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ASPECTE ALE EDUCAȚIEI ECOLOGICE DESFASURATĂ IN GRĂDINIȚĂ 
 

„Pământul ne sărută picioarele de fiecare dată când călcăm pe el. E bucuros pentru că ştie că nu îl 
vom părăsi niciodată.” – (T.Arghezi) 
 

                                                                 
                                                                Prof. TIŢA ELENA 
                                                               G.P.P. RAZĂ DE SOARE PITEȘTI 

                                                   
 
 Mediul înconjurător poate influenţa evoluţia societăţii umane.Protecţia naturii reprezintă una 
dintre cele mai importante preocupări ale societăţii contemporane. 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.Viaţa este pusă tot mai des sub semnul întrebării. 
 Problemele legate de mediu trebuie studiate de la cele mai fragede vârste.Educaţia,, celor 7 
ani de acasă” prin care unui copil i se pot transmite cele mai elementare norme de comportament 
constituie fundamentul acţiunilor unui cetăţean preocupat de mediul în care trăieşte. 
 Deoarece viaţa nu poate fi separată de mediu, întreaga educaţie ar trebui facută în direcţia 
protecţiei mediului.Fiecare om trebuie să realizeze şi să-şi asume posibilitatea privind impactul pe 
care viaţa lui o are asupra vieţii planetei. 
 Noua dimensiune europeană impune o calitate mai bună a mediului înconjurător.Politica 
comunitară de mediu urmăreşte să promoveze dezvoltarea durabilă şi să protejeze mediul 
înconjurător pentru generaţiile prezente şi viitoare. 
 Această preocupare încearcă să sensibilizeze omul faţă de ecosistemul în care îsi desfaşoară 
activitatea, să optimizeze relaţia dintre om şi natura înconjurătoare.Sensibilizarea copilului trebuie 
să meargă pe linia cultivarii respectului  faţă de mediul natural, a folosirii raţionale a resurselor ,a 
responsabilizării în legătură cu gestionarea deşeurilor, a estetizării mediului, a sporirii resurselor. 
 Educaţia ecologică trebuie să înceapă de la cele mai mici vârste, abordarea aspectelor de 
mediu necesitând să fie realizată atât pe cale formală cât şi informală sau/şi nonformală. 
 În grădiniţă,educaţia ecologică porneşte de la interesul firesc al copiilor pentru plante şi 
animale,pentru ceea ce reprezintă,în general,natura pentru ei. 
 Scopul principal al educaţiei privind mediul înconjurător este acela de a oferi fiecărui 
individ posibilitatea de a manifesta o atitudine responsabilă, personală, faţă de mediul 
înconjurător.Este momentul să ne preocupăm şi de educaţia ecologică prin care să-i învăţăm pe 
copii de ce şi cum trebuie protejată natura.În calitate de educator, avem misiunea nobilă de a-i 
educa pe micuţi,să avem o conştiinţă ecologică bine conturată,pentru ca acţiunile pe care le 
desfăşurăm să fie eficiente şi credibile în faţa copiilor. 
 Educatia ecologică presupune un set de acţiuni ce vizează structurarea unei culturi ecologice 
a omului contemporan, bazată pe stăpânirea unor cunoştinte, a unor explicaţii, pe interiorizarea de 
atitudini si conduite responsabile faţă de mediul înconjurător. 
 Omul cu puterea sa nemărginită a dus Terra la marginea prăpastiei şi acest lucru se 
datorează intervenţiei omului în natură. 
 Aerul,apa,pământul,viaţa însăşi este pusă sub semnul întrebării.Pentru a forma un 
comportament corespunzător faţă de natura înconjurătoare necesită implicarea şi acţiunea eficientă 
de formare în sens ecologic prin sensibilizare şi prin antrenarea componentelor afectivă şi volitivă 
ale copiilor. 
 Preşcolarii sunt martori oculari ai transformărilor din viaţa socială, economică şi din mediul 
înconjurător.Ei sunt protagoniştii ,,de ce-urilor”. 
 Prin răspunsul pe care noi,educatorii,îl dăm,prin modul în care interpretăm fenomenele 
observate,conducem copiii la înţelegerea relaţiilor dintre unele fenomene şi rezultatul acestora. 
 Copiii primesc răspunsul în conformitate cu particularităţile de vârstă.În cadrul activităţilor 
derulate în grădiniţă se pot realiza aspecte ale educaţiei ecologice. 
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Pot fi utilizate cu eficienţă,observările asupra mediului,jocuri distractive, 
povestiri,diafilme,diapozitive,plimbări,drumeţii,excursii,vizite,discuţii libere şi convorbirile 
organizate. 

Abordarea educaţiei ecologice în grădiniţă prezintă anumite particularităţi 
metodologice.Scopul final al acestui demers este formarea unui comportament ecologic adecvat şi 
derularea de acţiuni concrete de protecţie a mediului înconjurător. 

Împreună cu preşcolarii de la Grupa florilor am derulat o serie întreagă de activităţi în 
cadrul  Programului National,,PATRULA DE RECICLARE”.  

Am obtinut premiul pentru cea mai mare cantitate de baterii colectata in cadrul programului 
educational de mediu Patrula de Reciclare-editia 2015. 

În toate activităţile de observare a unor plante şi animale, pe lângă sistematizarea 
cunoştinţelor despre părţile componente, am orientat activitatea spre sensibilizarea copiilor în a le 
îngrijii şi ocroti.Explicaţiile au fost accesibile, contribuind astfel la formarea puterii de analiză a 
copiilor şi a unei atitudini pozitive faţă de natură. 

Vizitele la Muzeul Viticulturii si Pomiculturii Golești, Centrul de olarit Coșești şi la Grădina 
zoologică din Pitești au constituit cele mai reuşite activităţi.Concursul organizat ,,Prietenii  naturii” 
a condus la acumularea de cunoştinţe multiple despre mediul înconjurător,despre protecţia 
lui,contribuind la dezvoltarea capacităţii de a gândi logic şi a interpreta corect anumite aspecte din 
jurul lor. 

Am realizat albume tematice pe care le-am prezentat în cadrul expoziţiei cu diverse obiecte 
realizate de copii din materiale reciclabile(coşuri din cutii de bomboane,căsuţe din carton,picturi cu 
peisaje din natură etc). 

Am prezentat programe artistice cu teme din natură: ,,Hai, cu noi la reciclare!’’; Carnavalul 
Florilor’’. 

Prescolarii grupei mari au participat la concursuri pe teme de mediu şi au confecţionat 
hăinuţe din hârtie sau alte materiale reciclabile.Acestia au avut ocazia să le demonstreze adulţilor că 
ştiu să apere natura,să nu arunce hârtii pe jos.Am demarat o campanie de curăţenie în sălile de 
grupă şi am organizat o paradă a modei prezentând costumaţii din hârtie şi alte materiale reciclabile. 

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. 

Programele educaţionale derulate au contribuit la creşterea gradului de conştientizare al 
copiilor asupra problemelor de mediu.Am urmărit clarificarea apartenenţei copiilor la 
mediu,încurajându-se discuţiile şi munca în grup,precum şi orice iniţiativă luată în protejarea 
mediului. 
 Acţiunile pe care le-am desfăşurat cu preşcolarii au fost realizate într-o atmosferă relaxată în 
care copiii şi-au putut defini propria personalitate,aspiraţiile şi ierarhia personală de valori.Am 
încurajat exprimarea şi comunicarea,opţiunile personale şi colective,le-am încurajat iniţiativele. 

Rezultatele obţinute s-au materializat la concursurile organizate pe teme de natură și la 
expoziţia de lucrări, afișe , organizata la Biblioteca Piteşti, cu ocazia zilei Pamantului. 

Pentru realizarea obiectivelor actiunilor ecologice este necesara colaborarea cu parintii 
copiilor ,cu comunitatea locala, mijloace mass-media,agentiile de turism, agentii ale mediului, 
gradini botanice ,zoologice, sponsori ,etc. 

Astfel,se va putea organiza in gradinita actiuni ecologice concrete: amenajarea spatiului 
ecologic, ingrijirea plantelor si animalelor,realizarea unor machete,colaje,expozitii florale,cu desene 
ecologice, concursuri,dramatizari,scenete ecologice, plimbari,vizite,drumetii,excursii ,ingrijirea 
spatiilor de joaca,etc. 
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Activitatile ecologice au valoare educativă când copiii și-au format deprinderi și obișnuințe 
ecologice, când manifestă comportamente și atitudini adecvate față de mediul înconjurător. 

Toate acestea copiii le pot exprima prin desene, prin participarea la concursuri, expoziții 
ecologice, manifestări cu prilejul-Zilei Mondiale a mediului. 

Rezultatele obținute se pot valorifica prin simpozioane,realizare de pliante ecologice,filme 
didactice,diapozitive,albume,publicarea unor articole. 

Problemele de educație ecologică trebuie extinse la toate categoriile de activități.Copiii 
trebuie conștientizați de efectele poluării nu numai asupra mediului ci și asupra sa. Majoritatea 
specialiștilor susțin stimularea activităților cognitive, conducerea copiilor spre studiul mediului, 
spre ințelegerea folosirii raționale a naturii și crearea eticii comportării în mediu. 

Preșcolarii au participat la activități de colectare a hârtiei, sticlei,s-au implicat în 
economisirea apei, a energiei electice.Prin astfel de activități se formează comportamente trainice și 
copilul devine conștient de locul lui în mediu, de importanța lui în protejarea resurselor naturale. 

O problemă stringentă este reprezentată de numărul mare de depozite vechi de deşeuri,atât în 
zonele urbane,cât şi în zonele rurale,care afectează mediul şi sănătatea umană. Nu există suficiente  
depozite ecologice şi nici incineratoare pentru deşeurile periculoase şi cele spitaliceşti. 

Producţia de deşeuri în România este încă ridicată,procentul de reciclare a deşeurilor de 
ambalaje rămâne în continuare scăzut,colectarea selectivă este implementată în special în centre 
pilot. 

Copiii,generaţiile viitoare,au de îndreptat ce au stricat înaintaşii lor.Ei trebuie să adopte un 
comportament civic,etic, să salveze Terra. 

Dezvoltarea programelor educaţionale,a materialelor informaţionale, conştientizarea 
societăţii şi,în special,a copiilor pot asigura formarea convingerilor atitudinilor şi comportamentelor 
strict necesare pentru implicarea activă şi eficientă a acestora. 
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