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ARGUMENT:
Iubiţi natura preacurată
Cât încă nu e prea târziu,
Copii şi vârstnici laolaltă
Să mai păstrăm PĂMÂNTUL viu.
Un mediu curat – un mediu sănătos, o decizie devenită necesitate în societatea actuală.
Oamenii în interacţiunea lor cu mediul, îl transformă, de aceea este indicat ca oamenii să
cunoască efectele acţiunii lor asupra mediului. În ciuda tuturor eforturilor celor care iubesc
planeta albastră, criza ecologică rămâne fără răspuns.
Adulţilor, dar mai ales copiilor le lipseşte conştientizarea importanţei protejării
ecosistemului. De aceea, acţiunile pe care le vom derula în timpul proiectului dorim în primul
rând să-l implice activ pe copil, să îl facă sa reflecteze şi, bineînţeles, să acţioneze.
Şcoala joacă un rol deosebit de important nu numai în informarea ci şi în formarea
omului capabil să protejeze mediul, protejându-se astfel pe sine. Omul este o parte a
comunităţii, deci şcoala poate fi considerată responsabilă în ceea ce priveşte problema
mediului înconjurător şi nu numai.
Familiarizarea copiilor şi implicarea lor în acţiuni de sărbătorire a unor zile care au ca
subiect PĂMÂNTUL cu varietatea şi multitudinea de subiecte, cunoştinte, este un prim pas
spre formarea unor atitudini corespunzătoare faţă de mediu, faţă de existenţa fiecarei vietăţi
de pe pământ, de la cea mai mică până la cea mai complexă. Prin acest proiect se urmăreşte
„să se dea frâu liber” imaginaţiei copiilor, să îmbine obiectivele din programele şcolare cu
imaginaţia lor
SCOPUL PROIECTULUI:
Formarea unor concepţii realiste despre viaţă şi a unui comportament orientat
spre protejarea şi înţelegerea naturii .
Sensibilizarea copiilor, părinţilor si tuturor celor implicati in derularea
proiectului

în vederea conservării unui mediu sănătos prin folosirea

materialelor reciclabile.
Stimularea şi dezvoltarea capacităţii de investigare şi cunoaştere a mediului
înconjurător pentru formarea şi educarea conştiinţei ecologice .
OBIECTIVE :
-

realizarea unor lucări practice din materiale oferite de natură

-

stimularea potenţialului creativ al copiilor preşcolari;

-

depistarea copiilor cu reale aptitudini artistice;

-

îmbogãţirea vocabularului activ cu termeni din domeniul ecologic;

-

promovarea prin intermediul paginilor de socializare a activităţilor educative
extraşcolare ;

GRUP ŢINTĂ:
- preşcolarii grădiniţei
- educatoarele grădiniţei
- părinţii din asociaţia “Support of Education”
- elevii Liceului Economic Pitesti
- studenţii Universitaţii Pitesti
BENEFICIARI :
- direcţi : copii , părinţi , colectivele grădiniţelor
- indirecţi : comunitatea locală şi naţională
DURATA PROIECTULUI : APRILIE 2014
LOC DE DESFĂŞURARE :
GPP “CĂSUŢA POVEŞTILOR” PITEŞTI
RESURSE PROIECT :


Resurse umane : preşcolarii grupelor , părinţi, educatoare , elevi si cadre didactice ale
Liceului Economic din Pitesti, studenţi si cadre didactice ale Universitatii Pitesti ;



informaţionale: albume, enciclopedii, reviste, cărţi, plante, casete audio-video,
jetoane, planşe, jucării, cărţi, ilustraţii pentru poveşti şi poezii, aparatură audio-video,
TV.



Alte resurse :
- materiale : mape, coli de scris , markăre, lipici, aracet, seminţe( fasole, porumb,

floarea soarelui, dovleac etc) diverse materiale reciclabile ( peturi, carton, plăci din
poliestiren, capace de la peturi etc.)
- de spaţiu : sălile de grupă
IMPACT



Modificarea percepţiei preşcolarilor şi a membrilor comunităţii asupra
problemelor de mediu.



Constituirea unei comunităţi responsabile.



Creşterea interesului pentru protecţia mediului şi pentru valorificarea
materialelor reciclabile.



O mai bună colaborare între grădiniţă şi comunitatea locală.

REZULTATE SCONTATE :


realizarea cu succes a obiectivelor stabilite pentru fiecare acţiune proiectată



realizarea unui schimb de experienţă pozitiv şi a unei colaborări eficiente şi benefice
pentru toţi partenerii educaţionali implicaţi .



formarea unor aptitudini de îngrijire, de curăţenie şi evitarea risipei



folosirea diverselor materiale din natură



cunoaşterea diverselor fenomene, investigarea lor



păstrarea sănătăţii prin evitarea poluării



realizarea unor obiecte de artă folosind materiale
reciclabile

RESPONSABILITĂŢILE CADRELOR DIDACTICE:
 întocmirea planificării activităţilor
 identificarea resurselor materiale
 mobilizarea preşcolarilor
atragerea părinţilor şi a celorlalti factori implicaţi in proiect
 utilizarea unor metode eficiente, activ-participative, în desfăşurarea activităţilor cu
caracter ecologic
 confecţionarea de albume şi expoziţii cu lucrări ale copiilor
 schimburi ecologice experimentale între grădiniţe
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI :


Domeniul Om si Societate :
Activitate practică : “Confecţionăm jucării din materiale refolosibile”
Activităti gospodăreşti : “Să păstrăm mediul curat”



Activitati distractive :
Parada modei : “Carnavalul costumelor ecologice”

EVALUAREA PROIECTULUI :
Realizarea unor albume cu imagini din cadrul activităţilor;
Portofolii tematice ;
Masă rotundă cu toţi membrii participanţii la proiect ;
Realizarea unei Expoziţii-concurs on-line la nivel judeţean ”Un dar pentru Planeta
Albastră” in data de 22 aprilie 2015 .

