. Ele apar sub forma vegetaţiei şi animalelor depinzând atât de factori tereştri, cât şi
cosmici (radiaţia solarăde exemplu) ceea ce ne ajută să înţelegem implicaţiile care pot urma unor
modificări fie terestre, fie cosmice, sau ambele în același timp.
Mediul înconjurător apare ca o realitate pluridimensională care include nu numai mediul
natural, dar şi activitatea şi creaţiile omului, acesta ocupând o dublă poziţie: de ,,component” al
mediului şi de ,,consumator”, de beneficiar al mediului.
Conceptul actual de mediu ,,mediu înconjurător” are un caracter dinamic, care caută să
cunoască, să analizeze şi să urmărească funcţionarea sistemelor protejate în toată complexitatea lor.
Prin ,,resurse naturale” se înţelege: totalitatea elementelor naturale ale mediului
înconjurător ce pot fi folosite în activitatea umană: resurse neregenerabile – minerale şi
combustibil fosili; ,,resurse regenerabile” – apă, aer, sol, floră, faună sălbatică; resurse permanente
– energie solară,eoliană, geotermală şi a valorilor.
În întreaga activitate a mediului înconjurător se urmăreşte nu numai folosirea raţională a
tuturor aceste resurse, ci şi corelarea activităţii de sistematizare a teritoriului şi localităţilor cu
măsuri de protejare a factorilor naturali, adoptarea de tehnologii de producţie căt mai puţin
poluante şi echiparea instalaţiilor tehnologice şi a mijloacelor de transport generatoare de poluanţi
cu dispozitive şi instalaţii care să prevină efectele dăunătoare asupra mediului înconjurător,
recuperarea şi valorificarea optimă asubstanţelor reziduale utilizabile.
Astfel noțiunea de ,,mediu înconjurător” cuprinde de fapt, toate activităţile umane în
relaţia om- natură, în cadrul planetei Terra.
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Cînd se vorbește de progres sau de sărăcie, se vorbeşte de fapt, în termenii cei mai
globali, de mediul înconjurător care caracterizează planeta noastră la un moment dat, căci între
toate acestea şi poluarea, degradarea apei şi a aerului, ameninţarea păturii de ozon, deşertificarea,
deşeurile toxice şi radioactive şi multe altele, există o strânsă interdependență.
Problema rezidurilor activităţilor umane a luat proporţii îngrijorătoare, prin acumularea
lor provocând alterarea calităţii factorilor de mediu. Aceste alterări sunt cauza unor dezechilibre în
faună şi floră şi ăn sănătatea şi bunul mers al colectivităţii umane din zonele supraaglomerate.
Prin accelerarea

ritmurilor de dezvoltare, bazată pe consumarea resurselor

neregenerabile de energie, s-a ajuns, în unele ţări industrializate, la un grad de bunăstare ridicat,
constatându-se practic că apare, cu iminenţă, ameninţarea consecinţelor acţiunii umane asupra
mediului, poluarea lui la nivel global.
Deterioarea mediului ambiant este cauzată de: existenţa prea multor automobile, avioane
cu reacţie şi nave de mare tonaj, a prea multor fabrici care funcţionează după tehnlogii vechi,
poluante, mari consumatoare de materii prime, apă şi energie, fenomene care sunt determinante, în
ultima instanţă, denecesităţi crescânde ale unei populaţii aflate în stare de explozie demografică şi
îndeosebi de existenţamarilor aglomerări urbane.
Mediul înconjurător reprezintă un element esenţial al existenţei umane şi reprezintă
rezultatulinterferenţelor unor elemente naturale – sol, aer, apa, climă, biosferă – cu elemente
create prin activitatea umană. Toate acestea interacţionează şi influenţează condiţiile existenţiale şi
posibilităţile de dezvoltare viitoare a societății.
Orice activitate umană umană şi implicit existenţa individului este de neconceput în afara
mediului. De aceea, calitatea în ansamblu a acestuia, precum şi a fiecărei componente a sa

în

parte, îşi pun amprenta asupra nivelului existenţei şi evoluţiei indivizilor.
Ansamblul e relaţii şi raporturi de schimburi ce se stabilesc între om şi natură, precum şi
interdependenţa lor influentează echilibrul ecologic, determină condiţiile de viaţă şi implicit
condiţiilede muncă pentru om, precum şi perspectivele dezvoltării societaţii în ansamblu. Aceste
raporturi vizează atât conţinutul activităţii cât şi crearea condiţiilor de existenţă umană.
În concluzie, se poate afirma că mediul trebuie adaptat şi organizat pentru a răspunde
nevoilor indivizilor, ceea ce presupune preluarea din natură a unor resurse şi prelucrarea lor pentru
a deservi populaţia (pentru a satisface doleanţele acestora). Această dependenţă cunoaşte un mare
grad de reciprocitate, datorită faptului că nevoile umane se adaptează într-o măsură mai mare sau
mai mică mediului.
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Asigurarea unei calităţi corespunzătoare a mediului, protejarea lui – ca necesitate
supravieţuirii şi progresului – reprezintă o problema de interes major şi certă actualitate pentru
evoluţia socială. În acest sens, se impune păstrarea calităţii mediului, diminuarea efectelor
negative ale activităţii umane cu implicaţii asupra acestuia.
Poluarea şi diminuarea drastică a depozitelor de materii regenerabile în cantităţi şi ritmuri
ce depăşesc posibilităţile de refacere a acestora pe cale naturală au produs dezechilibre serioase
ecosistemului planetar.
Protecția mediului este o problemă majoră a ultimului deceniu dezbătută la nivel mondial,
fapt ce a dat naştere numeroaselor dispute între ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare. Acest
lucru a impus înfiinţarea unor organizaţii internaţionale ce au ca principale obiective adoptarea
unor soluţii dediminuare a poluării şi creşterea nivelului calităţii mediului în ansamblu.
Pentru protejarea mediului, în primul rând trebuie identificate zonele afectate, evaluat
gradul de deteriorare şi stabilite cauzele care au produs dezechilibrele respective. În ceea ce
privesc modalităţile de protejare trebuie soluţionate trei categorii de probleme:


crearea unui sistem legislativ şi institutuţional adecvat şi eficient care să garanteze
respectarealegilor în vigoare;

 evaluarea costurilor acţiunilor de protejare a mediului şi identificarea surselor de suportare
aacestora;
 elaborarea unor programe pe termen lung corelate pe plan naţional şi internaţional
referitor la protejarea mediului.
Pentru elaborarea unor programe pentru protejarea mediului, trebuie identificaţi toţi
factorii de
mediu şi zonele în care pot apărea probleme de poluare a acestora. Un astfel de program presupune
identificarea zonelor, evaluarea costurilor necesare şi stabilirea responsabilităţilor pentru derularea
proiectelor.
Presiunea activităţii omului asupra mediului natural creşte foarte rapid. De asemenea, se
accelerează dezvoltarea industrială, schimburile, circulaţia mărfurilor, spaţiul ocupat, parcurs şi
utilizat pentru activităţile umane este din ce în ce mai vast. Această evoluţie îşi pune amprenta în
mod nefavorabil asupra mediului şi a componentelor sale.
Un alt factor care dăunează mediului este modernizarea transporturilor, accesibilitatea
lejeră în spaţiile verzi. Comportamentul individului poluează mediul într-o măsură mai mare sau
mai mică, fie sub forma activităţii cotidiene, fie a consumurilor turistice. Dintre aceste elemente
cele mai importante sunt: peisajele, solul, apa, flora, fauna, monumentele, parcurile si rezervaţiile,
precum şi biosfera.
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În consecință,

conservarea funcţiilor igienico-sanitare, recreativă şi estetică ale

elementelor componente ale mediului natural constituie garanţia unei dezvoltări continue a
societăţii umane.
Bibliografie:
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR DE VOLUNTARIAT
-Studiu de specialitateProf. înv. primar Ionescu Ana Liana,
Școala Gimnazială ,,Marin Preda”, Pitești
„ A-ţi învăţa copiii să facă bine, înseamnă a le lăsa moştenirea cea mai preţioasă.’’
(Montegazza)
Modul în care s-a dezvoltat societatea contemporană a dus la necesitatea apariției
unor ”noi educații” : educația relativă la mediu; educația pentru pace și cooperare, educația pentru
participare și democrație; educația în materie de populație; educația pentru o nouă ordine
economică internațională; educația pentru comunicare și putere mass-media; educația pentru
schimbare și dezvoltare; educația nutrițională; educația economică și casnică modernă; educația
pentru timpul liber.
În cadrul Conferinței Internaționale a UNESCO, în septembrie 2001, au fost enunțate
cele 4 mari scopuri definitorii ale educației sec. XXI:
A învăța să înveți – modalitatea de a înțelege cum poți acumula, pe întregul parcurs al vieții,
cunoștințe și informații necesare;
A învăța să faci – modalitatea de obținere a unor abilități și competențe profesionale necesare unei
bune adaptări la schimbările majore ale lumii moderne;
A învăța să fii – capacitatea de evaluare a propriilor acțiuni și de responsabilizare;
A învăța să trăiești cu alții – capacitatea de înțelegere a semenilor din jurul nostru, din punct de
vedere a toleranței și respectului.
A educa tânăra generație în spiritul valorilor morale și implicării civice înseamnă a
crește oameni în iubire, prețuire, toleranță și respect față de semeni și mediu. Voluntariatul îi
transformă în persoane conştiente de problemele lumii în care trăiesc şi cu care. aparent, nu au
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nicio legătură directă . Implicarea în activităţi de voluntariat îi va face pe copii să fie empatici, să
vadă lucrurile prin ochii celor aflaţi într-o dificultate, sau să învețe să analizeze critic informațiie cu
care vin în contact. Noi trăim în secolul vitezei, în care simțim că nu mai avem timp de nimic, toți
suntem prinși de propria persoană, de noi înșine, de multe ori nu mai avem timp să ne uităm la ce se
petrece în jurul nostru, atât cu semenii noștri, cât și cu natura, mediul înconjurător, care furnizează
tot ceea ce îi este necesar omului. Voluntariatul ne privește pe toți, dar este foarte important în anii
de școală, întrucât atunci se formează personalitatea copiilor și se pune baza pe care se clădește
fiecare individualitate. În acest context, școlii îi revine importantul rol de a sensibiliza sufletele
curate ale copiilor şi de a-i face să înţeleagă cât de importantă este pentru toţi sănătatea mediului şi
totodată să-i determine să ia atitudine şi să se implice în activităţi de protecţie şi ecologizare a
mediului, prin activități de voluntariat. Dascălilor le revine sarcina 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, să-i sensibilizeze pe copii cu privire la tot ceea ce ne
înconjoară și să-i determine să se implice. Educatorii pot folosi o varietate de metode începând cu
explicaţia, exerciţiul, jocul de rol, având un impact deosebit asupra elevilor, fiind puşi în situaţia de
a juca tot felul de roluri şi de a înţelege mai bine importanţa implicării tuturor. Participarea la
activitățile de voluntariat aduce un plus, trecând de la teorie la practică, la implicarea efectivă în
rezolvarea problemelor, luarea deciziilor și participarea la acțiuni concrete de igienizare a mediului,
de plantare, de colectare selectivă a deșeurilor etc.
Copilul trebuie să înțeleagă de la o vârstă fragedă că acțiunea liberă în spiritul protejării și
conservării mediului este o datorie a fiecăruia dintre noi. Încă din cele mai vechi timpuri, educația
a izvorât din mediul apropiat, copilul învățând prin contact direct cu tot ce-l înconjura: câmp,
pădure, râu, mare, munţi, curtea părintească, plină de animale. Astăzi, trăim situația ca, la MEM, în
încercarea de a rezolva probleme, să fim întrebați câte picioare au iepurii sau curcanii. Cadrul
didactic, alături de familie, trebuie să facă tot posibilul ca şi copilul din zilele noastre să cunoască și
să iubească tot ce îl înconjoară în mediul înconjurător , precum copilul de odinioară.
Educația ecologică deprinsă prin voluntariat ocupă un loc important în formarea copiilor,
ajutându-i să înțeleagă cum funcționează mediul, cum este afectat de diferiți factori (în special de
factorul uman) și cum poate fi conservat, reparat și îmbunătățit. Copiii trebuie să învețe că mediul
este cel mai important lucru pentru om, după propria viață. Pentru ca o persoană să poată exista în
așa fel încât să ajungă la bunăstarea fizică și psihică, are nevoie de un mediu care să permită acest
lucru. Când mediul este distrus, poluat, omul nu va mai putea trăi nici măcar decent, din cauza
poluării, lipsei de hrană sau încălzirii globale.
Educaţia ecologică este un domeniu extrem de interesant şi atractiv pentru majoritatea
copiilor. Copilul de vârstă şcolară nu trebuie bombardat cu cunoştinţe teoretice, ci trebuie implicat
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în activităţi practice cât mai variate şi mai atractive, care să vină în întâmpinarea curiozităţii
senzoriale în plină dezvoltare. Nu bogăţia informațiilor științifice interesează în primul rând, ci
cunoaşterea şi menţinerea în forul interior al copilului a următoarelor stări:


interesul de a cunoaşte universul lumii vii;



capacitatea de a ocroti formele de viaţă;

Obiectivele urmărite pentru realizarea educaţiei ecologice sunt:


să conştientizeze interdependenţa dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii;



să-şi însuşescă cunoştinţele referitoare la complexitatea relaţiei dintre speciile unui
ecosistem;



să ia atitudine faţă de orice activitate care poate distruge echilibrul din natură;



să aibă o conduită pozitivă, de participare la activităţile de protejare a mediului, condiţie a
unei vieţi sănătoase, în deplina armonie cu natura.
Copiii trebuie să învețe că e dreptul lor să participe, să își exercite influenţa şi să își aducă

aportul la dezvoltarea societăţii. Pornind de la constatarea că oamenii încă nu au înțeles foarte bine
cum interacționează între ele toate componentele mediului, implicit importanța lui pentru omenire,
văzând că oamenii simpli sunt absorbți de propriile probleme, iar conducătorii politici sunt
insuficient interesați de situația mediului înconjurător și nu fac tot posibilul pentru salvarea acestuia
de la distrugerea continuă pe care o cauzează omul, singura speranță de schimbare în bine este
educarea tinerei generații, care trebuie să acționeze pentru ,,vindecarea” planetei noastre. Iar
această educație trebuie să se bazeze pe puterea exemplului și pe acțiuni concrete.
„Dacă te gândeşti la anul următor – însămânţează pământul. Dacă te gândeşti la următorii
zece ani – plantează un copac. Dacă te gândeşti la următorii o sută de ani – educă oamenii.”
(Proverb chinezesc)
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IMPORTANŢA UNUI MEDIU CURAT
-Studiu de specialitate-
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Prof. înv. preșcolar Stoian Lidia,
G.P.P. „Primii Pași”, Pitești
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.
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).
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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
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
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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.
Bibliografie:
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NECESITATEA PROTECȚIEI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Prof. Popescu Georgiana-Alina,
Școala Gimnazială ,, Marin Preda”, Pitești

Schimbările climatice își fac resimțite efectele tot mai repede și au afectat toate părțile lumii,
sănătatea umană și mediul înconjurător. Acestea reprezintă problema definitorie a timpului nostru,
iar acum, mai mult ca niciodată, ne aflăm într-un moment critic. Tiparele meteorologice s-au
schimbat, iar acestea amenință producția de alimente, provoacă inundații catastrofale și viituri care
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afectează comunitățile noastre deja fragile. Fără a acționa drastic azi pentru reducerea impactului
asupra mediului înconjurător, costul adaptării la aceste schimbări în viitor va fi mai costisitor și mai
dificil.
Pământul este deocamdată singura casă a speciei umane și datoria fiecărui om este de a o
proteja prin orice mijloace posibile, păstrând-o într-o stare cât mai apropiată de cea de dinaintea
dezvoltării civilizației. Oamenii au nevoie de condiții de mediu favorabile unei vieți sănătoase și
îndelungate, lipsită de probleme și boli.
În secolul XX majoritatea statelor lumii au realizat că modul în care planeta este abuzată nu
mai poate continua și că sunt necesare unele măsuri imediate ca degradarea naturii să înceteze și să
i se permită regenerarea în timp. Astfel, au rezultat legislații în această privință, atât la nivel
național, cât și la nivel internațional.
Legislația la nivel european privitoare la ocrotirea mediului înconjurător.
Uniunea Europeană este una dintre zonele în care grija față de mediul înconjurător este la cele
mai înalte standarde. Legislația actuală include reguli stricte cu privire la evitarea poluării solului,
aerului și apelor, definindu-se chiar și măsuri ce vor fi luate în următorii 30 de ani pentru asigurarea
unor standarde de viață superioare. Scopurile legislației Uniunii Europene în această privință se
îndreaptă în 3 direcții principale:


Protejarea, conservarea și ameliorarea naturii;



Măsuri luate pentru ca cetățenii Uniunii Europene să nu sufere din punctul de vedere

al sănătății și bunăstării din pricina problemelor de mediu;


Dezvoltarea unei economii care să utilizeze cât mai eficient resursele naturale.

Legislația europeană se axează pe domenii de activitate diverse, precizările fiind foarte clare:
agricultură, aer, schimbări climatice, terenuri și soluri, mediu marin și costier, energie, orașe,
zgomot, deșeuri, transporturi, cercetare și inovare. Țelul Uniunii Europene pentru anul 2050 este
aplicarea unei legislații care să ducă la realizarea unei economii neutre din punct de vedere al
impactului asupra climei și mediului înconjurător.
Legislația românească privitoare la ocrotirea mediului înconjurător
România este membră a Uniunii Europene, cu drepturi depline, dar și cu obligații asemenea.
Legislația mediului este una dintre cele mai complexe, fiind formată din multitudinea de acte
normative emise de diferitele organisme cu rol în acest sens: hotărâri de Guvern, legi, regulamente
ale Uniunii Europene.
Printre cele mai importante dintre acestea se numără legea 107 din 1996 cu privire la ape,
legea 238 din 2004 a petrolului, codul silvic din 2008, legea 211 din 2011 cu privire la deșeuri,
ordonanța de urgență a Guvernului 195 din 2005 cu privire la protecția mediului, hotărârea de
Guvern 321 din 2005 cu privire la poluarea fonică, hotărârea de Guvern 1037 din 2010 cu privire la
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deșeurile electrice și electronice. Acestora li se adaugă deciziile luate la nivel european, pe care
autoritățile din România sunt obligate să le aplice întocmai.
Măsurile de protecţie a mediului înconjurător au o importanţă deosebită atât
pentru reducerea efectelor negative care există în prezent, cât şi pentru asigurarea unui mediu
de viaţă corespunzător pentru generaţiile viitoare, vorbindu-se despre dezvoltare durabilă.
Măsuri de protecţie a mediului înconjurător:
– reducerea cantităţii de poluanţi prin utilizarea unor echipamente speciale (filtre)
– modernizarea proceselor de producţie pentru a se diminua cantitatea de poluanţi produsă,
arderile şi reziduurile rămase
– trecerea în conservare a unor firme foarte poluante până la identificarea unor soluţii de
reducere a poluării
– realizarea de unităţi economice dotate cu tehnologii la standarde internaţionale astfel încât
poluarea să fie minimă
– realizarea unei educaţii corespunzătoare privind mediul înconjurător prin amplificarea
acţiunilor pe bază de voluntariat în zonele degradate
– extinderea informării prin mass-media asupra factorilor care produc poluarea şi a
necesităţii protecţiei mediului
– stimularea cercetărilor individuale şi colective ale tinerilor asupra mediului înconjurător
– stimularea punerii în practică a reutilizării, reciclării şi recuperării materialelor etc.
- conservarea caracteristicilor actuale ale mediului prin identificarea şi protejarea unor arii de
interes ştiinţific, peisagistic şi ecologic
– exploatarea raţională a resurselor naturale de bază (cărbuni, petrol, gaze naturale etc.)
– exploatarea raţională a elementelor de mediu cum sunt pădurile, suprafeţele agricole, fondul
de vânătoare şi pescuit.
– reconstrucţia ecologică a unor teritorii cu o poluare accentuată (terenurile îndiguite şi
desecate din Lunca Dunării şi Delta Dunării, zonele cu halde de steril de la minele de neferoase
etc.).
– adoptarea unei legislaţii corespunzătoare care să aibă în vedere calitatea mediului pentru
asigurarea unei vieţi normale.
Bibliografie:
1. https://www.colegiu.info/masurile-de-protectie-a-mediului-inconjurator
2. https://www.scjohnson.com/ro-ro/our-purpose/social-responsibility/environment
3. https://www.edumagic.eu/blog/post/protejarea-mediului
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EDUCAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ
Prof. Peleașe Simona-Iuliana,
Școala Gimnazială ,,Marin Preda”, Pitești
„La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. […]
Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului,
ca s-o lucreze și s-o păzească”
Geneza capitolul 1
Educația pentru Dezvoltarea durabilă este un concept lansat în anii `90, în același timp cu
creșterea interesului comunității internaționale pentru dezvoltarea durabilă. Acest concept este
menționat pentru prima dată la Summitul Pămîntului, în anul 1992, la Rio. În documentul aferent
Agendei 21 a acestui summit se evidențiază rolul esențial al „educației pentru mediu și dezvoltare”.
Astfel se subliniază importanța a trei domenii de acțiune: (1) reorientarea sistemelor de învățământ
spre dezvoltare durabilă; (2) sensibilizarea publicului privind necesitatea dezvoltării durabile, (3)
promovarea programelor de formare profesională pentru meserii și calificări durabile.
Acest concept pentru a putea fi realizat trebuie susținut de descoperirea unor soluții
tehnologice inovatoare, de adoptarea de noi legi și regulamente de protecție a mediului, de alocarea
de resurse financiare pentru cercetare și educație pentru a determina o orientare a comunităților spre
o dezvoltare durabilă. Esențială în acest punct este educația care să extindă paleta de cunoștințe (a
ști) și să producă schimbarea la nivelul valorilor (a ști să prioritizezi) , atitudinilor (a ști să fii),
abilităților ( a ști să faci) și modelelor de gândire (a fi).
Educația pentru Dezvoltarea durabilă trebuie să realizeze un liant între educația formală, cea
nonformală și informală, să își găsească corespondent în toate domeniile vieții celor ce urmează o
formă de educație.
Această nouă viziune a educației are cinci obiective:
1. Conștientizarea limitelor planetei. Dezvoltarea
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economică și materialismul au indus gândirea eronată că progresul tehnologic va asigura o
bunăstare perpetuă fără consecințe asupra mediului;
2. Asigurarea echității. Realizarea unui echilibru a consumului între generații, formarea
responsabilității pentru generația viitoare;
3. Abordarea integrată a politicile pentru a se realiza interconexiunile simultane între
dezvoltarea economică, siguranța lanțului trofic din ecosistem și echitatea socială;
4. Corelarea perspectivelor de spațiu, timp și evoluție a mediului la nivel planetar;
5. Responsabilizarea tuturor actorilor pe toate palierele: guverne, instituții, organizații civile,
consumatorii, cetățeanul de rând;
Din această perspectivă direcțiile de acțiune pentru o educație de calitate, conform Agenda
2030 UE sunt: curriculumul disciplinelor relevante, pedagogia profesorilor, managementul școlar,
participarea elevilor la viața școlară și parteneriatul școlii cu propria comunitate.
În acest trend al politicii educaționale, de educație pentru mediu, se înscriu și activitățile
profesorilor din unitatea noastră, care au participat și implicat activ în proiectul „Colectăm!
Reciclăm! Sustenabil dotăm!” inițiat în primă etapă la nivelul unei clase de elevi, apoi s-a extins
ca un exemplu de bune practici la nivelul întregii unități și într-un parteneriat de proiect educațional
cu alte cinci unități școlare din județ. Astfel 116 profesori din aceste școli au realizat activități nonformale de educație pentru mediu, au participat 1867 de preșcolari și elevi care au răspuns pozitiv
la această inițiativă. Elevii împreună cu familiile lor au participat la activități de ecologizare, de
colectare de materiale reciclabile, maculatură, în total de 1500 kg și 250kg de electrocasnice. S-au
realizat expozitii cu machetele realizate de copii.
Acest proiect a avut un impact extraordinar prin mobilizarea care a generat-o, prin
etuziasmul, bucucuria care a adus-o în activitățile desfășurate și cel mai important prin
conștientizarea că ceva care este sau a fost considerat gunoi se poate transforma în ceva util, frumos.
Prin machetele create și posterele realizate s-a încurajat creativitatea, manifestarea liberă a
sentimentelor față de mediu și natură.
La început omul a fost așezat în grădina Edenului s-o lucreze, nu să o exploateze, nu să o
epuizeze și s-o păzească, nu să o distrugă printr-un consum egoist și nepăsare iresponsabilă. Este
misiunea omului de a prețui darul Pământului și împreună, generațiile de acum, putem învăța că
avem o comoară inestimabilă în aerul pe care îl respirăm, apa pe care o bem și pământul pe care îl
călcăm!
Bibliografie:
1. https://www.edu.ro/educa%C8%9Bie-pentru-dezvoltare-durabil%C4%83
2. http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/odd4/
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3. http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/tag/educatie/
PROGRAMA DE ACTIVITATE OPȚIONALĂ
,,MICUL ECOLOGIST”
Prof. înv. preșcolar Constantin Elena,
Școala Gimnazială ,,Marin Preda”, Pitești
EDUCATOARE :
DOMENIUL DE ACTIVITATE : Domeniul om și societate
DENUMIRE : ,,Micul ecologist”
GRUPA: Mare
DURATA: 1 an
AN ȘCOLAR:
ARGUMENT
Dorința punerii în contact cu natura vie a copiilor, devine în zilele noastre o premiză de
bază în formarea lor ecologică. Vârsta preșcolară este o perioadă când interesul și interogațiile sunt
mereu noi ceea ce favorizează ochii educației în sfera ecologicului. Covingerea necesității apărării
mediului încnjurător este foarte necesară. De aceea, edcația ecologică trebuie să înceapă încă din
grădiniță. Copiii trebuie învățați de mici să fie prietenii naturii și pentru a întelege mai bine acest
lucru, trebuie sfătuiți să știe ce este și ce nu este bine să facă în relația lor cu natura, într-un cuvânt
trebuie învățați cum să iubească, să îngrijească și să ocrotească natura.
OBIECTIVE CADRU:
1. Stimularea curiozității copiilor și a intersului de cunoștere și explorare a mediului înconjurător;
2. Formarea unei atitudini pozitive și responsabile care să permită manifestarea unei conduite
adecvate în relația cu mediul;
3. Formarea unei deprinderi pratice de îngrijire și ocrotire a mediului înconjurător.
OBIECTIV DE REFERINȚĂ:
1.Să identifice elementele necesare vieții plantelor, animalelor și omului (apa, aer, soare);
Exemple de coportamente:
-

să descopere elementele componente ale mediului înconjurător;

-

să descrie caracteristicile ale mediului natural;

2.Să investigheze lumea plantelor și a animalelor și să deducă foloasele pe care le are omul de la
acestea;
Exemple de comportamente:
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-

să cunoscă animale domestice și sălbatice și rolul lor în natură;

-

să cunoască plante cultivate de om și foloasele lor;

-

să cunoască plante de pădure și din câmpie și foloasele pe care acestea le aduc oamenilor;

3. Să exploreze și să descrie verbal și grafic aspecte de viață ale plantelor și animalelor;
Exemple de comportamente:
-

să observe pe o perioadă dată un anume proces de dezvoltare (a unei plante, a unui animal);

-

să exprime descoperirile și ideile sale utilizând un limbaj adecvat;

-

să își exprime impresiile și trăirile proprii despre natură prin activități practice, muzicale și
artistico-plastice;

4. Să cunoscă importanța mediului înconjurator în viața omului și să înțeleagă necesitatea protejării
lui;
Exemple de comportamente:
-

să înțeleagă relațiile care există între plante, animale;

-

să înțeleagă efectul unor factori de mediu în viața plantelor, animalelor și a omului;

-

să își asume responsabilități de îngrijire și ocrotire a naturii;

-

să motiveze necesitatea protecției mediului;

5.Să identifice acțiunile negative ale omului asupra naturii, efectele acestora și să stabilească ce
trebuie întreprins pentru a o proteja.
Exemple de comportamente:
-

să înțeleagă efectele negative ale activității omului asupra mediului;

-

să sesizeze comportamente neconforme cu regulile de protecție a naturii pe care le-au
învățat;

-

să ia atitudine față de cei ce greșesc;

6. Să manifeste disponibilitate în a participa la acțiuni de îngrijire și protejare a mediului aplicând
cunoștințele dobândite;
Exemple de comportamente:
- să participe alături de părinți la acțiuni pratice de îngrijire, ocrotire și protejare a mediului;
- să dovedească că au formate unele comportamente de protejare a naturii;
- să utilizeze în acțiuni simple unelte de curățare a naturii;
7. Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătății și protecției omului și a naturii;
Exemple de comportamente :
-

să respecte reguli de igienă individuală și colectivă;

-

să transpună în situații noi reguli și norme de prevenire a accidentelor și pericolelor;

-

să manifeste dragoste, interes și duioșie față de plante și animale;

CONȚINUTURI
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Natura –prietena omului;
-

Pădurea –pământul verde a vieții;

-

Soarele –prietenul naturii și al omului;

-

Focul- prieten sau dușman;

Plantele-izvor de sănătate;
-

Legume și zarzavaturi;

-

Plante medicinale;

-

Plante decorative;

Animalele prietenele naturii;
-

Animalele domestice;

-

Animalele sălbatice;

-

Insecte;

Poluarea naturii;
-

Poluarea aerului;

-

Poluarea pădurilor;

-

Poluarea apelor;

Evaluare
TEME ȘI MIJLOACE DE RALIZARE
1. ,,Din tainele pădurii” – lectură după imagini;
2. ,,Glasul pădurii” de P.Stoicescu –memorizare(fragment);
3. ,,Opriți tăierea copacilor” – convorbire;
4. ,,Soarele-sursă de lumină și căldură” –lectură după imagini;
5. ,,Unde nu intră soarele în casă, intră doctorul pe ușă”-ghicitori, proverbe, zicători;
6. ,,Foloasele focului”- convorbire;
7. ,,Nu vă jucați cu focul”- lectură după imagini;
8. ,,O picătură de apă, un strop de viață” – Ziua apei-convorbire;
9. ,,Ce știm despre inundații?”-convorbire;
10. ,,Să pregătim o salată”-(fructe/legume)-activitate pratic-gospodarească;
11. ,,De la sămânță la planta”-experiment;
12. “Sanatate de la toate” de Anca Ciobanu -Memorizare;
13. “Papadia”-observare;
14. “Ceaiul bun la guturai”-educatie sanitara;
15. “Sa culegem musetel”-activitate practic-gospodareasca;
16. “Plantele ce infrumuseteaza casa”- observare;
17. “Muscata alungainsectele din casa”-convorbire;
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18. “Plantam flori in curtea gradinitei”-activitate practic-gospodareasca;
19. “În ograda bunicii”-lectura dupa imagini;
20. “Instantanee din viata animalelor “ de Ionel Pop-lectura educatoarei;
21. “Lupul-sanitarul padurii”-observare;
22. “Animalele care traiesc in Delta Dunarii”- vizita la muzeu;
23. “Sa invatam de la furnici” de Florin Costinescu-memorizare;
24. “Gandacelul” de Elena Farago –memorizare;
25. “Curiozitati din lumea insectelor”- vizionare DVD;
26. “Iubim si ocrotim natura”-ziua Pamatului-desen;
27. “Cum simtim aerul”-Plimbare;
28. “Cine polueaza aerul”-Convorbire;
29. “Ce s-ar intampla daca?”-joc didatic;
30. “Arde padurea” de D.Almas-lectura educatoarei;
31. “Ape poluate” – desen;
32. “Lacul Ciuperca”-plimbare;
33. “Carnavalul din padure”- carnaval- evaluare;
34. “Parcul-loc de relaxare”- desen-evaluare;
35. “Ce e bine,ce e rau”- joc didactic- evaluare;
36. “Cine stie cstiga”-concurs-evaluare.
Bibliografie:
1. Gheorghe Cartu-Alexandru- ,,Metodica activtaților instructiv-eductive în grădinița de
copii,editura, Craiova 2009;
2.“Revista Învățământului Preșcolar”, nr 1-2/2005;
3.“Revista Învățământului Preșcolar”, nr 3-4/2007.
TEST-GRILĂ
PROPUS PENTRU UN CONCURS DE CULTURĂ GENERALĂ
„CODUL BUNELOR MANIERE FAŢĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR”
Prof. Petreanu Carmen, Școala Gimnazialӑ "Marin Preda"
Prof. Popa Viorel, Liceul Teoretic "Ion Mihalache", Topoloveni
1. Uleiul ars, rezultat în urma prăjirii alimentelor:
a) se aruncă la chiuvetă,
b) se aruncă la toaletă,
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c) se aruncă în apa unui râu,
d) se introduce într-un recipient, înainte de aruncare la deşeuri menajere.
2. Bateriile electrice uzate:
a) se aruncă la chiuvetă,
b) se aruncă la toaletă,
c) se aruncă în apa unui râu,
d) se depun în locuri special amenajate pentru colectarea lor.
3. Soluţiile acide sau bazice, rezultate în urma experimentelor de laborator:
a) se aruncă la chiuvetă, pentru că sunt substanţe ionice, solubile în apă,
b) se neutralizează, înainte de aruncare la chiuvetă,
c) se introduc într-un recipient, înainte de aruncare la deşeuri menajere,
d) se depun în locuri special amenajate pentru colectarea lor.
4. Ambalajele alimentare:
a) se aruncă pe stradă, pentru că sunt persoane de la salubritate plătite să le adune,
b) se mototolesc şi se aruncă în locuri puţin vizibile,
c) se aruncă doar la coşul de gunoi,
d) se aruncă într-o apă curgătoare, care oricum le duce în altă parte.
5. Când călătorim cu autoturismul personal, cu autocarul sau cu trenul şi avem ambalaje sau resturi
alimentare:
a) le aruncăm pe geam,
b) le ascundem sub banchetă,
c) le depozităm într-un loc mai puţin expus privirilor, ca să nu fie inestetice,
d) le depozităm într-un ambalaj sigur şi le aruncăm la un coş sau loc special amenajat.
6. La terminarea cursurilor, seara:
a) ultimul elev care iese din sala de clasă stinge lumina,
b) ultimul elev care iese din sala de clasă lasă lumina aprinsă (oricum vine femeia de serviciu să
măture sala de clasă),
c) elevii lasă toate resturile alimentare şi ambalajele în bănci,
d) elevii ascund ambalajele după calorifere ( oricum nu se mai văd).
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7. Becurile ecologice se folosesc pentru că:
a) vrem să dovedim că suntem ecologişti,
b) este la modă să le folosim,
c) reducem încălzirea globală,
d) sunt mai scumpe şi mai de calitate.
8. După ce am mestecat guma de mestecat:
a) o scuipăm pe jos,
b) o lipim pe o un scaun, ca să ne amuzăm când se aşează cineva pe ea,
c) o lipim dedesubtul unei bănci, ca să nu se mai vadă,
d) o înfăşurăm într-un şerveţel sau hârtie şi o aruncăm la coş.
9. La şcoală participăm în fiecare primăvară la campanii de colectare a maculaturii strânse timp de
un an, pentru că:
a) hârtia tot trebuia aruncată, la curăţenia de primăvară,
b) şcoala mai face rost de nişte bani,
c) economisim lemnul pădurilor,
d) aşa e trendul în lumea modernă.
10. Pentru a deveni potabilă, apa este tratată în:
a) staţia de tratare,
b) staţia de epurare,
c) staţia de compost,
d) staţia de radio-emisie.
11. Apele uzate din municipiul Piteşti sunt deversate în:
a) staţia de epurare,
b) râul Argeş,
c) lacul de acumulare Goleşti,
d) staţia de tratare a apei.
12. Ce acţiuni întreprindeţi pentru a înlătura efectele dăunătoare ale poluării?
a) aveţi flori în vazele din casă,
b) daţi foc frunzelor uscate,
c) colectaţi selectiv deşeurile pe care le duceţi la pubelă,
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d) turnaţi uleiul uzat în chiuvetă.
13. Ce atitudine luaţi împotriva celor care nesocotesc normele şi legile de păstrare a mediului în
condiţii de curăţenie?
a) sunteţi indiferent,
b) interveniţi şi atrageţi atenţia celor care încalcă regulile,
c) consideraţi că nu e treaba voastră,
d) vă alăturaţi lor în nerespectarea curăţeniei, pentru că e “cool”.
14. Reîmpădurirea terenurilor duce la:
a) împrospătarea aerului cu oxigen şi creşterea calităţii vieţii noastre,
b) creşterea concentraţiei de dioxid de carbon, deoarece pomii elimină acest gaz prin procesul de
respiraţie,
c) scăderea luminii solare,
d) pierderea terenurilor utile activităţilor oamenilor.
15. Ce culoare au recipienţii în care se colectează selectiv deşeurile reciclabile din mase - plastice
şi metal?
a) negru,
b) albastru,
c) galben,
d) verde.
16. Ce culoare au recipienţii în care se colectează selectiv deşeurile de hârtie şi carton?
a) negru,
b) albastru,
c) galben,
d) verde,
17. Ce culoare au recipienţii în care se colectează selectiv deşeurile de sticlă?
a) negru,
b) albastru,
c) galben,
d) verde,
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18. Deşeurile vegetale:
a) se pot folosi ca îngrăşăminte, sporind fertilitatea solului,
b) se pot incinera, acest lucru putând afecta clima,
c) nu pot fi folosite ca sursă de energie de către om,
d) nu au niciun rol în ecosistem,
19. Deşeurile de plastic:
a) se descompun uşor şi repede în sol,
b) reduc permeabilitatea solului şi capacitatea acestuia de a hrăni plantele,
c) dau un aspect interesant peisajului naturii,
d) ar trebui mărunţite şi amestecate cu solul.
20. Datorită unui număr mare de microorganisme autotrofe, solul:
a) are capacitate de autoepurare mai mică decât a apei,
b) are capacitate de autoepurare mai mică decât a aerului,
c) are capacitate de autoepurare mai mare decât a apei şi aerului,
d) are capacitate de autoepurare asemănătoare apei şi aerului.

RĂSPUNSURI:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

d

d

b

c

d

a

c

d

c

a

a

c

b

a

c

b

d

a

b

c

PROIECT DIDACTIC
Prof. înv. preșcolar Tița Ionela- Narcisa,
Școala Gimnazială ,,Marin Preda”, Pitești
Categoria de activitate: Activitate opțională-Domeniul Știință
Tema activității: ,,ECLOGISTUL ISCUSIT!”
Grupa: mare
Mijloc de realizare:concurs
Scopul activitatii:


verificarea şi sistematizarea cunoştinţelor ecologice;
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formarea şi dezvoltarea spiritului competitiv.

Obiective operaționale:
a) cognitive:


să denumeasă anotimpurile;



să enumere lunile anotimpului toamna;



să găsească cel puţin şase caracteristici ale anotimpului toamna;



să formuleze propoziţii cu următoarele cuvinte: cărare, ecologist, curăţenie; poluat,
natură, pericol.



să reconstituie şi să denumească imaginea obţinută (floare, brad);



să găsească răspunsul la ghicitori;



să cunoasă conţinutul trusei ecologice şi utilitatea coşului ecologic;



să grupeze jetoanele precizând comportamentele corecte şi incorecte din punct de
vedere ecologic;



să recite poezii cu conţinut ecologic;

b) afective:


să-şi dezvolte spiritul competitiv;



să-şi exprime impresiile şi trăirile proprii despre natură şi protejarea acesteia;

c) psihomotorii:


să mânuiască materialul didactic în ritm rapid;



Să-și exerseze deprinderea de a planta flori.

Metode și procedee: excplicația, conversația, problematizarea, exercițiul.
Material didactic: imagini formate din bucăţele, jetoane, medalii, panou, bile, boluri, ghivece,
lăstari, flori, pământ fertil, stropitori, apă.
Forma de organizare: frontal, pe grupuri, individual.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Nr.

EVENIMENTUL

Crt

DIDACTIC

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC

STRATEGIA

EVALUARE-

DIDACTICĂ

INSTRUMENTE
ŞI INDICATORI

1.

Moment

Se vor asigura condiţii optime pentru

organizatoric

desfăşurarea activităţii.

2.
Captarea atenţiei

Se va prezenta copiilor un personaj

-frontal;

Observarea

interpretat de o fetiţă costumată

-prezentare-

comportamentului

Proiect Educațional Interșcolar ,,Ziua Mondială a Mediului”, Pitești 2022

adecvat-,,Micuța mediu,, Aceasta le

receptare;

va spune copiilor scopul vizitei sale

şi stimularea
copiilor.

la grupă
3.

4.

Anunţarea temei şi

Se anunţă tema şi se prezintă

-frontal;

Observarea

a obiectivelor

obiectivele într-un mod accesibil.

-prezentare-

comportamentului

receptare

copiilor

în boluri.

-pe echipe

Observarea

I. Proba de cunoştinţe:

Explicaţia,

comportamentului

-constă în găsirea răspunsurilor la

conversaţia,

copiilor.

demonstraţia,

-analiza

exerciţiul,

cunoştinţelor

problematiza-

copiilor;

rea;

-modul de

-imagini din

îndeplinire al

bucăţele,

sarcinilor primite.

Desfăşurarea

Concursul

se

va

desfăşura

activităţii

parcurgând şase probe. După fiecare
probă se punctează răspunsurile celor
două echipe cu ajutorul bilelor puse

următoarele întrebări:
1a) Câte anotimpuri are anul ? Care
sunt acestea?
2a) Care sunt lunile anotimpului
toamna?
1b) Enumeraţi trei caracteristici ale
anotimpului toamna!

jetoane, trusa

2b) Spuneţi alte trei caracteristici ale

ecologică, coş

anotimpului toamna!

ecologic,
ghivece,

II. Proba de gândire:

pământ fertil,

-constă în alcătuirea unor propoziţii

lopăţică,

folosind următoarele cuvinte:

stropitoare,

1) cărare, ecologist, curăţenie.

Beţe şi lăstari

2) poluat, natura, pericol.

de flori

III: Proba de perspicacitate:
-se solicită găsirea răspunsurilor
adecvate la următoarele ghicitori:
1a)

„Frunzele

pe

ramuri

au

îngălbenit/Plouă, plouă-ntruna,/Cine
a sosit?”
1b) „Cine-i vrăjitoarea ce-a murdărit
natura/ Cu zgomote asurzitoare şi
substanţe otrăvitoare?”
2a) „De zăpadă câmpul e acoperit,/
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Nu mai stă ninsoarea…/Cine a
venit?”
2b) „Primăvara te înveseleşte,/Vara
te umbreşte,/Toamna te hrăneşte!”
„Micuta mediu,, va înmâna fiecărei
echipe câte un plic şi va cere
reconstituirea

imaginilor

din

bucăţelele primite:
1) floare; 2) brad
IV.Proba de cunoştinţe:
-se va cere recunoaşterea obiectelor
prezentate, precizându-se utilitatea
coşului ecologic şi conţinutul trusei
ecologice.
1) trusa ecologică;
2)coşul ecologic.
Fiecare echipă va primi un set de
jetoane, cerându-se gruparea acestora
în două categorii: comportamente
corecte şi incorecte din punct de
vedere ecologic.
V. Proba artistică:
Se va cere copiilor să recite o poezie
cu conţinut ecologic.
VI: Proba practică:
În cadrul acestei probe fiecare echipă
va primi două ghivece, pământ,
lopăţică, stropitoare, beţe şi lăstări de
flori pentru a fi sădiți.
5.

Încheierea

Se va stabili echipa câştigătoare şi Frontal

activităţii

va fi recompensată cu medalii . -prezentare„Micuța mediu” îi vom mulţumi receptare
pentru

vizită

prin

interpretarea

cântecului „Graiul pomului „
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The beautiful daffodil
Elev Daria PETROV, clasa a VII-a B
Prof. Îndrumător Peleașe Simona-Iuliana,
Școala Gimnazială ,,Marin Preda”, Pitești

The beautiful yellow daffodil is sad,
All of his sisters are bad;
They are white and pure,
Just like the moon
And the yellow daffodil
Is not going to be like that anytime soon.
But from the skies comes down gracefully
Proiect Educațional Interșcolar ,,Ziua Mondială a Mediului”, Pitești 2022

A little star that smiles constantly.
She saw the sadness of the daffodil
And wonders what is with him.
Right! she understands,
The star in front of the daffodil stands.
’Look at me! I’m yellow as well!’
’And people admire me like nothing else’
The beautiful yellow daffodil knows what she says,
Now he’s proud of his ways!
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