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ABSTRACT: Eco‑School program is a necessity for future generations
which are training in the current context. The modern world is facing
many problems: environmental pollution that leads to another problem,
climate change. Decreasing natural resources the desire to improve liv‑
ing conditions paradoxically leads to environmental destruction. All this
shows that young people need training environmental education.
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„Să‑i învăţăm pe copiii noştri că Pământul este mama noastră şi tot ce
i se întâmplă Pământului ni se întâmplă şi nouă şi se întâmplă tuturor
copiilor.”
„Minunată eşti natură!/ Eşti frumoasă ca o zână! /Toţi copiii, mari şi
mici, / Vin la tine fericiţi, /Să zburde prin iarba moale / De‑i caldură sau
răcoare / În poiana din pădure / Să culeagă fragi şi mure. / Frumuseţea
florilor/ Şi foşnetul frunzelor/Le bucură inima / Şi le‑ncântă privirea.
Comoară nepreţuită, / Ne dai sănătate multă! / Dacă grijă vom avea/
Nicicând nu vei dispărea.
Şi la fel ca‑ntr‑o poveste / Care a fost şi tot mai este /
Ocrotită de copii, / Veşnic tânără vei fi!”
Pornind de la aceste versuri am considerat că de la cea mai fragedă vâr‑
stă copiii trebuie sensibilizaţi să vină o clipă în mijlocul naturii, să‑i simtă
pulsul şi vibraţia, să‑i asculte şoaptele de fericire sau durere, să o înţeleagă
cu inima şi mintea, să înveţe de la natură căci aceasta” poate să slujească
de carte de povăţuitor.” (I. Simionescu)
Astfel, vom avea credinţa că cei mici vor învăţa împreună cu noi să
cunoască, să respecte, să iubească şi să ocrotească natura, pentru că nu
putem respecta dacă nu cunoştem, nu putem iubi dacă nu respectăm şi nu
putem ocroti dacă nu o iubim cu adevărat.
1 Educatoare, Grădinița „Nicolae Romanescu, Craiova, județul Dolj.
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Având în vedere faptul că natura înseamnă sănătate, recreere, prie‑
tenie, energie, frumuseţe, educatoarelor le revine sarcina de a le forma
copiilor convingeri şi comportamente ecologice şi de aceea orice efort şi
orice investigaţie nu sunt prea mari în spaţiul educaţiei ecologice.
Activităţile desfăşurate la clasă, extracurriculare şi activitatea opţio‑
nală „Prietenii naturii” ne‑a oferit un cadru optim de formare şi dezvoltare
a unei atitudini ecologice precoce ce vor pemite manifestarea unor com‑
portamente simple în relaţiile copilului cu mediul.
Prin activităţile opţionalei „Prietenii naturii” realizarea obiectivelor
cadru şi de referinţă s‑a făcut printr‑o proiectare minuţioasă în care am
urmărit lărgirea sferei de cunoştere a copiilor precum şi realizarea unor
experienţe şi activităţi practice plăcute, atractive, care au trezit curiozi‑
tatea copiilor şi dorinţa de a descoperi natura, de a o cunoaşte mai bine,
de a o proteja şi ocroti în acelaşi timp („Din tainele naturii”, „Şi plantele
transpiră”, „Să descoperim împreună”, „Ştiaţi că?”, etc.)
Acest lucru s‑a putut realiza prin amenajarea unui colţ ecologic cu
materiale şi mape tematice, precum şi cu aparatură specifică (termometre,
lupe, lampă de spirt, eprubete, microscoape, etc.) toate fiind posibile cu
participarea directă a părinţilor. Cu ajutorul lor am strâns un bogat material
ilustrativ realizând cu copiii o multitudine de mape tematice (Curiozităţi
pe glob, Plante şi flori de apartament, Flori de grădină, Delta Dunării,
Parcul Nicolae Romanescu, Specii de pădure, etc.)
Colţul ecologic a fost îmbogăţit cu animale vii (acvarii, hamsteri,
broaşte ţestoase), animale conservate (şopârle, peşti), ierbare, insectare şi
foarte multe plante de apartament, specii ce necesită o îngrijire deosebită.
Copiii au fost permanent preocupaţi de îngrijirea acestui colţ, desfăşu‑
rând acţiunile practice cu interes şi plăcere.
Am realizat deasemenea ECO‑CODUL grupei cu imagini şi versuri create
prin care am transmis mesaje ce dezvoltă comportamentul copiilor, formează
şi educă atitudini de protejare a mediuluişi de combatere a acţiunilor distru‑
gătoare ale omului, conştientizându‑i pe copii de importanţa şi rolul naturii.
Îmbogăţirea bazei materiale cu postere confecţionate cu ajutorul copi‑
ilor a dus la realizarea scopului educaţiei ecologice. Prin intermediul lor
copiii au cunoscut multiple posibilităţi de ocrotire a naturii, au înţeles cu
uşurinţă responsabilităţile de protejare şi îngrijire a animalelor, păsărilor,
plantelor („Să ocrotim animalele”, „Copacul anotimpurilor”, „Un copac
râde, unul plânge”, „Ocrotiţi Delta Dunării”, „Salvaţi Pământul”).
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Parcul „Nicolae Romanescu” este pentru copiii cartierului leagănul
copilăriei lor, locul de joacă locul unde respiră aer curat, unde petrec clipe
plăcute alături de prietenii lor, de părinţi, de fraţi, de bunici. De aceea
ne‑am dorit şi ne dorim ca parcul să rămână curat, frumos, plin de sur‑
prize ce încântă ochiul şi aduc fericirea în sufletele copiilor. Aici împreună
cu părinţii am desfăşurat diferite acţiuni de curăţire a aleilor parcului, de
plantare de flori, sădire de pomişori alături de lucrătorii parcului, acţiuni
ce au fost finalizate prin amplasare de îndemnuri ecologice concepute de
părinţi şi copii.
Acţiunile de cunoaştere şi ocrotire a naturii au continuat şi în cadrul
activităţilor desfăşurate la clasă (jocuri şi activităţi libere creative, activităţi
comune).
Astfel, comentarea de imagini, discuţiile în grup, povestirile create,
cântecele şi poeziile despre natură, diafilmele, diapozitivele au cultivat în
sufletele copiilor sentimente de admiraţie faţă de frumuseţile naturii, entu‑
ziasm şi bucurie, dorinţa de a petrece cât mai mult timp în natură, de a
cunoaşte cât mai multe locuri frumoase, de a cunoaşte normele de ocrotire
anaturii, de combatere a poluării apei şi aerului.
În povestirile create: Povestea Primăverii, În poeniţă, Mulan şi prie‑
tenii ei, Poveste de la ZOO, Băieţelul neastâmpărat, copiii au cuprins în
conţinutul lor mesaje ecologice, exemple de fapte bune, dragoste faţă de
animale, de natură, dorinţa de a o ocroti.
Prin activitatea practică „Copacul prieteniei” copiii şi‑au desenat pal‑
mele, le‑au decupat şi le‑au lipit alcătuind un copac al prieteniei ce conţinea
pe fiecare ramură un mesaj ecologic: Să plantăm alţi copaci în locul celor
taiaţi, Nu stricaţi cuiburile păsărelelor, Nu răniţi copacii, Nu risipiţi hârtia/
Aşa vom salva copacii, Pădurea este frumoasă în orice anotimp/Vizitaţi‑o,
etc..., mesaje ce au fost compuse de copii şi scrise de educatoare.
De o deosebită importanţă au fost vizitele şi plimbările în parc şi pădu‑
rile din împrejurimi împreună cu părinţii pentru a observa transformările
din natură unde copiii au admirat florile, copacii au ascultat susurul izvoa‑
relor, au observat viaţa unor insecte, animale, au inspirat aer curat.
În urma vizitelor la Combinatul Chimic, la râul Jiu, la Termocentrala
de la Işalniţa copiii au constatat ce înseamnă poluarea aerului şi a apei, au
observat şi înţeles ce înseamnă distrugerea faunei cu substanţe chimice
datorate neglijenţei omului. Prin discuţiile referitoare la cele observate
copiii au căutat soluţii de protejare a aerului şi a apei combătând faptele
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adulţilor, au desenat, au pictat, au scris lozinci cu mesaje ecologice, au
creat povestiri în care copiii se jucau şi trăiau întro lume curată (Dacă aş
fi un copăcel, Cum aş putea să schimb lumea, Supărarea unui peştişor,
Povestea copacului meu, Ce ne povesteşte un brăduţ etc...)
În excursiile organizate la Curtea de Argeş, Peştera Muierilor, Peştera
Polovragi, Cheile Olteţului, Băile Herculane, copiii au admirat frumuseţile
şi sălbăticiunile naturii au sesizat transformările suferite de natură de‑a
lungul anilor, învăţând în acelaşi timp că natura trebuie apărată şi protejată
iar omul nu trebuie să se opună transformărilor ei.În aceste excursii am
colectat materiale din natură:pietre, melci, plante pentru ierbar, flori şi
imagini ilustrate pe care la sosirea în grădăniţă le‑am sortat, le‑am îndosa‑
riat îmbogăţind astfel colţul ecologic.
Astăzi problema formării şi dezvoltării conştinţei ecologice împletite
indisolubil cu cele ale „destinului” omenirii este mai importantă ca oricând
şi de aceea copiii de la cea mai fragedă vârstă trebuie să ajungă să cunoască,
să iubească şi să ocrotească natura.
În grădiniţă copiii îşi însuşesc primele noţiuni despre natură află că de
sănătatea mediului depind viaţa omului, sănătatea lui, alimentaţia, locuin‑
ţele, pacea, dezvoltarea omenirii şi nu în ultimul rând faptul că omul poate
să fie prieten al naturii sau duşmanul ei.
Pentru realizarea acestor aspecte este nevoie de o colaborare perma‑
nentă cu familia, căci lucrurile frumoase şi bune învăţate la grădiniţă se
uită repede dacă nu sunt reluate acasă, dacă părinţii nu împărtăşesc ace‑
leaşi convingeri şi sentimente.
Activitatea pe care am desfăşurat‑o cu preşcolarii în ultimii ani, pre‑
cum şi observarea atentă a mediului în care trăiesc aceştia ne‑a confirmat
faptul că educaţia ecologică desfăşurată la nivel de grădiniţă trebuie să fie
extinsă spre familie, căci părinţii au rolul decisiv în educaţia copiilor.
Am constatat că majoritatea părinţilor sunt ocupaţi şi lasă educaţia
copiilor, de multe ori, doar în seama grădiniţei, dădacelor, bunicilor şi, de
asemenea, fiind prinşi de toate problemele pe care le au, nu observă ceea
ce este în jurul lor şi manifestă indiferenţă faţă de mediul în care trăiesc:
blocuri insalubre cu ziduri şi uşi rupte şi murdare, spaţii verzi neamenajate
şi pline de resturi menajere.
Pornind de la aceste constatări am iniţiat mai multe proiecte, pen‑
tru copii şi părinţi: „Primăvara în parc la noi”, „Totul despre cactuşi”,
„Curiozităţi din lumea plantelor”, „Totul despre canguri, crocodili şi
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dinozauri”, „Armonie în parc”, „Copacii din Parcul” Nicolae Romanescu,
„Eco‑Grădiniţa”, „Grădina mea cea mai frumoasă”, „Să învăţăm despre
pădure”prin care am contribuit la dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi
înţelegere a mediului înconjurător, stimulând curiozitatea copiilor pentru
investigarea acestuia. Copiii au înţeles relaţia om‑natură învăţând regulile
de ocrotire şi protejare a acesteia. În proiectele: Grădina mea cea mai fru‑
moasă, Eco‑Grădiniţa, Să învăţăm despre pădure au fost implicaţi nu numai
copiii ci şi părinţii fraţii bunicii, întreaga comunitate care s‑a implicat atât
material cât şi fizic. A fost o implicare majoră de forţe în care fiecare a
urmărit scopul final: păstrarea curăţeniei şi înfrumuseţarea locului în care
trăiesc, protejarea şi ocrotirea naturii, luarea unor măsuri împotriva celor
care ar încerca să le distrugă.
În derularea acestor proiecte copiii au avut posibilitatea să observe
transformările prin care trec copacii din curtea proprie, din parc, din
pădure şi‑au însuşit anumite informaţii despre plante, flori, gâze, insecte
şi‑au dezvoltat atitudini şi conduite corespunzătoare protejării naturii.
Efectul educativ al acestor acţiuni a fost multiplu, copiii cunoscând
mai bine realitatea, înţelegând că pot face ceva folositor, că prin munca
lor, prin exemplul lor îşi pot aduce contribuţia la îmbunătăţirea relaţiei
om‑mediu.
Rezultatele obţinute ne determină să tragem concluzia că pentru a
construi o societate normală întro ambianţă sănătoasă, este nevoie de edu‑
carea, în acest sens, a celor mai mici beneficiari‑copiii. La această vârstă
prin cunoştinţele însuşite şi prin deprinderile formate se pune piatra la
temelia educaţiei ecologice, care trebuie să devină o componentă” de primă
mărime” a educaţiei permanente.
Salvarea naturii, mediul primordial în care s‑a născut, păstrarea calită‑
ţii vieţii pentru binele şi perpetuarea omenirii depind întro măsură demnă
de luat în seamă de educaţia pe care copilul o primeşte în grădiniţă.
Copiii Grădiniţei „Nicolae Romanescu”, îndrumaţi de educatoarele lor,
au participat la concursuri de creaţii literare şi artistico plastice (desene,
colaje, postere) pe teme ecologice unde au obţinut rezultate deosebite.
Interesului şi curiozităţii copiilor pentru protecţia mediului şi pentru „o
lume mai frumoasă şi mai curată” au răspuns educatoarele grădiniţei prin
desfăşurarea unor activităţi atractive, prin personalizarea spaţiului educaţi‑
onal cu materiale destinate sărbătoririi evenimentelor ecologice, precum şi
prin introducerea în planul de învăţământ la nivelul grădiniţei a disciplinei
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opţionale „Educatie ecologică”. De asemenea, educatoarele au partici‑
pat acţiuni organizate la nivel local, naţional şi internaţional (Proiectul
Naţional „Să învăţăm despre pădure”, Proiectul „Eco‑Grădiniţa”, Proiectul
„Eco‑Şcoala”, Proiectul „Noi şi natura”, Prietenii naturii”, Proiectul
„Ecopictura”, simpozioane judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţi‑
onale. Ca urmare a muncii cu preşcolarii în domeniul ecologiei în ultimii
opt ani am obţinut „STEAGUL VERDE” în cadrul Proiectului Internaţional
„Eco‑Şcoala”.
Ca o concluzie, putem spune că încă din perioada preşcolară trebuie să
înceapă cunoaşterea naturii şi înţelegerea legilor care o guvernează, deoa‑
rece este şi necesară, dar şi posibilă formarea unei atitudini ecologice la
această vărstă şi trebuie să continuie în şcoală şi familie. Formarea unei
gândiri şi conştiinţe ecologice este scopul suprem pentru supravieţuirea
omului, iar cunoştinţele căpătate în primii ani de viaţă cu privire la natură
vor fi mult mai bine aplicate mai târziu.
Interesul faţă de natură, de protejarea şi ocrotirea mediului în care
trăiesc, manifestat de copii încă de la grupa mică, ne‑a determinat să pro‑
punem un opţional de educaţie ecologică, iar alegerea acestuia de către
părinţi, din oferta grădiniţei, nu poate decât să ne bucure şi ne dă dreptul
să credem că am reuşit să sensibilizăm şi adulţii.
Toate acestea ne conduc la ideea că avem datoria şi obligaţia de a
sprijini în continuare copiii în cunoaşterea unor elemente din tainele uni‑
versului, de a‑i învăţa să exploreze lumea înconjurătoare, să o analizeze,
să pună întrebări, să exprime opinii şi să‑i încurajăm în toate acţiunile pe
care le întreprind.
Ceea ce învaţă copilul în perioada preşcolară îşi lasă amprenta asupra
conduitei şi evoluţiei ulterioare a cestuia. Educaţia ecologică reprezintă
puntea de legătură între copil şi mediul ambiant(mediul natural sau mediul
social). Înainte de toate este necesar să învăţăm copilul să contemple
natura, să se lase învăluit de frumuseţea, de bogăţia, de dărnicia şi înţelep‑
ciunea ei. Mai mult decât cunoaştere, „a învăţa despre natură” înseamnă
atitudine şi etică.
Copiii acumulează o serie de cunoştinţe şi impresii prin contactul
direct cu natura înconjurătoare pe care o protejează sau nu, în funcţie de
educaţia primită şi de exemplele oferite de cei din jur. În acest sens educa‑
ţia ecologică constituie o latură esenţială a educaţiei, cu implicaţii majore
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în formarea personalităţii omului, care să ştie să stăpânească şi să ocro‑
tească în acelaşi timp natura.
De‑a lungul timpului, omul, ca un copil atras de o nouă jucărie a fost
tot mai puternic prins în acţiuni de a stăpâni natura, de a‑i îmblânzi forţele
şi de a le folosi în interese proprii, de a trăi mai bine şi mai comod.
Ameţit de uriaşele sale succese ştiinţifice şi tehnice, în multe cazuri
omul a devenit „vrăjitorul cel rău”, sfidând legile naturii şi punând‑o în
pericol cu propria lui nesăbuire.
Gândind că prietenia, afecţiunea şi respectul este legătura dintre
oameni este de înţeles că omul trebuie să manifeste aceleaşi sentimente
de prietenie, dragoste şi respect faţă de natură.
Numai pe un suport afectiv se pot construi atitudini şi convingeri eco‑
logice, se pot dobândi cunoştinţe sistematice de biologie, geografie, fizică,
chimie, ştiinţe tehnice.
Pornind de la toate aceste aspecte şi având în vedere obiectivele edu‑
caţiei pentru mediu stabilite de M. Editura C. am ajuns la concluzia că
educatoarele trebuie să intervină de la vârsta preşcolară pentru cultivarea
la copii a sentimentelor de dragoste şi de ocrotire a mediului înconjurător.
Pentru aceasta se va apela la strategii diverse care implică atât activităţile
instructiv educative stabilite de curriculum naţional cât şi la activităţile
opţionale la decizia şcolii.
Astfel vom pune umărul la salvarea naturii de la dezastrele ecologice
naturale sau provocate, pentru că noi suntem o părticică, din acel mare
întrg, care prin eforturi comune ne vom aduce un mic aport la „SALVAREA
TERREI” – aşa cum se numeşte una din poeziile culegerii create de noi „Să
iubim şi să ocrotim natura”.
Oameni buni, salvaţi Pământul, / Care greu ne portă‑n spate,
Risipiţi în jur cuvinte / „Omenie, bunătate”
Ţineţi la distanţă ura / Iubirea să vă‑nconjoare,
Toţi să ocrotiţi natura, / Iarba verde, pomii‑n floare.
Nu lăsaţi să ne otrăvească / Aerul ce‑l respirăm,
Tot prin fapta omenescă / Universul să‑l salvăm!
Rolul nostru toţi îl ştiu / Apăraţi tot ce e viu!
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