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Cap. I: Ce trebuie să ştiu despre...EDUCAŢIA ECOLOGICĂ? 
 

Autor: prof.dr. Nicoleta Adriana Geamănă,  
Departamentul de Ecologie Sistemică şi Dezvoltare Durabilă  

Universitatea Bucureşti 
 
Principii de bază şi obiective ale educaţiei ecologice 
 
I.1.1.Definirea educaţiei ecologice  
 
„ECOLOGIA este ştiinţa a cărei bază s-a conturat şi dezvoltat progresiv, începând cu a doua 
jumătate a secolului XIX, prin acumulări teoretice şi metodologice proprii, acumulări care au 
constituit de fapt suportul cadru pentru integrarea, adaptarea şi dezvoltarea unor concepte, 
cunoştinţe şi metode elaborate şi aplicate iniţial într-o gamă foarte largă de discipline aparţinând 
ştiinţelor naturii, matematice, sociale şi economice. La începutul anilor `80, ecologia depăşise 
statutul de simplă disciplină de „graniţă”, revendicată în grade diferite de către specialiştii dintr-un 
domeniu sau altul al ştiinţelor naturii.” (Vădineanu, 1998) 
Educaţia ecologică are la bază principii: globale, holiste/ integratoare şi sistemice. 
Înţelegerea acestor principii se bazează pe necesitatea cunoaşterii faptului că: 

- întreaga lume este în interrelaţie,  
- fiecare acţiune va produce o reacţie, care în complexul sistemelor vii este de multe ori 

imprevizibilă. 
Educaţia ecologică trebuie: 

 să asigure cunoştinţe elevilor pentru a cunoaşte elementele structurale şi funcţionale ale ecosferei 
precum şi pentru a înţelage relaţiile existente între anumite situaţii şi, totodată pentru a fi capabili să 
analizeze, să sintetizeze şi să generalizeze informaţiile receptate.  

 să ofere copiilor posibilitatea de a-şi exprima ideile personale şi de a-şi manifesta o atitudine 
personală legată de responsabilitatea pe care şi-o asumă în privinţa mediului în care trăiesc. 

 să contribuie la înţelegerea de către elevi a faptului că problemele mediului nu pot fi rezolvate 
numai prin soluţii tehnice. 

Educaţia ecologică acţionează asupra unui număr de patru nivele: 
- nivelul cunoaşterii; 
- nivelul priceperilor/deprinderilor; 
- nivelul sentimentelor; 
- nivelul comportamentului. 

Definirea acestor nivele (Roth,1992): 
1. CUNOAŞTEREA poate fi realizată prin însumarea tuturor acumulărilor cognitive privitoare la 

acţiunile din lumea vie şi interelaţiile umane cu mediul. 
2. PRICEPERILE/DEPRINDERILE pot fi formate prin intermediul abilităţilor cognitive, afective 

şi psihomotorii acumulate. 
3. SENTIMENTELE pot fi influenţate de trăirile şi dispoziţiile emoţionale potenţiale sau 

câştigate în urma conştientizării şi confruntării cu viaţa de zi cu zi a cunoştinţelor acumulate. 
4. COMPORTAMENTUL se poate cizela prin intermediul unor activităţi ce determină 

menţinerea sau/şi îmbunătăţirea calităţii mediului. 
 
I.1.2. Obiective ale educaţiei ecologice 
Educaţia ecologică are în vedere cinci obiective: 
 CONŞTIENTIZARE 

Elevii sunt sprijiniţi pentru: 
- atingerea unui nivel de conştiinţă şi atenţie faţă de mediu şi problemele sale; 
- dezvoltarea capacităţii de a observa şi alege stimulii;  
- prelucrarea, perfecţionarea şi extinderea percepţiilor nou formate, legate de   mediu; 
- folosirea acestor noi calităţi în diferite situaţii. 
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 CUNOŞTINŢE 
Elevii trebuie să înţeleagă modul de funcţionare a mediului, de apariţie a problemelor legate de 
mediu şi de rezolvare a acestor probleme. 
 ATITUDINE 

Elevii trebuie să-şi însuşească un set de valori şi să manifeste grijă pentru mediu, precum şi să 
posede motivaţie şi dorinţă pentru a participa la acţiuni menite să îmbunătăţească starea mediului. 
 ABILITĂŢI/ PRICEPERI/ DEPRINDERI 

Elevii sunt sprijiniţi pentru a-şi forma şi dezvolta abilităţi necesare identificării şi investigării 
problemelor de mediu şi în scopul participării lor la rezolvarea acestor probleme. 
 PARTICIPARE 

Elevii sunt ajutaţi să-şi însuşească experienţa/ capacitatea de a folosi cunoştinţele şi abilităţile 
căpătate în luarea  unor decizii bine gândite, pozitive pentru rezolvarea problemelor de mediu. 
 
Educaţia ecologică şi formele educaţiei 
I.2.1. Educaţia ecologică formală 
Problemele mediului nu vor putea fi rezolvate decât de persoanele care vor fi capabile să facă 
judecăţile de valoare astfel încât să se depăşească limitele înguste ale intereselor umane. Astfel de 
persoane nu vor fi foarte multe, decât prin aplicarea unor programe de educaţie ecologică ferme, 
coerente şi generalizate, adaptate nivelelor vârstelor cărora le sunt adresate, precum şi diferitelor 
grade de pregătire.  
Problemele legate de mediu trebuie studiate de la cele mai fragede vârste şi acest lucru poate fi 
realizat cu o mare eficienţă în cadrul unităţilor de învăţământ. Este foarte adevărat faptul că nu 
trebuie să uităm de educaţia celor "7 ani de acasă" prin care unui copil i se pot transmite cele mai 
elementare norme de comportament care să  constituie fundamentul acţiunilor unui cetăţean 
preocupat de mediul în care trăieşte. Dar pentru că nu toţi părinţii pot realiza acest lucru, fie din 
neştiinţă, din ignoranţă sau poate numai din lipsă de timp, activităţile ce se desfăşoară prin 
intermediul unităţilor şcolare au o foarte mare importanţă. Pe de o parte, în mod teoretic, şcoala 
reprezintă un veritabil mijloc de acţiune în formarea generaţiilor viitoare adresându-se unui 
segment larg al opiniei publice (copiii şcolarizaţi şi prin intermediul acestora, părinţii lor), iar pe 
de altă parte, în mod practic, procesele instructiv educative fiind dependente de calitatea 
profesorilor, dar şi de cea a elevilor,  şcoala are un rol hotărâtor în crearea unei societăţi care să nu 
fie indiferentă faţă de mediul său, societate care ar putea deveni  distructivă şi autodistuctivă. 
 
I.2.2. Educaţia ecologică non-formală 
Educaţia non-formală (extraşcolară) reprezintă educaţia urmărită în afara sistemului şcolar, într-o 
manieră regulată sau intermitentă. Acest tip de educaţie presupune orice activitate organizată în 
mod sistematic, creată în afara sistemului formal şi care oferă tipuri selectate de învăţare a 
subgrupurilor specifice populaţiei (atât adulţi, cât şi copii). 
Realizarea educaţiei în mod competent presupune întotdeauna prezenţa şi acţiunea unui personal 
anume pregătit – personalul didactic. Perfecţionarea pregătirii profesionale poate fi realizată în 
cadrul unor activităţi de educaţie non-formală. Deoarece profesorii sunt o cheie importantă pentru 
aplicarea cu succes a unui curriculum de educaţie ecologică, este foarte important ca ei înşişi să se 
pregătească pentru a avea cunoştinţele, abilităţile cognitive şi calităţile afective pe care urmăresc 
să le dezvolte la elevii lor. Un viitor profesor nu trebuie doar să achiziţioneze aceste atribute, ci şi 
să procedeze astfel încât să le transfere elevilor lor.  
Hungerford şi Peyton (1986) au prezentat un set de calităţi necesare unui viitor cadru didactic ce 
aplică programe de educaţie ecologică : 

1. să-şi centreze activităţile pe şi să reflecte caracterul interdisciplinar al educaţiei ecologice. 
Cadrele didactice trebuie să aibă capaciatea de a avea şi de a aplica cunoştinţele, 
deprinderile/priceperile şi sentimentele importante în educaţia ecologică. Această pregătire trbuie 
să conţină minim următoarele: 

a. pregătirea de bază în Ecologie; 
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b. experienţe în teren şi/sau de laborator; 
c. cunoaşterea problemelor de mediu, precum şi a celor legate de managementul 

resurselor; 
d. competenţe în identificarea problemelor de mediu, analizarea acestor aspecte, 

investigarea lor, precum şi pentru evaluarea acestor probleme şi de a acţiona ca 
cetăţean; 

e. abilităţi de a-şi dezvolta atitudinle necesare - clarificarea priceperilor şi cunoştinţelor 
necesare- pentru a aprecia rolul atitudinilor umane în prblemele mediului. 

2. să demonstreze pregătirea şi experienţa legată de multidisciplinaritate, precum şi activităţile 
instrucţionale şi metode similare acelora ce pot fi folosite în propriile lor clase. 

3. să manifeste pregătirea filozofică şi cea legată de obiectivele educaţiei ecologice, prcum şi 
natura interdisciplinară şi multidisciplinară a curricumului de educaţie ecologică. Ulterior, 
cadrele didactice trebuie instruite pentru implementarea acestor modele. 

4. să dovedească pregătirea profesională specifică - în particular, la nivelul de studiu primar - 
pentru utilizarea conţinutului educaţiei ecologice drept vehicul al predării deprinderilor 
educaţionale de bază (cum ar fi cele de a se exprima artistic sau de a citi sau de a calcula, 
etc.) 

5. să manifeste diponibilitatea pentru a-şi dezvolta acele deprinderi necesare în identificarea, 
inventarierea şi evaluarea resurselor locale folosirii lor în educaţia ecologică.  

 
I.2.3. Educaţia ecologică informală 
Educaţia informală (difuză) constituie un proces continuu de achiziţionare a cunoştinţelor şi 
conceptelor care nu se situează în nici unul din cadrele instituţionale. Cu alte cuvinte, putem spune 
că reprezintă un proces ce durează o viaţă, prin care fiecare persoană dobândeşte cunoştinţe, 
aptitudini şi deprinderi din experienţele zilnice. Educaţia informală provine din trăirea unor 
experienţe spontane, experienţe acumulate din viaţa de zi cu zi. 
La o analiză superficială, educaţia informală pare o educaţie neformativă fiind spontană, lipsită de 
formalizare. De fapt acest tip de educaţie reprezintă întreaga achiziţie autonomă a persoanei, 
achiziţie dobândită într-o manieră întâmplătoare, dar în condiţii numeroase şi variate, aşa cum le 
determină condiţiile existenţei umane ca atare. Prin urmare ea precede şi depăşeşte ca durată, 
conţinut şi modalităţi educaţia formală. Precedenţa sa este explicată de natura iniţierilor fiecărui 
individ ce au loc în afara cadrelor instituţionalizate, iar extinderea peste limitele educaţiei formale 
este atestată de prezenţa ei de-a lungul vieţii. 
Poate fi realizată în special prin intermediul mijloacelor de comunicare. Un mare număr de canale 
TV, computerizarea informaţiei, casetele audio-video etc. constituie forme preponderente pe care 
le are la dispoziţie educaţia informală. Acţiunile desfăşurate de ONG-uri sau cele iniţiate şi 
dezvoltate de comunitate ca şi educaţia „celor 7 ani de acasă” sau cea dobândită pe stradă 
constituie la rândul lor forme ale educaţiei informale. Educaţia informală poate fi realizată şi prin 
intermediul/de către muzee, grădini botanice şi zoologice, biblioteci, parcuri naturale sau centre de 
informare şi educare a vizitatorilor din ariile protejate. 
 
Implementarea educaţiei ecologice în unităţile de învăţământ preuniversitar 
I.3.1. Metode de introducere a educaţiei ecologice 
Metodele de includere a programelor de educaţie ecologică în unităţile de învăţământ 
preuniversitar pot fi: 
*Metoda infuziei încorporează conţinutul în procesul educaţiei ecologice în cadrul cursurilor 
stabilite de programă. Prin tradiţie, educaţia ecologică a fost infuzată ştiinţelor, istoriei şi chiar în 
orele de studii sociale. Educaţia ecologică poate fi inclusă la toate disciplinele cum ar fi cursuri de 
limbi străine, matematică, muzică, educaţie fizică, artă etc. 
*Metoda în bloc constă în adăugarea, introducerea unor ore speciale axate pe probleme legate de 
ştiinţele mediului, activităţi de mediu. Elevilor li se pot oferi cursuri de ştiinţe ale mediului în 
prima fază, care să-i pregătească în domeniul ştiinţelor biologice şi a altor ştiinţe ale naturii dintr-o 
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perspectivă ecologică. În faza următoare, elevii pot fi confruntaţi cu ore speciale axate pe 
probleme de mediu şi rezolvarea lor. 
*Alte metode: 

 Dezvoltarea unor module pe care să le ataşăm orelor destinate studiilor sociale sau la ora de 
dirigenţie; 

 Cluburi după orele de curs, pe probleme de mediu, de ştiinţele naturii sau de servicii 
comunitare; 

 Săptămâna sau luna mediului: materiale de educaţie ecologică pot fi introduse cu ocazia 
unor sărbători, evenimente, cum ar fi Ziua Pământului (23 Aprilie), Ziua Mondială a Apei 
(22 Martie), Ziua Biodiversităţii (22 Mai), Ziua Mediului (5 Iunie); 

 Activităţi curente: vizite la Grădina Zoologică, la muzee, la Grădina Botanică, pentru 
activităţile de educaţie ecologică, organizarea de prelecţii sau lecţii după eveniment. 

I.3.2. Concepte de bază ale unui program de educaţie ecologică 
Conceptele de bază pe care proiectul le promovează sunt: 

 Conştientizarea rolului fiecăruia dintre noi în realizarea unei lumi mai bune şi a unui mediu 
mai sănătos; 

 Cunoaşterea importanţei unirii tuturor forţelor în realizarea scopurilor propuse; 
 Cunoaşterea necesităţii protejării naturii; 
 Încurajarea elevilor de a acţiona, de a face proiecte şi a lupta pentru schimbare; 
 Dezvoltarea deprinderilor de a rezolva probleme şi a lua decizii; 
 Necesitatea de a avea conversaţii deschise în clasă; 
 Necesitatea ca fiecare persoană să-şi asume responsabilitatea nu numai pentru propriile 

fapte ci şi pentru starea întregii planete; 
 Cunoaşterea relaţiilor existente într-un mediu sănătos şi propria noastră sănătate; 
 Conştientizarea faptului că acţiunile fiecăruia sunt rezultatul unei opţiuni. 

 
I.3.3. Etapele realizării unui proiect 
La începerea unui proiect trebuie să te gândeşti la: 

1. Ce-ţi trebuie pentru a realiza cu succes proiectul ? 
2. Cum poţi să-l dezvolţi dându-i amploare ? 
3. Cine va implementa proiectul ? 
4. Cine te va ajuta să-l promovezi în oraş/ comunitate ? 
5. Cum să-i convingi pe cei care au legături  cu proiectul (părinţi, administratori/ cadre 

nedidactice auxiliare etc.) că este în interesul lor să-i acorde sprijin ? 
 
Pentru a realiza un proiect trebuie parcurse următoarele etape: 

1. Stabilirea temei proiectului/ Găsirea unei idei de proiect 
2. Identificarea şi contactarea unor potenţiali parteneri 
3. Identificarea background-ului/ Informare cu privire la tema aleasă 
4. Formularea scopului şi obiectivelor proiectului 
5. Stabilirea acţiunilor ce vor permite aplicarea în practică a obiectivelor 
6. Identificarea metodologiei ce va fi abordate 
7. Stabilirea resurselor materiale şi/ sau financiare necesare realizării tuturor activităţilor 

stabilite 
8. Stabilirea clară a sarcinilor/ rolurilor fiecăruia dintre parteneri şi  a modurilor de 

comunicare cu aceştia pe tot parcursul proiectului 
9. Indicarea coordonatelor ce vor fi monitorizate pe parcursul proiectului / Stabilire 

indicatorilor de monitorizare şi evaluare a proiectului 
10. Precizarea audienţei vizate şi a canalelor adecvate de diseminare a rezultatelor proiectului 
11. Stabilirea resurselor materiale şi/ sau financiare necesare realizării tuturor activităţilor 

stabilite 
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Cap. II: EDUCAŢIA ECO.... pentru pici, părinţi şi bunici 
 

II.1.1. Învăţăm alături de părinţi şi bunici să fim responsabili! – Igiena corpului, Igiena alimentară, 
Igiena locuinţei, Ingrijirea şi protejarea mediului inconjurător  
 
O viaţă mai bună într-un mediu curat 

                                               Autor : Prof. Souca Valentina Lucia 
                                            Inspector Şcolar de Specialitate,  

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj 
 
Problema mediului, a ocrotirii acestuia, este o necesitate dată de situaţia tot mai gravă cu 

care se confrunta planeta, mai ales din cauza faptului ca intervenţia nocivă a omului, din 
inconştienţă sau nepăsare, îi afectează fiecare părticică. 
 Poluarea degradează componentele mediului, producând dezechilibre ecologice. Fiecare tip 
de poluant acţionează o dată individual, dar adesea combinaţiile lor sunt dezastruoase pentru 
mediu. Suntem conştienţi că problemele de mediu sunt urgente şi trebuie abordate de întreaga 
comunitate, dar ca dascăli considerăm că educaţia trebuie să fie o parte integrantă a soluţiei 
datorită mijloacelor directe şi indirecte de acţiune asupra tinerelor generaţii, cei care vor popula 
lumea viitorului. 
 Proiectele educative pe aceasta tema derulate de educatoare  cu copiii   derivă dintr-o 
necesitate obiectivă, având în vedere faptul că una dintre cele mai acute probleme ale societăţii 
contemporane este reprezentată de comportamentele care poluează peste limita de regenerare a 
sistemelor naturale. Prin aceste proiecte nu putem stopa şi nici influenţa marii poluanţi industriali, 
însa pe termen lung putem realiza poate mai mult: o schimbare de atitudine a oamenilor, în 
general, şi a copiilor în special  asupra modului cum poate fi ocrotită  natura.  Prin acţiuni de 
conştientizare, de informare şi sensibilizare asupra necesităţii păstrării unui mediu curat şi a 
promovării unei conduite care sa-l protejeze şi prin utilizarea unor strategii didactice adecvate 
vârstei celor pe care dorim să-i formăm în spiritul ecologic, putem reuşi ceea ce legile adesea nu 
reuşesc: să implicăm comunitatea în soluţionarea problemelor de mediu, să pornim într-o luptă 
contra gunoaielor pe lângă care trecem zilnic şi pe care le vedem la tot pasul pe străzi, pe terenurile 
virane şi lângă casele noastre şi  să-i readucem în atenţie pe cei 4R: reducerea folosirii 
materialelor nereciclabile– refolosirea materialelor prin păstrarea structurii iniţiale a meterialului 
– reciclarea  sau utilizarea deşeurilor ca materie primă pentru refabricare – recumpărarea ca pas 
final care încheie şi începe un nou proces ciclic 4R .   

Deoarece resursele naturale sunt limitate, a contribui la conservarea şi refolosirea 
resurselor existente este o politică civică menită să asigure viitorul omenirii. Cointeresarea 
societăţii în reciclarea materialelor refolosibile reduce poluarea, conservă energia, se elimină  
costurile depozitării materialelor şi  permite obţinerea unor venituri pentru cei care le valorifică. 

 Astfel de activitati am organizat si eu copiii. De exemplu, observand ca de cum au venit 
zilele insorite care vestesc venirea verii, parca tot mai multe resturi menajere ne este dat sa vedem 
in jur, ne-am hotarat sa demaram o activitate de colectare a deseurilor menajere din cartierul in 
care se afla gradinita noastra. Pentru aceasta am discutat cu parintii si o mamica ne-a pus la 
dispozitie sacii menajeri si manusile pentru a desfasura activitatea fara riscul de a ne infecta cu 
microbii de pe mizerii. Copiii au fost foarte incantati si au muncit cu daruire cu atat mai mult cu 
cat majoritatea locuiesc in blocurile din zona. Am impartit fluturasi eco prin care i-am rugat pe 
adulti sa pastreze curatenia in oras si sa nu lase pe nimeni, nici copii nici adulti sa polueze natura. 

De asemenea, in cadrul programului Environment Online (MEDIUL INCONJURATOR 
ONLINE) - care este o scoala virtual globala care are ca scop responsabilizarea oamenilor fata de 
problemele de mediu, program in cadrul caruia 400 de scoli din 104 taristudiaza aspect legate de 
mediul inconjurator - am participat la un eveniment captivant!. Deschiderea unui nou an scolar am 
marcat-o pe 21 septembrie intr-un mod deosebit. In jurul amiezei am plantat arbori alaturi de copii 
din toate colturile lumii. Primii  arbori sunt  plantati la pranz in Oceania. Urmand traseul Soarelui, 
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noi arbori sunt plantati in Asia, Europa si  Africa. In cele din urma, lantul de arbori va ajunge pana 
in cele doua Americi. Acest eveniment a devenit deja un  success in care peste 700 de scoli din 82 
de tari planteaza mii de arbori in timpul zilei destinate  evenimentului.  

Plantarea arborilor este foarte importanta pentru noi! In primul rand, ne reaminteste despre 
natura si despre  importanta protectiei mediului inconjurator. In al doilea rand, este un simbol al 
cooperarii internationale. Cum aceasta zi este de asemenea cunoscuta ca Ziua Internationala a 
Pacii, raspandim si mesajul tolerantei  si pacii.  

Ne-am propus si alte activitati pentru aceasta zi: sa jucam piesa noastra special creata 
pentru  acest eveniment (tradusa deja in peste 40 de limbi), sa cantam cantece despre plantarea 
arborilor, sa dansam si  sa sarbatorim.  

Cantecul ,,ENO suntem NOI” l-am creat avand ca punct de pornire cantecul ,,ENO Makes 
us ONE” pe muzica si versuri Mika Vanhanen.                    
ENO Makes us ONE (ENO ne face unici)                ENO suntem NOI 

Lyrics and music by Mika Vanhanen                 Versuri Souca Valentina 

1.A Kite is gliding around the globe        1. Pe-ntreg Pământul unde-alerg 
Above our seas and continents.                    Copiii plantează pomi şi merg    
It's free to fly so why can't I                        Să spună celor mari povestea 
To join and have a ride?                              Sămânţei magice. 
I see surroundings locally                            Comunitatea  de pe internet 
Together we make it globally                       Doreşte pace, evident, 
In this web community                                S-aducă-n lume bucurie 
For the kids in world.                                  Şi multă veselie. 

Rf:                                                             Rf: 

E-N-O makes us O-N-E                               E-N-O suntem N-O-I                 
Environment globally                                 Copiii lumii mediul iubim 
Learn together and you can see                  Ca-ntr-o lume verde să trăim 
How high our kite is rising                          Copaci noi azi sădim. 
E-N-O is for every race                               E-N-O suntem N-O-I 
Human beings                                             Albi, negri, galbeni  
Face- to- face                                               Roşii-s oamenii 
Many places and many ways                       Milioane-n lume suntem una 
To understand environment                         Astăzi cu natura. 

2.The place we live , the way we live           2. Tărâmuri noi azi explorăm 
Our nature and our culture                             Şi pe toţi vă invităm 
These are themes that we explore                 Să  cunoaştem cât mai bine 
Get answers and much more                       Problemele din lume. 
All parts of world are taking part                 Cultura, felul cum trăim, 
No digital divide                                         Ţara unde locuim 
Rich and poor despite religions                    Învăţăm multe pot a spune 
We all fly the kite.                                      Cu prietenii din lume. 

Rf:                                                           Rf: 

E-N-O makes us O-N-E                             E-N-O suntem N-O-I                 
Environment globally                               Copiii lumii mediul iubim 
Learn together and you can see                Ca-ntr-o lume verde să trăim 
How high our kite is rising                        Copaci noi azi sădim. 
E-N-O is for every race                             E-N-O suntem N-O-I 
Human beings                                           Albi, negri, galbeni 
Face- to- face                                             Roşii-s oamenii 
Many places and many ways                     Milioane-n lume suntem una 
To understand environment.                     Astăzi cu natura.    

http://eno.joensuu.fi/ftp/music/enotake2180.mp3 
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MINTE SANATOASA IN CORP SANATOS 

Autor: Prof. Petrean-Goia Mariana 
Grădiniţa “Ion Creangă” Zalău, Sălaj, România 

 
 

1. Ascultati ghicitoarea: 
“Cin’ te-asculta si-ti prescrie 

Cum sa iei o doctorie? ” 
(Doctorul) 

 
 

2. Recunoaste obiectul folosit de doctor? 

    
 

3. Cu trusa medicala si papusi ne jucam jocul : ”De-a doctorul” 
 

    
 

4. Sa invatam o poezie: 
“Nu uitati!” 

de S. Mihnea 
 
 

Larg sa iti deschizi fereastra 
Seara cand e sa te culci 

Aerul curat iti face 
Visuri dulci 

 
Fa gimastica si jocuri 
Si alearga cat esti mic 

De voiesti sa cresti mare 
Si voinic! 
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5. Sa facem si noi gimnastica dupa urmatoarele versuri: 
Ne-am sculat de dimineata 
Soarele ne-a zambit pe fata 

Un, doi, un, doi, 
Faceti toti la fel ca noi 

Asa crestem noi cei mici 
Sanatosi, voiosi, voinici. 

 
 
 
 

6. De ce se face gimnastica? 
 
 
 
 

6. Desenati in caseta alaturata jocul sportiv care va place cel mai mult. 
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Igiena personală 
- culegere de texte -  

Autor: Prof. Molnár Rozália 
Grădiniţa “Ion Creangă” Zalău, Sălaj, România 

  

 

a) Ghicitori: 

„În zadar te uiţi la mine „Un arici mititel 

Că te vezi numai pe tine.”                                                 Curăţăm dinţii cu el!” 

                       (oglinda)             (peria de dinţi) 

 

 

„Şi pluşat şi vărgat  „Cine-n lume-şi face cale 

Apa-ndată a zvântat.”                                                     Numa-n locul unde-i vale.” 

              (prosopul)                              (apa) 

 

                                                             „Sub apă eu fac clăbuc, 

 Mâinile eu le albesc, 

 Murdăria o gonesc, 

 Ştiţi oare cum mă numesc?” 

                (săpunul) 

  

b) Poezie: 

Prietenii, de Dan Faur 

Dis de dimineaţă  Apa zice: vin la mine 

Trei prieteni mă răsfaţă  Să te spăl cum se cuvine 

Apa, peria şi săpunul  Să te mângâi pe-ndelete 

Mi-s prieteni toţi ca unul.  Cu săpun şi cu burete. 

 

 

Joaca asta cu clabucul  Vine-apoi şi periuţa 

Chiar de-mi gădilă năsucul  Dar, deodată şi dispare 

Tare-mi place să se joace  Unde-o fi? Păi, se dă huţa 

Ca pe-o pajişte pe faţă  Peste dinţi voioasă tare. 

Că-i doar dis-de-dimineaţă. 
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 c) Poveste 

Fetiţa cu fundiţe roşii, de Cella Aldea 

Era odată o fetiţă căreia nu-i plăcea să se spele şi nici să se pieptene, din care pricină copiii au 

poreclit-o „Murdărica”. 

Văzând-o atât de murdară, toţi fugeau de ea. Într-o zi a plecat în pădure să-şi găsească un prieten 

de joacă. În calea ei a întâlnit o veveriţă, căreia i-a spus: 

- Veveriţă, veveriţă joacă-te cu mine! 

- Să mă joc cu tine? Nici nu mă gândesc. Trebuie să mătur casa şi să-mi pieptăn 

blăniţa. 

Până acum am cules alune. Dar tu ce-ai făcut de nu te-ai spălat şi pieptănat? 

Fetiţa nu a zis nimic ci şi-a continuat drumul. Într-un tufiş a zărit doi iepuraşi: 

-Iepuraşilor, iepuraşilor, nu vreţi să ne jucăm împreună? 

-N-avem timp de joacă, ne ducem la râu să ne spălăm; tocmai am terminat de mâncat. Tu de ce nu 

te speli? 

... A rugat şi pe ursuleţ să se joace, dar el avea treabă: îşi călca şorţuleţul şi boneţica şi nici n-a 

băgat-o în seamă. 

Pe când se pregătea să iasă din pădure, văzu un arici ce se zbenguia printre frunzele uscate. 

-Ariciule, ariciule, nu te joci cu mine? 

-Mă joc pentru că am învăţat lecţiile. Stai puţin să-mi chem şi prietenii. După ce s-au săturat de 

joacă Murdărica a întrebat: 

-În pădure nimeni nu a vrut să se joace cu mine numai voi! Pentru ce? 

-Pentru ce? – răspunseră aricii privind-o miraţi – pentru că te-am luat drept aricioaică: ai părul ca 

nişte ţepi, faţa şi mâinile îţi sunt negre ca taciunele! 

Acum vedem că nu eşti decât o fetiţă murdară şi nepieptănată. Pleacă şi să nu mai îndrăzneşti să te 

joci cu noi! Şi aricii s-au făcut ghem de supărare. 

 Fetiţa nu a scos un cuvânt; s-a dus acasă, s-a spălat şi-a prins părul cu două fundiţe roşii, 

mari, şi-a schimbat rochiţa, apoi a ieşit în curte. Când au văzut-o copiii, toţi au strigat:  

- Joacă-te cu noi, fetiţa cu fundiţe roşii! 
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Igiena personală / Curăţenia este mama sănătăţii 

 
Autor: Prof. Pop Rodica 

Grădiniţa “Ion Creangă” Zalău, Sălaj, România 
 
 

1.Citiţi cu atenţie imaginea şi spuneţi ce ştiţi despre igiena zilnică. 
 
 

 
 
 

2. Să învăţăm poezia  ,,Apa rece,,de Mihai Negulescu     
   

Cu săpun mă spăl                                   Dar de acolo somnul 
Şi cu apă rece                                         Iute o să plece 
Ne-ndurat clăbucul                                Căci dacă mă spăl 
Printre gene trece.                                  Sunt vioi căt zece. 

 
 
3. Executaţi mişcări sugerate de textul poeziei. 

 
4. Ce faceţi dimineaţa, în cursul zilei şi seara pentru îngrijirea corpului vostru? 

 
5.Ghici ghicitoarea mea: 

 
,, Dacă-l uzi el face spumă 
  Şi-ţi alunecă din mână,,    
              (Săpunul) 
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Dinţi curaţi şi sănătoşi 

 
Autor: Prof. Cuc Lavinia 

Grădiniţa “Ion Creangă” Zalău, Sălaj, România 
1. Ne place să cântăm, 

Cântecul să-l învatam: 
                                            ,,Copii cuminţi,, 
Noi suntem copii cuminţi                                     
Ştim să ne spălăm pe dinţi 
Dinţii sănătoşi vor fi 
Şi mai mult noi vom trăi. 
                                    Când gustarea o luăm 
                                    Pe mânuţe ne spălăm 
                                    De microbi să ne ferim 
                                    Şi mai mult o să trăim. 
 
 
 
 

 
 
 

2. Desenaţi periuţa voastră de dinţi: 
 
 

 
3. Sfaturi pentru dinţi sănătoşi:  

Ne spălăm dinţii cel puţin de două ori pe zi timp de trei minute. 
Consultăm medicul stomatolog o dată la 6 luni. 
Schimbăm periuţa de dinţi o data la trei luni. 
Atunci când este necesar utilizăm aţa dentară şi apa de gură. 
Consumăm cât mai multe fructe şi legume proaspete. 
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DINŢIȘORI SĂNĂTOȘI 
         Autor : Profesor psiholog Strȋmbu Iulia Monica 

CJRAE Sălaj, România 
 
 
Dorinţa cea mai mare este să avem copii sănătoşi. Viaţa de zi cu zi ne derutează în a aşeza 

priorităţile în ordinea firească a lucrurilor. Neglijăm multe lucruri crezând că pot fi compensate 
“altfel”. Conştientizarea  e un prim pas în corectarea sa. ”Sănătatea” nu trebuie să apară în 
vocabularul nostru doar atunci cand apare “boala”. Cel mai uşor este să prevenim. Sănătatea 
înseamnă un mod de viaţă echilibrat, un comportament corect  şi exigenţă igienică. 
 
 

The greatest desire is to have healthy children. Daily life confuses us in order to set 
priorities in natural things. Take the many things that can be compensated for "the different way". 
Awareness is the first step in correcting it. "Health" should not appear in our vocabulary only 
when the "disease" appears. The easiest is to prevent. Health means a balanced lifestyle, behavior 
and hygiene needs. 
 
Nivel de ȋnvătământ: preşcolar  
 
Categoria de activitate: Educaţie pentru sănătate 
 
Tema: Igiena dinţilor 
 
Tipul de activitate: Consolidare de cunoştinţe, formare de priceperi şi deprinderi 
 
Forme de organizare : frontal, pe grupuri, individual 
 
Durata : 40’ 
 
Scop : Consolidarea deprinderilor de igienă orală  
 
Obiective operaţionale: 
 

 Să cunoască rolul dinţilor (rupere, tăiere, fărâmiţare); 
 Să cunoască importanţa  spălării corecte a dinţilor; 
 Să cunoască consecinţele nespălării corecte a dinţilor; 
 Să ȋnveţe tehnica corectă de spălare a dinţilor; 
 Să relaţioneze pozitiv cu dr.dentist; 
 Să ȋnţeleagă misiunea doctorilor (de a ne ajuta la nevoie) 

 
Strategii didactice : 
 
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, expunerea, demonstraţia 
 
Material didactic: maxilar mulaj, ustensile din cabinet stomatologic, periuţe de dinţi, paste de dinţi,         
                              CD educativ Piticlic “Zâna Măseluţă”, videoproiector 
 
Material distributive: paste de dinţi ,bulinuţe,fişe de lucru 
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Evenimentul 
didactic 

Conţinut Strategii 
didactice 

Evaluare 

Moment 
organizatoric 

Pregătirea sălii-aşezarea măsuţelor, a 
materialelor didactice 

  

Captarea 
atenţiei 

Prezentarea invitaţilor: a dr.dentist, a asistentei 
medicale 

Expunere , 
conversaţie 

Aprecieri 
verbale 

Anunţarea 
temei 

“Igiena dinţilor”- să ne spălăm corect pe dinţi Descriere Aprecieri 
verbale 

Prezentarea 
optimă a 
conţinutului 

Se prezintă obiectivele propuse şi modul de 
desfăşurare a activităţii 
-Proiectarea unei poveşti “Povestea lui 
Dinţişor“ 
-Demonstraţia privind importanţa fiecărui 
dinţişor 
-Demonstarea unui consult specializat realizat 
de dr. dentist 
Exersarea tehnicilor corecte de spălare 

Explicaţia 
Descrierea 
 

Aprecieri 
verbale 

Obţinerea  
performanţei 

Discuţii privind prezenţa dr.dentist la grupă: să 
se ȋmprietenescă cu copiii, să-i ȋnveţe cum să se 
spele corect pe dinţi 
1.Rularea cd-ului,stop cadru şi analizarea 
imaginilor : 
“Ce reprezintă?” Ce s-a ȋntâmplat …? De 
ce… ? 
Cine ne poate ajuta atunci când avem 
probleme ? 
Ce putem face să nu avem probleme la 
dinţişori ? 
2.Importanţa doctorilor 
“ Care este sarcina dentistului ?Ne face rău sau 
bine ?Este prieten sau duşman ? “ 
-consultul unui copil 
3.Importanţa dinţişorilor- experiment 
Fiecare copil va primi o bucată de pâine şi câte 
o bucată de morcov 
-Muşcarea alimentelor şi analizarea funcţiei 
dinţişorilor 
“Cu care dinţişori muşcăm pâinea (aliment 
moale)?-incisivii 
“Cu care dinţişori muşcăm morcovul (aliment 
tare)?caninii 
Cum ajunge mâncarea ȋn stomac,ȋntreagă sau 
fărâmiţată?Cu care  dinţişori mestecăm 
mâncarea?-măseluţele 
-deducerea importanţei tuturor dinţişorilor 
4.Tehnica corectă de spălare  
-consecinţele nespălării /nespălării corectea 
dinţilor-prezentarea maxilarului 
-exemplificarea tehnicii: se pune pastă de dinţi 
cât un bob de mazăre pe periuţă, se freacă 

Comunicarea 
 
 
Explicaţia 
 
 
 
Exerciţiul 
 
 
 
Problematizarea 
 
 
 
Demonstraţia 
 
 
 
 
Repetiţia 
 
 
Exemplificarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicaţia 
 

 
Orală 
 
Individuală 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
Evaluare 
orală-
interogare 
 
 
Prezentare 
individuală 
 
 
 
 
Evaluare 
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fiecare dinte de sus ȋn jos şi de jos ȋn sus,de la 
roşu (gingie) spre alb(dinte). 
-deplasarea la baie –analizarea ȋn oglindă a 
dinţilor proprii 
-exersarea ȋn aer ,după care fiecare copil va 

primi o pastă de dinţi şi ȋmpreună cu dr.dentist 
se va exersa la baie  
-Reguli de igienă: nu se ȋmprumută periuţa, se 
schimbă la 3 luni, verificare/consult de 
specialitate la 6 luni, timp de spălare a 
dinţişorilor este de 2 min 

 
Descrierea 
 
 
Demonstraţia 
 
 
Repetiţia 
 

orală-
interogare 
Exemplifica
re personală 
Demonstraţi
e personală 
 
Aprecieri 
Aplauze 

Evaluare  Concurs de ȋntrebări :cine răspunde corect 
poate fi dr.dentist (păpuşă-marionetă) şi va 
adresa altă ȋntrebare 

Consolidare 
Exerciţiul  
Joc de rol 

Evaluare 
frontală 
Evaluare 
individuală 

Încheierea 
activităţii 

Aprecierea atitudinii copiilor  
Fiecare copil va primi o  pastă de dinţi  
 

 Aprecieri 
Intăriri 
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Hulladékok újrahasznosítása 

Autor: Prof. Major Katalin 
Grădiniţa “Ion Creangă” Zalău, Sălaj, România 

 
„A  környező  világ  iránti  érdeklődésünk  velünk  születik.  Születésünk  pillanatától  egy 
bonyolult  és  elkápráztató  világ  felfedezői  vagyunk.  Vannak  emberek,  akikben  ez  a 
szenvedély az idők múlásával, vagy az élet megpróbáltatásai közepette kihűl, de vannak 
szerencsések, akiket életük végéig hevít.” (Gerald Durell) 
  
 A  természet  az,  ami  a  legközelebb  áll  az  emberhez,  s  megfelelő  alapot  
teremt  a fejlődéshez.  Nevelésünk  alapvető  színtere,  táptalaja.  Naponta  változó  csodái, 
gazdagsága  változatos  lehetőséget  biztosít  a  játékhoz,  munkához  és  a  tanuláshoz egyaránt. 
 Az ember beleszületik a környezetébe. A hároméves gyermek előéletében már 
viszonylag sokféle tapasztalattal rendelkezik természeti környezetével kapcsolatban. 
Tapasztalatainak egy részét tudomásul veszi, másik része iránt élénk érdeklődést mutat és vannak 
érdeklődésén kívül eső események és tárgyak is. A gyermekek nem egyformán élik meg a 
természettel való találkozást. Vannak, akik a természet közvetlen közelében élik életüket, 
odakötődik majd mindegyik élményük a világról, mások csak alkalomszerűen gyűjthetnek 
benyomásokat a természetről.  
Az ember és a természet kapcsolata sem ugyanazt jelenti mindenkinek. Tartalmában gazdag 
tapasztalatszerzést és élményt nyújt a természet azoknak a gyermekeknek, akiknek a szülei 
legkülönbözőbb kapcsolatban vannak az élő és élettelen természettel. Mások élményanyaga meg 
sokkal szegényebb, mert kevésbé van módjuk figyelni a felnőttek kapcsolatát a természettel. 
A környezettudatos gondolkodás és viselkedésmód formálását érdemes már az első oktatási 
intézményben elkezdeni, hogy a kívánatos magatartás minél hamarabb a gyerekek formálódó 
személyiségének részévé váljon. Az óvódai környezeti nevelés alapozó jellegű, meghatározó 
szerepet játszik az egyén környezetkultúrájának alakításában. 
 A környezeti nevelés óvodai alkalmazásánál fontos, hogy nem csak a környezetismereti 
foglalkozások biztosítják a megvalósítását, hanem annak szelleme, tevékenysége és eszközei az 
óvoda mindennapjait áthatják. Az óvodás gyermeknek igénye van környezete tanulmányozására, 
próbálkozásai sokmindenre megtanítják. Összefüggéseket fedeznek fel az élőlények és 
környezetük között. Az óvodás gyermek közvetlen környezetével kerül kapcsolatba akkor, amikor 
belép az óvodába, benyomásokat szerez csoportjáról, ahol találkozik a  természet egy kis 
darabjával, az „Élő sarokkal”, ahol a növények és halak mellett helyet kapnak az összegyűjtött 
különféle érdekes termések.  A környezeti nevelés egyik célja a környezettudatos magatartás, a 
környezetért felelős életvitel kialakítása, elősegítése. Ezen túlmenően a Föld és a rajta élő emberek 
megőrzését, fenntartását célozza meg. Célja a természetet, az épített és társadalmi környezetet, az 
embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása. 
 Fogyasztó társadalomban élünk, naponta rengeteg hulladékot „termelünk” háztartásunkban, 
munkahelyünkön, szennyezzük és pusztítjuk a természetet. Felelősségteljes, következetes, 
példaértékű magatartással nagyban hozzájárulhatunk a környezettudatos, természetbarát 
magatartás, életvitel kialakításához. Az emberiség igényeinek kielégítése, a jelenlegi és a jövő 
generációk túlélésenek biztosítása, egyáltalán az élet fenntartása Földön csak úgy lehetséges, ha az 
ember nagyban mérsékeli a természet pusztulását előidéző tevékenységeit. Az egyik részét ennek a 
jelenségnek a hulladékok képezik. 
 Az újrahasznosítás csökkenti a hulladékok mennyiségét, energia megtakarításhoz vezet és 
csökkenti a globális felmelegedést.  A Föld népességének növekedésével és a fogyasztói 
társadalom terjedésével az emberek által termelt hulladék egyre nagyobb teret foglal el 
bolygónkon. A hulladékhegyek csökkentésének egyik lehetősége a szelektív hulladékgyűjtés, 
aminek következtében többek között a számunkra már feleslegessé, használhatatlanná vált 
hulladékoktól környezetbarát módon szabadulhatunk meg. 
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 A gyermekeket már egész kis koruktól meg kell ismertetni a szelektív hulladékgyűjtés 
szabályaival, a veszélyes hulladékokkal, az újrahasznosítás lehetőségeivel, valamint a 
környezetbarát vásárlási szokásokkal. Energiatakarékosságra, fenntartható fogyasztásra, 
környezettudatos vásárlásra kell nevelni őket. Meg kell érteniük, hogy mennyire fontos a 
környezet tisztaságának a megóvása és  hogy ezt mindannyian elősegíthetik a szelektív 
hulladékgyűjtéssel valamint a hulladékok újrahasznosításával. Tudatosítani kell bennük, hogy a 
hulladékot mi termeljük, ennélfogva tennünk is  kell velük valamit. A természet nem termel 
felesleges anyagokat, melléktermékeket, minden a körforgás része. Az életszínvonal 
emelkedésével együtt nőnek igényeink is, melyeket nagyobb mértékű fogyasztással igyekszünk 
kielégíteni. Ezzel párhuzamosan egyre több szemetet és hulladékot termelünk, melynek gyűjtése, 
kezelése, ártalmatlanítása, vagy hasznosítása egy nagyon komplex feladat. Már óvodáskorban ki 
kell alakítani a gyermekekben az aktív és felelősségteljes környezetvédő hozzáállást, be kell vonni 
őket az újrahasznosítható hulladékok gyűjtésébe, és újrahasznosításába. Tudatosítani kell bennük, 
hogy nem minden hulladék szemét, hiszen fantáziával, egyszerű ötletekkel kisebb műalkotások, 
vagy játékok születhetnek a kidobásra ítélt anyagokból. Miközben a gyerekek az újrahasznosítható 
anyagokból valami „újat” alkotnak, megtanulhatják a környezettudatos magatartást, azt, hogy 
milyen sokat tehetnek ők maguk saját jövőbeli, élhetőbb környezetükért. Alkotás közben a 
gyerekeknek észrevétlenül fejlődik a kreativitásuk, a finommotorikus képességük. A gyerekek 
alkotásaiból kiállítást lehet szervezni, majd a kiállított játékokat, munkákat a gyerekek haza is 
vihetik. 
Béka – papírzacskóból 

                

                                                  Hernyó – tojástartóból    

Az elkészült alkotások: 
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Igiena alimentaţiei 
- activităţi din grădiniţă -  

Autor: Prof. Soran Iuliana 
Grădiniţa “Ion Creangă” Zalău, Sălaj, România 

 
1. Ce sfat îţi dau versurile? 
a) Fructe şi legume multe b) Tare-mi plac legumele 
    Să mănânci îţi folosesc      Le ştiu toate numele 
   Căci sunt bune, sunt gustoase     Ce-mi dau ele e o avere 
   Şi hrănesc.      Vitamine şi putere. 
 

        
 
2. Coloraţi legumele şi fructele! 
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3. Completaţi propoziţiile cu cuvintele potrivite: 
 

 Fructele se consumă .............................................. 
 Legumele se consumă ........................................... 
 Fructele şi legumele conţin .................................... 

 
 

            
 
 
 
 
4. Poezie:   Supă de zarzavat, de Otilia Cazimir 
 
 
S-a dus gospodina să ia zarzavat  Pătrunjel, 
Şi vine acasă cu coşu-ncărcat Cu sfecla, 
Cu morcovi,  Cu ceapa, 
Cu varza,  Că toate-s la fel! 
Cartofi,       
 
5. Joc de rol:  „De-a gospodinele” 
 

 
 

6. Sfaturi pentru o alimentaţie sănătoasă: 
 
        „Nu trăim ca să mâncăm, ci mâncăm ca să trăim.” 

 Înainte de masă trebuie să ne spălăm pa mâini cu apă şi săpun 
 În timpul mesei nu se vorbeşte tare, nu se râde în hohote 
 Nu e bine să se consume multe dulciuri 
 Copiilor li se recomandă 5 mese pe zi 
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Igiena alimentaţiei 
- activităţi din grădiniţă -  

Autor: Prof. Toma Floriţa 
Grădiniţa “Ion Creangă” Zalău, Sălaj, România 

 
1. Ghicitori: 

 
,,Are pleată verde moşul                                         „Ţăruş galben ascuţit 
Nasul lung, hazliu şi roşu                                        În pământ şade înfipt 
Pleata flutură în vânt                                              Cine este? L-aţi ghicit?,, 
Nasul roşu e-n pământ,,                                        (morcovul) 
(morcovul) 
 
 
,,Mai mare ca o alună                                                ,,Ciucuri galbeni sau roşcaţi 
Roşie, albă şi bună                                                      Pe araci stau agăţaţi,, 
După ce-a împlinit o lună,,                                          (ridichea) 
(ridichea) 
 
 

2. Poezii: ,,Nu uitaţi,, S.Mihnea- Legumicultorii 

 

3. Cântece:  Şade raţa pe butoi/ A plecat mama la piaţă 

 

4. Completaţi casetele goale cu imagini ale legumelor  preferate pe primul rand iar pe al 
doilea rând cu fructele preferate. 

 

   

   

 
 

Omul-prietenul plantelor si animalelor 
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Autor: Prof. Oros Victoria 
Grădiniţa “Ion Creangă” Zalău, Sălaj, România 

 
1.Omul a inteles ca natura este adevarata casa a sa si trebuie sa o protejeze! 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
2.Discutati cu colegii despre comportamentul copiilor din versurile 
“De ce m-ai prins in pumnul meu tau                          Copil ca tine sunt si eu 
Copil frumos tu nu stii oare                                         Si-place sa ma joc si mie 
Ca-s mic si eu si ca ma doare                                      Si mila trebuie sa-ti fie  
De ce ma strangi asa de rau?                                       De spaima si de plansul meu! 

(Gandacelul) 
                                                 “M-a lovit din rautate 
                                                  Cu o piatra in picior 

  Si-am zacut, si-am plans atata 
  De credeam ca am sa mor…” 
                                (Catelusul schiop) 

 
3.Cum apreciati fapta lui Petrisor din poezia “Motanul pedepsit” de Elena Farago 
 
4.Sfaturi-Sadeste un pom spre a te bucura de fapta ta 
   - Nu rupe crengile copacilor,nu calca spatiul verde,nu omori pasarelele 
   - Nu face foc in padure 
   - Nu arunca gunoaiele si substantele otravitore in apa raurilor 
…Spune si alte sfaturi pentru copiii si oamenii mari care sa ajute la ocrotirea naturii 
 
5.Spune cum creste o planta! 
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6.Denumiti obiectele din imagine si spuneti la ce se folosesc ele? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Denumiti florile de mai jos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
8.Desenati un buchet din florile preferate. 
 

 
 
 
 
 
 

Poezie:-“Micii gradinari” 
“Roaba,grebla si lopata 
Si harletul toate-s gata 
Stropitoarele sunt pline 
Ziua-I calda si senina 
Si sapam,caram,cladim 
 
 
 
 

Straturi drepte randuim 
Semanam apoi pe straturi 

Fel de fel de zarzavaturi 
Ceapa,morcovi si ardei 

Mazare si patrunjei. 
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Igiena mediului inconjurator 
Autor: Prof. Iov Dorina 

Grădiniţa “Ion Creangă” Zalău, Sălaj, România 
 

“Copilul trebuie lasat sa descopere el insusi adevarul” 
 
1.Cititi imaginea de mai jos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Coloreaza imaginile care ne arata cum sa ne comportam civilizat in mediul inconjurator. Cum 
sa-l facem sa fie curat? 
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3.Incercuiti factorii care contribuie la cresterea si dezvoltarea unei plante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Descoperiti singuri sfaturile care ar fi bine sa le urmati. 
 
Colorati imaginile corecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dati sfaturi asemanatoare pentru prieteni si frati! 
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Pe contur -TABLOURI DIN DESEURI TEXTILE 
Autori: Prof. Lupşe Gabriela şi Prof. Milaş Cristina 

Grădiniţa “Ion Creangă” Zalău, Sălaj, România 
 
 
 

1. Tablou de iarna 
2. Copacul iarna 
3. Copacul primavara 
4. Animale domestice 
5. Fetite pe camp 
6. Suport de creioane 
7. Pisica  

 
Resurse materiale: - deseuri de ata de diferite culori, deseuri textile cu diferite                
                                 imprimeuri frumos colorate, hartie glasata, pasta de lipit, acuarela 
 
 
Tehnica de lucru:  
- firele de ata taiate marunt se lipesc pe contur pentru a reda imaginea animalului. 
Pentru copacii din diferite anotimpuri se reda tulpina din deseu textil de culoare neagra sau 
maron,apoi coroana o redam din fire de ata de diferite lungimi. 
Norii si pamantul – din deseuri textile ,albastru ,maron,negru,cu diferite imprimeuri. 
Florile copacului primavera sunt redate din deseurile in urma ascutirii creioanelor colorate. 
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Pisica  
 
Resurse materiale:  
 -ata Volga alba/neagra,sarma,deseuri textile pentru ochi,gura,bot,pasta de lipit,doua nuci,una 
mare,una mica,etamina si deseuri pentru urechi. 
 
Tehnica de lucru:    
 
-pe cele doua nuci se bobineaza firul de ata,pentru corpul pisicii se face un ghem mai mare. 
Se prinde corpul de corp cu acele de gamalie.Pe sarma de bobin,ata,apoi cu acul cu ata se prinde in 
spate partea de jos a ghemului mai mare. 
Din deseuri verzi,albe,rosii se pot executa ochii,urechile,botul,gura. 
La bot se fixeaza pasta de lipit,fire de ata neagra pentru mustati. 
 
Suport de creioane: 
 
Resurse materiale:  -ata polara,plastic,nasturi,deseuri textile,hartie,carton,vata. 
 
TEHNICA DE LUCRU: - imbinare,lipire,asamblare,cusatura,decupare. 
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Igiena mediului inconjurator 

Autor: Prof. Ungur Cristina 
Grădiniţa “Ion Creangă” Zalău, Sălaj, România 

Poveste: 

„Arde padurea” 

 Am sa va povestesc acum despre fapta unei fetite din satul Horodnicu de Sus, judetul 

Suceava. Dar mai intai,dragii mei trebuie sa stiti ca padurile alcatuiesc o foarte importanta bogatie 

a tarii.Copacii-brazii,stejarii,fagii,plopii-cresc in toata tara noastra mai ales in munti. Acesti arbori 

ne sunt foarte trebuitori pentru construirea caselor,pentru fabricat mobila,paturi,scaune,mese etc. 

Tot cu lemne se incalzesc iarna multe case. Chiar hartia pentru carti si caiete este facuta din lemnul 

copacilor crescuti in padure. Si mai trebuie sa stiti ca arborii cresc incet:unui plop ii trebuie 50 de 

ani ca sa fie un arbore bun de taiat,iar unui stejar sau unui brad ii trebuie si 100 de ani. 

 Ce minunat de frumoase sunt padurile! Arborii lor tin racoare vara si cald iarna; atrag 

ploile,curata aerul,adapostesc animalele din padure si pasarile. 

 De aceea trebuie sa ocrotim padurile cu cea mai mare grija. Sa plantam in fiecare 

primavara alti arbori in locul celor taiati ori doborati de furtuni. Sa nu rupem crengile ori 

frunzele,ca si pe copaci ii doare. O creanga rupta e ca o rana pe trupul unui copac,iar ranuile ii fac 

sa tanjasca, sa creasca mai incet. Spun acestea pentru ca sunt destui copii si oameni nepasatori ori 

rai care distrug copacii tineri, asa,din joaca,din nestiinta ori din rautate. Si acum sa ne intoarcem la 

povestirea fagaduita. O fetita, Adriana culegea fragi de langa satul ei. Cautand fragi,s-a afundat in 

padure,din poiana in poiana. 

 Soarele in amiaza lumina si incalzea iarba,florile,frunzele copacilor si cetina brazilor. 

Fragii roz cu mireasma placuta,cu gust dulce-acrisor,o ispiteau si o bucurau. 

Isi zicea: „Mult o sa se bucure maicuta,cand o vedea ca am cules un paneras plin… Acu-i vacanta. 

As putea sa ma joc. Dar culesul fragilor e o joaca mai placuta:aer curat,miros de flori,cantaec de 

pasarele… Alti copii nu inteleg asta. Dar mie imi place,imi place foarte mult in padure.Copacii 

acestia inalti,drepti,mareti mi-s dragi ca florile,ca si iarba… Si chiar mai dragi…” 

 Dar trecand pe langa alta poenita,simti miros de fum inecacios.Apoi auzi niste 

pocnete,niste plesnituri,niste paraituri ciudate,tot mai dese si mai aproape. Inaintand printre brazi 

descoperi un loc unde fumega cetina uscata,iar cateva flacari izbucneau asemenea unor limbi 

roscate de serpi vicleni,ascunsi sub frunzele cafenii risipite pe jos. 

 Intai s-a speriat: „Cine o fi aprins foc aici?... De unde vine?” Apoi,strangand 

pumnii,stapanindu-si teama,a lasat jos panerasul si, scurmand cu degetele tarana,a inceput s-o 

arunce peste foc.Gemea dureros:”Foc... Foc in padure!”... Apoi srtiga tare: „Arde padurea!” 

Dar cine s-o auda,cand pe aproape in tot codrul nu se afla nimeni? Vorbea singura”Daca as avea o 

lopata... Daca as avea putere... O galeata cu apa.” 
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 Si pe cand se vedea slaba si neajutorata in fata flacarilor se starni o pala de vant,iar flacarile 

se agatara de o ramura de brad,ca un stol de veverite rosii saltand tot mai sus. Cetina prinse sa 

arda, paraind ca o mitraliera. 

 „Vai! Vai!”... striga Adriana. 

Si ,uitand de panerasul cu fragi porni in goana spre sat. Alerga si vorbea cu sine insasi:”Incendiu in 

padure... Cine o fi facut foc,ori o fi aruncat un chibrit?... Arde toata padurea.” Pana in sat erau 

cativa kilometri buni. Dar ca un facut pe carare nu intalnea nici un om. Alerga mereu,mereu cat 

putea de repede. I se parea ca din spate o ajung flacarile si-i aprind rochita. Isi arunca privirea 

inapoi,vedea cum focul cuprindea tot mai multi brazi. Plamanii parca i se golisera de aer. Dar ea, 

Adriana, alerga soptindu-si: „Arde padurea... Ard brazii cei frumosi... Nu mai pot... Inima... Dar 

arde padurea... Daca o sa cad, cati brazi au sa cada si ei... Sa nu ma las...” 

Dupa o goana, sau cum ziceti voi dupa un cros, de aproape o jumatate de ora, Adriana a 

ajuns la marginea satului. S-a apropiat la prima poarta, s-a prins de scanduri sa nu cada si a strigat 

cat o mai tineau puterile: „Arde padurea!... Arde padurea!...” Si cazu jos in fata portii,plangand. 

„Ce tot spui tu copilo!” s-a mirat femeia aparuta in poarta. Dar vazand fetita plansa,sfarsita de 

oboseala si rotind privirea spre padure zari fumul inaltandu-se in suluri rasucite spre cer. 

Zise,ducand mana la gura”Tu fetito,ai dreptate!... Miroane, a strigat ea catre sot. Vezi: Arde 

padurea! Anunta oamenii... Tot satul sa sara s-o stinga.” In scurt timp, satenii se alarmara unul pe 

altul. Anuntara pmpierii. Si, in graba mare, cu lopeti,cu topoare, cu greble de fier, cu galeti pentru 

apa alearga la padure zeci de barbati si femei. Cand vazura cum ard brazii ca niste faclii, la multi li 

se umplura ochii de lacrimi. Si, cu darzenie, se apucara de lucru. Inconjurara focul, doborara 

copacii atinsi de flacari, maturara cetina uscata, sapara sant in jurul locului unde se intinse 

incendiul. Batura cu frunzare si maturoaie flacarile, aruncara tarana umeda peste jar sa-l inabuse, 

sa-l stinga. Si asa, muncind de zor, toti intr-o unire cu pompierii veniti incendiul a fost oprit si 

stins. La miezul noptii oamenii au putut pleca spre sat. Au mai ramas pompierii de straja, sa 

observe daca n-a mai ramas, pe undeva, vreo scanteie. A doua zi, ducandu-se la locul incendiului, 

adriana a pasit prin cenusa si scrumul cald inca. Voia sa vada daca nu gaseste cosuletul cu fragi. L-

a aflat ars; fragii,scrum. Ii parea rau dupa cosulet si dupa fragi; dar se bucura ca a salvat draga ei 

padure. Fapta Adrianei a impresionat pe toti oamenii din sat. 
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Prietenele noastre animale 
Autor: Prof. Curta Lucia 

Grădiniţa “Ion Creangă” Zalău, Sălaj, România 
1. Recunoasteti animalele din urmatoarele imagini: 

DOMESTICE                                  SALBATICE 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Joc: Recunoaste animalul 
Un copil descrie un animal, iar ceilalti il recunosc (prin imagini sau cuvant) 
Pentru ce animal din imagine se potriveste ghicitoarea? 
“Umbla singur prin padure 
Dupa miere, dupa mure?” 
(Ursul) 

3. Joc: 
            Ce va manca iepurasul? 
 
 
Sfaturi: 
Vulpea, chiar moarta poate fi periculoasa, nu o atingeti poate fi bolnava de turbare. 
Animalele de casa pot fi purtatoare de parazitii.  
Duceti-le la medic, vaccinati-le, imbaiati-le si apoi va jucati cu ele. 
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Prietenele noastre animalele 

- culegere de proverbe, ghicitori, cântece -  

Autor: Prof. Bănuţ Veronica 
Grădiniţa “Ion Creangă” Zalău, Sălaj, România 

 

 

a) Proverbe: 

„Lupul păru-şi schimbă „Ce se naşte din pisică 

Dar năravul ba! Şoareci mănâncă.” 

 

b) Ghicitori: 

„Cine fuge de la deal „E rozător mititel 

Mai tare ca la vale?” Mulţi se sperie de el.” 

                (iepurele)                            (iepurele) 

 

„Prin păşuni şi prin zăvoie „Care floare are ghiare 

Dansul oile jupoaie.” Şi parmuful cel mai tare?” 

               (lupul)                                                                                            (trandafirul) 

 

 „Cine zboară printre flori 

 În zig-zag de-atâtea ori 

 Uite-aicea pe o floare 

 Două aripi gălbioare.” 

             (fluturele) 

 

c) Cântece: 

Graiul animalelor; Concertul; Motănelul; Azi Grivei e mânios, Căţeluşul şi pisica 

 

 

Ştiaţi că: 

 Vrabia/rândunica/piţigoiul/cucul/ciocănitoarea cântăresc foarte puţin (15-20 gr) 

 Barza şi lebăda trăiesc mulţi ani 

 Rândunica trăieşte 16 ani 

 Privighetoarea trăieşte 5 ani 
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II.1.2. Fişe de lucru pentru pici de tipul AŞA Da, AŞA Nu 
 

 
OCROTIM  NATURA 

Autor: Prof. Duruş Octavia 
Grădiniţa “Ion Creangă” Zalău, Sălaj, România 

 
 
1. Descrie imaginile de mai jos: 

 

                

                              
 
 
 
 
 

                           
 
 



Management of ECO Education. ECO Guide to pupils, parents and grandparents _ISBN 978-973-0-13641-8 
Managementul educaţiei ecologice. Ghid ECO pentru pici, părinţi şi bunici_2012 

36 
 

 
 
 
2. Colorează imaginile în culorile potrivite:  
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
AŞA DA! 
 

                          AŞA NU! 
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Igiena mediului inconjurator 
“Sa pastram mereu curata cartea naturii” 

Autor: Prof. Pop Maria 
Grădiniţa “Ion Creangă” Zalău, Sălaj, România 

1.a) Copiii asculta poezia: 
 “Pomisorii”,de Nicolae Nasta 
“In gradina printre flori,                              Dar in fiecare zi    
Am sadit doi pomisori                                 Eu cu drag i-oi ingriji 
Pomisorii-acum vezi bine                            Altfel cum ai vrea sa creasca 
Sunt mai mici decat mine                            Si la vara sa-nfloreasca. 
                                                                                                1 
 
                      
                                                                                                3         2                                                                                              
 
 
  5             4 

 
 
 
 7                      6 
 
b) De unde a luat veverita conul?Uniti prin linii punctele in ordinea indicata de cifrele date si veti 
afla. 
2.Cantec:” O brad frumos”,”Bradul,bradutul” 
3.Poezia:”Braduletul” 
Stiati ca:Taierea unui brad dureaza un minut, dar unui puit( copacel)ca sa creasca mare ii sunt 
necesari multi,multi ani. 
4.Ghicitoare: ”Arborele acesta falnic 
  Pentru om e cel mai darnic 
  Intra-n casa de Craciun 
  Inarmat cu ce-I mai bun.” 
                                                     (Bradul) 
5.Ce formeaza mai multi copaci pe un deal? 
 
 
 
 
 
 
-Desenati mai multi copaci! 
 
 

 
 
 
 

-Stiati ca padurea este izvor de sanatate? 
-Sa nu faceti foc in padure!De ce? 
 
 
 

 



Management of ECO Education. ECO Guide to pupils, parents and grandparents _ISBN 978-973-0-13641-8 
Managementul educaţiei ecologice. Ghid ECO pentru pici, părinţi şi bunici_2012 

38 
 

Poezii ecologice 
Autor: Prof. Mureşan Mîndrica 

Grădiniţa “Ion Creangă” Zalău, Sălaj, România 
 

Apa curată 
 

Apa rece de izvor 
Ajută să crească flori 

Te ajută şi pe tine 
Să creşti mare,să fii bine. 

Apa-i viaţa tuturor 
Fără ea oamenii mor 
Păstraţi apa curată 
Să fie nepoluată. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
La plantat 
 
Azi de dimineaţă 
Pe deal am plecat 
Mulţi copăcei noi am plantat 
Fiecare a fost pus 
Cu rădăcina în jos 
Am săpat adâncă groapa 
şi-am udat-o apoi cu apă 
în ea am pus la picioare 
O mocirlă hrănitoare 
Peste ea tărfă am pus 
Umplând groapa până sus 
Este o vorbă romănească 
“Omul ca să fie om 
Să pună măcar un pom 
Cu mâna lui să-l sădească 
şi apoi să-l îngrijească.” 
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Noi natura ocrotim, sănătoşi vrem să trăim! 
Autor: Prof. Fekete Timea 

Grădiniţa “Ion Creangă” Zalău, Sălaj, România 
 
 
 
 
 
 
 

 
As a Kindergarten teacher, I am always thinking of ways to make sure my kids learn to 

appreciate the land and our Earth. Teach kids the importance of being eco-friendly by encouraging 
them to make crafts with recycled materials It is a good Idea to teach your kids about the Earth and 
ways to protect it by participating in an Earth Day Event or planting a Tree or flowers, making a 
craft out of recycled materials or figuring our ways we can conserve energy, water or waste.. 
Transform everyday household items, such as empty bottles and paper towel rolls, into works of 
art. We have many ideas of Craft Projects that use Recycled Materials, Planting Ideas: 

1. Gardening At Every Age: Gardening is a fun and educational activity for children. 
Gardening can help your kids learn healthy habits and hopefully help them to appreciate 
fresh fruits and vegetables. Gardening is good exercise and helps children to enjoy being 
outdoors in the fresh air. Teach kids the joys of gardening. From veggies to flowers, bugs 
to butterflies, kids of all ages will love getting their hands dirty 

2.Make an Egg Shell Garden or Plant a Flower in a Recycled Jar.                          

3. Make fun garden heads by planting grass seeds: 

4.Make Milk Carton Bird Feeder  

Recycle(sung to: twinkle, twinkle) 
 

We recycle what what we use 
separate things and you should too 

glass and paper, plastic, tin 
go in your recycling bin 

we must start now, we can`t wait 
Quick or it will be too late 

 
We Recycle( sung to Frere Jacques) 

We recycle 
we recycle 
yes we do 
yes we do 

caring for our planet 
caring for our planet 

you should too 
you should too. 

Remember USE RECYCLED MATERIALS when possible! Using recycled items is another lesson on how to help earth! 
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Noi natura ocrotim, sănătoşi vrem să trăim! 
,, Ocrotind  natura,  ne ocrotim pe noi înşine ! 

 „A înţelege natura, înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii atât de 
ameninţată azi, înseamnă a contribuii la fericirea omenirii.“     Eugen Pora 
De când există omul pe pământ, natura l-a ocrotit, fiindu-i prietenă. Ea l-a respectat, respectându-şi 
legile, regenerându-se nestingherită. Dacă ne gândim că prietenia este legătura care-i uneşte pe 
oameni, atunci înţelegem că şi omul trebuie să manifeste respect şi dragoste pentru natură, ca lume 
ce constituie realitatea înconjurătoare. Pentru a fi prietenul ei trebuie să ai un comportament 
ecologic, s-o  ocroteşti, menţinând curăţenia şi îngrijind frumuseţile ei, oriunde te-ai afla. Ocrotind  
natura,  ne ocrotim pe noi înşine ! 
Cea mai mare bogăţie a oamenilor este formată din : apă limpede, aer curat, pământ brun, plante şi 
animale sănătoase. Toate acestea contribuie la o viaţă sănătoasă şi armonioasă pentru oameni.  De 
aceea este bine să-i învăţăm şi pe copii cum pot proteja şi ocroti natura. Să fie de mici buni 
ecologişti, păstrând pământul curat. De când există omul pe pământ, natura l-a ocrotit, fiindu-i 
prietenă. Ea l-a respectat, respectându-şi legile, regenerându-se nestingherită.Învăţându-i pe copii 
să apere natura, îi învăţăm să apere viaţa. Viaţa triumfă şi suntem mai optimişti când mediul 
înconjurător e curat, când copacii înfloresc şi dau culoare cenuşiului urban.Copiii sunt martorii 
oculari ai transformărilor din viaţa socială, economică şi din mediul înconjurător. Toate aspectele 
noi le stârnesc curiozitatea pe care o manifestă prin noianul de întrebări, pe care ni le pun, iar noi, 
prin răspunsurile oferite, îi conducem la înţelegerea relaţiilor dintre unele fenomene şi rezultatul 
acestora. În cadrul activităţilor de cunoaştere a mediului înconjurător si stiintele naturii, copiii 
trebuie să înţeleagă unul dintre principiile fundamentale ale lumii vii: tot ce este viu se naşte, 
trăieşte şi moare. Pe parcursul vieţii animalele şi plantele cresc, se maturizează şi se înmulţesc. 
Prin activităţile desfăşurate în grădiniţă copiii trebuie să înţeleagă că orice fiinţă are dreptul la 
viaţă. 
     Protectia naturii devine tot mai mult una din cele mai importante preocupari ale societatii 
contemporane si comporta trei aspecte importante: prevenirea deteriorarii mediului, actiuni de 
depoluare si reconstructie ecologica, ce constau in principal in masuri reparatorii si pastrarea sau 
intretinerea zonelor depoluate. 
 Interesul şi dragostea pentru natură sunt la majoritatea copiilor instinctive.In plus, 
comportamentele şi convingerile formate copiilor la o vîrsta cît mai frageda sunt cele care se 
păstrează cel mai bine toata viata. Copiii au un interes firesc pentru plante si animale pentru ceea 
ce reprezinta, în general, natura pentru ei. 
 Pentru a fi prietenul naturii trebuie sa ai un comportament ecologic, s-o ocrotesti, 
menţinînd curăţenia şi îngrijind frumuseţile ei, oriunde te-ai afla. Ocrotind natura, ne ocrotim pe 
noi inşine! Ce ne oferă natura în schimbul prieteniei noastre? Oare puteti să vă imaginaţi o natura 
fără clorofilă, fără iarbă, fără frunze, fără arbori si păsări? şi daca, cu adevarat suntem prieteni ai 
naturii, o invitam la noi acasă, la gradinită, în sala de grupă. Viitorul se referă la caracterul 
preventiv al acţiunilor, propunîndu-ne cu toţii să asigurăm o lume mai curată, în care copilul să ştie 
că fiecare gest contează, atît al său, personal, cât şi ca parte a unui grup în cadrul comunităţii. 

 
 
 o tona de hartie irosita ->2 foi de scris si un ziar pe zi, timp de 1an; 
 o tona de hartie reciclata -> 17 copaci salvati; 
 O cutie de aluminiu dispare natural in 100 de ani 
 Cojile de banane si cotoarele de mere dispar in 2 ani 
 recicland o sticla de plastic este economisita energie suficienta pentru functionarea unui 

bec de 60W timp de 6 ore. 
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         Să ocrotim natura 
 

Noi ocrotim natura 
Şi ştim s-o apărăm, 
Să adunăm gunoaie 
Puieţii să-i plantăm. 
 
Să dăm la păsărele 
Mâncare şi căsuţe, 
Să nu rupem din parcuri 
Nici flori şi nici crenguţe. 
 
Am vrea ca niciodată 
Pământul să nu plângă, 
Copiii să-l iubească 
Făra să îl distrugă. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                          Aşa DA!  
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II.1.4. Ce pot face pentru un mediu curat? – activitati ECO realizate de cadre didactice din 
invatamantul preuniversitar din tara si din strainatate prezentate sub forma de articol  
 
ÎN LUMEA MINUNATĂ A ŞTIINTELOR NATURII  
 

Autori: prof. dr. Ţicală Maria- Colegiul Naţional Silvania Zalău,  
prof. dr. Mărcuş Ioana – Liceul Pedagogic “Gheorghe Şincai” Zalău 

prof. Negru Emilia, prof. Toma Floriţa, Grădiniţa Ion Creangă Zalău, jud. Sălaj, România 
I. Argument 
Curriculumul şcolar angrenează elevii, prin experienţele de învăţare, în mai multe domenii şi în 
acelaşi timp asigură echilibrul prin abordarea fiecărei discipline de învăţământ atât în relaţie cu 
celelalte, cât şi cu curriculum-ul ca întreg. 
Din această perspectivă domeniul ŞTIINŢE - care presupune dobândirea de abilităţi şi competenţe 
asociate demersurilor de investigaţie ştiinţifică (observarea, selectarea elementelor semnificative 
din masa elementelor irelevante, generarea de ipoteze, alternative, conceperea şi realizarea de 
experimente) - relaţionează şi se armonizează cu domeniul psiho-motric sau domeniul estetic şi 
creativ. 
Astfel, activităţile simple ca observarea unor fiinţe, plante, animale, obiecte din mediul imediat 
apropiat pot deveni bază pentru coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, pentru abilităţile 
motorii şi de manipulare de fineţe - ca elemente de cunoaştere. 
De asemenea, abilităţile practice dobândite presupun o imixtiune cu domeniul estetic şi creativ, 
deoarece cunoştinţele şi abilităţile dobândite presupun explorarea trăirilor afective deopotrivă cu 
declanşarea proceselor de a construi, a compune sau a inventa. 
La Grădiniţa “Ion Creangă” Zalău am propus o perioadă de 2 luni în care, în parteneriat cu 
Colegiul Naţional „Silvania” Zalău să testăm, prin implicarea directă a elevilor, abilităţile practice 
ale preşcolarilor bazându-ne în egală măsură pe cunoştinţele acumulate în cadrul activităţilor de 
Ştiinţe cât şi pe răspunsurile personale, imaginative, emoţionale şi acţionale specifice domeniului 
estetic-creativ. Astfel, prezentăm o parte din realizările muncii în echipă dintre elevi şi preşcolari, 
precum şi imagini din activitatea acestora alături de coordonatorii proiectului. 
II. Prezentarea proiectului 
Iniţiatorii proiectului:  
Colegiul National „Silvania” Zalau, jud. Salaj – prof. dr. Ticala Maria; prof. dr. Mărcuş Ioana - Liceul 
Pedagogic “Gheorghe Şincai” Zalău, Grădiniţa “Ion Creangă”-prof. Negru Emilia, prof. Toma Floriţa 
Parteneri: cadre didactice, părinţi (părinţii copiilor implicaţi în proiectul tematic), copii/elevi (75 
prescolari si 30 elevi) 
Analiza de nevoi:  
 Copiii/elevii – să-şi dezvolte abilităţile practice vizate bazându-se pe cunoştinţele acumulate în 

cadrul activităţilor de Ştiinţe cât şi pe răspunsurile personale, imaginative, emoţionale şi 
acţionale specifice domeniului estetic-creativ. 

 Părinţii – să stimuleze şi să încurajeze copiii/elevii în consolidarea de cunoştinţe, dezvoltarea 
unor abilităţi practice specifice domeniului abordat. 

 Cadrele didactice – să găsească modalităţile practice de abordare modernă a domeniului 
Ştiinţe cu elevii prin valorificarea la maximum a experienţelor preşcolarilor si prin sprijinul 
practic oferit de elevi in cadrul actiunilor cu tematica data. 
Impactul unor experienţe educaţionale, indiferent de sursă, poate fi optim dacă se asigură 

continuitatea şi întărirea lor reciprocă. În realitate, pentru ca aceste experienţe să nu rămână 
paraleleşi pentru a nu se întreţine şi accentua ruptura dintre activitatea educativa şi realitatea 
psihosocială încercăm să valorificăm aspectul lor pozitiv prin intermediul proiectelor tematice. 
Experienţele nonformale şi informale ale elevilor, în continuă expansiune datorită evoluţiei 
tehnico-ştiinţifice şi exploziei informaţionale, nu mai pot fi ignorate de scoala / gradinita.  

Realizarea acestei integrări este un proces extrem de complex şi presupune adoptarea unei noi 
optici în demersul educaţional al cadrelor didactice, în realitatea şcolară practică. 
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Tot ca o reacţie la complexitatea societăţii contemporane, în prezent se pune problema dacă 
educaţia integrală sau totală a personalităţii copilului/elevului rămâne o finalitate pertinentă în 
scoala. Răspunsul este pozitiv, cu observaţia că învăţământul preuniversitar contemporan are 
menirea de a pune bazele autoînvăţării continue, în orice medii educogene şi la orice vârstă. Prin 
urmare, componentele clasice ale educaţiei integrale – educaţia intelectuală, educaţia tehnologică, 
educaţia morală, educaţia estetică, educaţia sportivă şi igienică şi educaţia religioasă – constituie 
fundamentul unei dezvoltări armonioase a fiinţei umane. Odată cu definirea problematicii lumii 
contemporane (P.L.C.), caracterizată prin globalitate, universalitate, complexitate şi caracter 
prioritar (explozia demografică, degradarea mediului, conflictele naţionale, interetnice, problema 
înarmării etc.), sistemele educaţionale şi-au construit, ca modalităţi proprii de răspuns, „noile 
educaţii”, acestea fiind 
 educaţia relativă la mediu,  
 educaţia pentru pace şi cooperare,  
 educaţia pentru participare şi democraţie,  
 educaţia demografică,  
 educaţia pentru schimbare şi dezvoltare,  
 educaţia pentru comunicare şi mass-media,  
 educaţia economică şi casnică modernă,  
 educaţia pentru timpul liber,  
 educaţia interculturală etc. 

Ţinând cont de aceste elemente de noutate în domeniul educaţional, noi, cadrele didactice 
trebuie să găsim modalităţile practice prin care aceste noi educaţii pot fi implementate în diverse 
programele educaţionale, respectiv: introducerea lor ca discipline distincte (însă această formă 
poate conduce la supraîncărcarea curriculumului); crearea de module specifice tematicii noilor 
educaţii cu abordare interdisciplinară; introducerea de mesaje ce ţin de aceste noi conţinuturi în 
cadrul activităţilor pe domenii experienţiale şi nu numai, prin proiectele tematice (cea mai 
frecventă şi eficientă modalitate de realizare). 

Domeniul ştiinţe -  include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor 
practice cât şi înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele umane cu care se află în 
interacţiune.  
Proiectul tematic „ÎN LUMEA MINUNATĂ A ŞTIINTELOR NATURII” s-a dorit o activitate 
plăcută, deconectantă pentru copii, dar care să reactualizeze / consolideze: 

 cunoştinţele ştiinţifice ale copiilor / elevilor 
 abilităţile motrice 
 abilităţile de comunicare 
 capacitatea de lucru (joc) în echipă: prescolar / adolescent 
 capacitatea de finalizare a obiectivului propus 
 capacitatea de a-şi evalua rezultatele propriei activităţi 
 capacitatea de a pune în valoare, de a utiliza în activităţi practice, de muncă şi joc, 

produsele propriei activităţi. 
Astfel, pentru realizarea proiectului s-a apelat la cunoştinţele şi abilităţile copiilor/elevilor 
dobândite în special în cadrul activităţilor de ŞTIINŢE, dar şi la alte activităţi cu tematica 
ECO. Astfel, am urmărit ca cei implicaţi în proiectul tematic „În lumea minunată a ştiinţelor 
naturii” 

 să identifice asemănări şi deosebiri între unele elemente componente ale lumii 
înconjurătoare (obiecte, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele; 

 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate; 
 să cunoască efectele activităţii omului asupra mediului înconjurător; 
 prescolarii să-şi îmbogăţească experienţa senzorială - ca bază a cunoştinţelor 

matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, 
clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, 
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mărime, culoare) luate în considerare separat sau  mai multe simultan- fiind 
coordonati de elevii imlicati in proiect 

Sarcini de lucru specifice în cadrul proiectului: 
Activitatea nr.1: 
- anunţarea proiectului la nivelul unitatilor scolare implicate– gradinita, colegiu 
- prezentarea obiectivelor şi a activităţilor ce vor fi desfăşurate in echipa – elevi si prescolari 
Activitatea nr.2:    - Activitate practică 
- confecţionarea de corpuri geometrice şi aşezarea acestora în funcţie de anumite criterii în spaţiul 
dat (crearea unui decor cu aceste obiecte în laboratorul de stiinte) 
- realizarea în cadrul Activităţilor pe domenii experienţiale a unor convorbiri despre corpuri cu 
viaţă şi fără viaţă- prezentate de elevi 
Activitatea nr.3:   - Activitate experimentală 
- plantarea de seminţe de grâu şi fasole 
- întocmirea unor fişe de observaţie despre creşterea şi dezvoltarea plantelor prin desen şi 
fotografie 
- experimente vizând procesele de transformare ale seminţelor 
Activitatea nr.4:   - Atelier de lucru – „La joacă!” 
1. Prelucrare de materiale:  
- din materiale reciclate se confecţionează: jucării - morişcă, arici din cartofi şi scobitori, floricele, 
animale din pungi de hârtie 
- pictarea unor pietricele - păpuşi 
- realizarea de colaje, postere, măşti 
- confecţionare de costum  popular 
- confecţionare de corpuri geometrice - cuburi utilizate ca suporturi  pentru creioane 
2. Colectarea unor date despre prelucrarea hârtiei – informatii obţinute cu ajutorul părinţilor, din 
dicţionarul de ştiinţe al elevilor, reviste didactice, internet. 
3. Confecţionarea unei cărţi la Ştiinţe -  Cartea:“În lumea plantelor”  
Activitatea nr.5:   - Concurs de ghicitori  cu tema:  “Azi la ştiinţe…” 
- Copiii impreuna cu elevii îşi prezintă portofoliile şi se împărtăşesc impresii legate de impactul 
proiectului. 
Modalităţi de evaluare: portofoliul şi probe practice 
Analiza activităţii practice: - această activitate presupune următoarele etape:  

 analiza unor corpuri geometrice;  
 descoperirea unor caracteristici ale acestora; 
  alegerea materialului de lucru (hârtia cartonată, hartia creponată colorată, foarfece, 

adeziv, burete umed);  
 stabilirea proprietăţilor hârtiei care fac posibilă realizarea corpurilor geometrice – se 

îndoaie, se pliază, poate fi decupată după forma dorită; alegerea culorilor (cât mai 
vesele şi variate);  

 analiza modelelor oferite de către cadrul didactic; demonstrarea modului de lucru de 
către cadrul didactic;  

 realizarea lucrărilor de către copii sprijiniti de elevi;  
 valorificarea lucrărilor practice prin atribuirea unor utilităţi concrete  

(suporturi pentru creioane, lădiţe pentru jucării, decor pentru laboratorul de stiinte). 
Când/cum şi de ce se întâmplă? – este tema care permite o explorare a lumii fizice şi 
materiale, a universului apropiat sau îndepărtat, a relaţiei cauză-efect, a fenomenelor naturale 
şi a celor produse de om, a anotimpurilor, a domeniului ştiinţei şi tehnologiei. 
Comportamentele vizate în cadrul acestei teme, la  elevii si prescolarii implicaţi în proiectul 
tematic „În lumea minunată a ştiinţelor naturii” – durata 2 luni - sunt: 
- enumeră părţi componente ale plantelor studiate – grâu, fasole; 
- analizează/compară reacţii ale plantelor şi omului în diferite situaţii, sub influenţa factorilor de 

mediu; 
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- observă, pe o anumită perioadă dată, un anumit proces (creşterea unei plante) şi înregistrează 
date în legătură cu această activitate; 

- comunică în cadrul grupului rezultatele investigaţiilor; 
- adresează întrebări în legătură cu acele  aspectele studiate/observate; 
- exprimă descoperirile şi ideile sale utilizând un limbaj adecvat în redarea cunoştinţelor despre 

mediile studiate; 
- interpretează date şi simboluri din care extrage informaţii (calendarul naturii, fişa de observaţie 

a plantei, desene, fotografii etc. ); 
- manifestă  creativitate în lucrări practice destinate atenţionării celor din jur asupra necesităţii 

unui comportament adecvat ocrotirii mediului înconjurător (ex: realizarea unor afişe, machete, 
postere, bannere, modele atractive de suporturi de creioane etc); 

- stabileşte relaţii între obiecte şi corpuri geometrice după diferite criterii. 
 În urma probelor de evaluare aplicate s-a constatat că,  procentul de realizare practică a 
sarcinilor date a fost de  peste 75%, ceea ce înseamnă că majoritatea copiilor/elevilor şi-au însuşit 
unităţile de conţinut transmise. 
  Elevii care au participat direct la acest proiect au realizat itemii probelor în procent de 
100%, demonstrând că pot exprima cu uşurinţă prin intermediul limbajului rezultatele 
investigaţiilor realizate de ei, că folosesc corect instrumentele de lucru specifice activităţilor de 
stiinte, că posedă un repertoriu larg de tehnici de lucru şi o exprimare nuanţată a ideilor. Există un 
număr mic de elevi care prezintă superficialitate în rezolvarea itemilor, aceştia având înclinaţii 
spre alte tipuri de activităţi. Se impune: menţinerea climatului, a atmosferei sau a ambianţei 
psihosociale în măsură să angajeze şi să stimuleze independenţa şi spontaneitatea creatoare a 
copiilor si a elevilor, care presupune: tratarea cu respect a întrebărilor sau problemelor formulate 
de partenerii mai mici –respectiv prescolarii - la acest proiect, luarea atentă în consideraţie şi 
respectarea ideilor sau opiniilor care dovedesc independenţa în gândire, imaginaţie, originalitate a 
domeniului problematic dat, relevarea pentru copii dar si pentru elevi a faptului că ideile lor pot 
avea valoare, antrenarea adolescentilor în activităţi curente, de tip creativ care cuprind solicitări 
analoage celor specifice activităţilor practice precum activităţile opţionale, liber-creative, ce permit 
autoexpresia personalităţii copilului. 
III. Concluzii:  
 Un prim aspect care s-a desprins pe parcursul proiectului tematic a fost existenţa unei 

triade indisolubile care alcătuieşte cunoaşterea:  a observa, a înţelege, a exprima.  
 Am reuşit să-i deprindem pe copii si pe elevi să observe, să gândească, să argumenteze şi 

să se exprime din punct de vedere practic în activităţile propuse, deci să cunoască activ 
lumea şi viaţa, fără a pierde din vedere necesitatea utilizării unor materiale didactice variate 
şi de calitate. 

Pornind de la înţelegerea educaţiei ca tot, ca experienţă globală – în plan cognitiv, practic, personal 
şi social –credem că direcţiile de dezvoltare ale educaţiei viitoare sunt  
 A învăţa să cunoşti, care presupune însuşirea instrumentelor intelectuale, cu accent pe trăirea 

valorilor şi aplicarea informaţiei. 
 A învăţa să faci, axă ce pune problema formării profesionale, adică a competenţelor personale 

şi specifice activităţii profesionale. 
 A învăţa să trăieşti împreună cu alţii, ceea ce presupune învăţarea nonviolenţei, a cooperării, a 

dialogului şi a empatiei. 
 A învăţa să fii, a se determina pe sine, a fi capabil de autonomie şi spirit critic. 
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Educaţie ecologică prin proiecte Comenius 
Autor: prof. Brăban Alina Sanda 

  Unitatea şcolară: COLEGIUL TEHNIC “IULIU MANIU”, 
Localitatea. Simleu Silvaniei, Judeţul. Salaj, Ţara Romania  

 
The Comenius projects with  ecological topic are an eficient and student agreed means for 
achieving an ecological education for all school levels.  
Firstly these projects deal with partnerships between schools from diferent European countries 
which give both students and teachers the opportunity to share their ideas and good practice about 
the suggested topic. Also, the achievement of the activities and the final products suggested within 
the project through the collaboration between all the involved schools help to  increase their 
quality. Moreover, the funding of these projects by the European Comission offers the possibility 
of achieving some activities with ecological character which require financial resources. As well 
as the participants have the opportunity of achieving some multinational activities during the 
project meetings in which the representatives of the involved schools take part. 
In this article I will present such a project in which the students and teachers from CTIM were 
involved between 2009 and 2011- BIOSE (Bright Ideas On Solar Energy), 
aiming to promote the need energy conservation and the advantages of using Solar Energy as an 
environmentally friendly alternative to other means of energy. 
 

Proiectele Comenius din cadrul Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (Lifelong 
Learning Programme)  cu tematică ecologică sunt un mijloc eficient şi agreat de elevi, de 
realizare a unei educaţii ecologice la nivel preuniversitar. Aceste proiecte presupun în primul rând 
parteneriate între şcoli din diferite ţări europene, care dau posibilitatea atât elevilor cât şi 
profesorilor sa aibă un schimb de idei şi bune practici în jurul temei propuse. De asemenea, 
colaborarea internațională în vederea realizării activităţilor şi produselor finale asumate în cadrul 
proiectului, aduce o valoare adăugată calităţii acestora. Mai mult, finanţarea acestor proiecte de 
către Comisia Europeana oferă posibilitatea realizarii unor activităţi cu caracter ecologic ce 
necesită resurse financiare, precum şi posibilitatea realizării unor activităţi ecologice 
multinaţionale în timpul întâlnirilor de proiect la care participă reprezentanţi din toate şcolile 
implicate.  
 Colegiul Tehnic Iuliu Maniu din Şimleu Silvaniei a derulat timp de doi ani (2009-2011) un 
proiect Comenius multilateral în parteneriat cu alte 5 şcoli europene din: Cipru, Germania, Turcia, 
Italia si Franta. Titlul proiectului, Bright Ideas On Solar Energy are un acronim sugestiv – cuvantul 
grecesc BIOSE care inseamna mod de viaţă.  

Proiectul promovează  necesitatea conservării energiei în general şi avantajele utilizării 
energiei solare ca o alternativă cu impact negativ redus asupra mediului la alte tipuri de energie, 
dorindu-se a fi un nou mod de viaţă pentru toţi europenii.  

Scopul general  al parteneriatului este ca printr-o varietate de activităţi să ajute elevii să 
înţeleagă atât faptul că, conservarea energiei este responsabilitatea fiecăruia indiferent unde ar trăi 
pe această planetă comună cât şi avantajele utilizării energiei solare în viaţa de zi cu zi. 

De-a lungul celor doi ani de proiect, elevii şcolilor participante au fost implicaţi în  
activităţi complexe, unele realizate în comun, altele în particular de către școlile participante. 
Dintre acestea menţionăm: 

- realizarea unui chestionar despre obiceiurile privind consumul de energie într-o 
locuinţă obişnuită; chestionarul a fost aplicat unui eşantion de 100 de elevi din 
fiecare şcoală parteneră iar rezultatele au fost centralizate, analizate şi prezentate 
în cadrul unei reuniuni de proiect (vezi Anexa 1); 

- crearea unui website ca mijloc de diseminare a activităţilor proiectului; 
- realizarea de postere prezentând surse de energie specifice fiecărei ţări partenere 

în proiect; 
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- vizitarea unor fabrici de panouri solare şi a unor clădiri/instituţii având ca sursă de 
energie- energia solară; 

- realizarea unui calendar de perete pe tema "The Sun Crossing Europe" 
reprezentând Soarele reflectat în cultura fiecărei ţări partenere; 

- dezvoltarea şi producerea unor modele proprii de dispozitive care funcţionează cu 
ajutorul energiei solare; 

- organizarea unui Târg de Energie Solară în cadrul reuniunii din Sicilia în cadrul 
căreia au fost expuse toate produsele realizate în cadrul proiectului, au fost 
distribuite broşuri şi flyere cu mesaje de promovare a utilizării energiei solare ca 
alternativă la sursele convenţionale limitate; de asemenea, au fost invitaţi 
specialişti în energie solară pentru a-şi expune rezultatele anumitor studii în acest 
domeniu; 

- vizitarea Parlamentului European de la Bruxeles unde a avut loc o întâlnire cu un 
membru al Parlamentului. Acesta a prezentat grupului de participanţi, strategia 
Uniunii Europene în vederea conservării energiei şi promovării surselor 
neconvenţionale de energie.    

În timpul celor doi ani de proiect au avut loc cinci reuniuni de proiect cu durata cuprinsa între 5 şi 
10 zile când, elevi şi profesori din fiecare şcoală implicată în proiect şi-a prezentat munca din 
cadrul proiectului. Fiecare şcoală, în calitate de gazdă a reuniunii a organizat activităţi specifice 
temei proiectului.  
Principalele valenţe educative ale proiectului sunt: promovarea spiritului de echipă, 
multiculturalismul, sensibilizarea populaţiei şcolare faţă de nevoia de conservare a energiei şi 
utilizarea unor surse ecologice de energie. 
În proiect au fost implicaţi direct aproximativ 60 de elevi din clasele a IX-a şi a X-a şi 8 cadre 
didactice, dar impactul său s-a reflectat asupra întregii şcoli. 
Stiaţi că:  
 Energia solara este cea mai curata sursa de energie care practic este si inepuizabila. Ea 

poate fi captata cu ajutorul panourilor solare care absorb caldura Soarelui, si o preda 
rezervoarelor de apa calda, pentru asigurarea apei calde menajere sau aport la incalzirea 
unei case sau a unei piscine. Un alt tip de panou solar sunt panourile fotovoltaice care 
absorb lumina razelor si le transforma in energie electrica casnica. 

 Liderul mondial la utilizarea energiei solare este Germania. Ea detine aproape 50% din 
piata modiala a panourilor cu celule fotovoltaice. Nicaieri in lume nu vei gasi mai multe 
gospodarii care au instalate pe acoperis panouri solare decat in Germania. In Germania s-a 
aprobat in anul 2000 Legea Energiei Regenerabile. Aceasta lege i-a ajutat pe oamenii de 
rand din Germania sa inteleaga nevoia si beneficiile energiei regenerabile. 

 O alta tara in topul celor consumatoare de energie solare este Spania. Folosirea energiei 
solare in aceasta tara, in special a celulelor fotovoltaice, reprezinta aproximativ 27% din 
totalul la nivel mondial. 

 Echipele din România și din Germania au colaborat în cadrul proiectului BIOSE la 
relizarea practică a unui dispozitiv inovator fucționând cu energie solară – Solarbrella 
expus în cadrul Târgului de Energie Solară de la Messina, Italia. 

Evaluarea proiectului a fost făcută periodic, prin chestionare aplicate participanţilor după fiecare 
reuniune care a avut loc. Numărul şi calitatea materialelor realizate în cadrul proiectului au 
constituit de asemenea, indicatori  utilizaţi în evaluarea proiectului. 
 
Bibliografie: 
www.llp-ro.ro 
www.biose.net  
http://www.profi-solar.ro/ro~18~energii-regenerabile-cu-panou-solar.html  
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Part 1  

 

Α. Gender 
 

 
 
 

 
 
 

B. Age 
 

 

 

 

 

 

C. Country of residence 
 
  1. Cyprus 

  
 2. France 

  
 3. Germany 

  
 4. Italy 

  
 5. Romania 

  
 6. Spain 

  
 7. Turkey 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Boy 
    
 2.Girl 

 1.   15-16  
  
 2.   17-18 
  
 3.   19-20 
  
 4.   21-22 
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Please continue to page 2 
Part 2 
 Please circle the number which corresponds to the answer that better describes 

you and your habits. 

   Yes 

 N
o 

 I don't know
 

 

     

 Which energy services do you use in your daily life?    

1 The house (flat) I live in has thermal isolation (windows, walls, roof) to prevent heat 
losses. 

1 2 3 D 

2 We use electrical cooling systems (air conditioning) in the summer. 1 2 3 E 

3 We replaced bulbs by energy saving lamps. 1 2 3 F 

4 We use gas instead of electric power for cooking in our household. 1 2 3 G 

5 We have a TV set in our kitchen. 1 2 3 H 

6 I have a TV set in my bedroom. 1 2 3 I 

7 Public transportation is sufficient in my home area. 1 2 3 J 

8 I hang my clothes outside to dry on sunny days. 1 2 3 K 

9 Some of my neighbours are using renewable energy. 1 2 3 L 

  
How do you use them? 

      

10 I leave the fridge door open while thinking about what I need. 1 2 3 M 

11 I switch off the lights when I leave the room or when there is enough daylight. 1 2 3 N 

12 I sleep with my TV or PC on. 1 2 3 O 

13 I prefer using the microwave to warm something rather than using the cooker/oven. 1 2 3 P 

14 I prefer using the microwave to defreeze something rather than wait for it to defreeze in 
room temperature. 

1 2 3 Q 

15 I use rechargeable batteries wherever it is possible. 1 2 3 R 

        

  

 N
ever 

 R
areley 

 Som
etim

es 

 Very often 

 A
lw

ays 

 

16 I use my computer or laptop during a day. 1 2 3 4 5 S 

17 I turn off my computer when I have finished working with it. 1 2 3 4 5 T 

18 I watch TV during the day. 1 2 3 4 5 U 

19 I use several electrical devices (PC, Radio, TV, etc) at the same time. 1 2 3 4 5 V 

20 I use public transportation instead of a private car. 1 2 3 4 5 W 

21 I take my bicycle or walk for short distances. 1 2 3 4 5 X 

  
What do you think about your knowledge and behaviour? 

      

22 I separate waste for recycling. 1 2 3 4 5 Y 

23 I think I am an energy saver. 1 2 3 4 5 Z 

24 I can help make the world more eco-friendly. 1 2 3 4 5 AA 

25 I read and learn how renewable sources could be used for energy supply.  1 2 3 4 5 AB 
 
 
 



Management of ECO Education. ECO Guide to pupils, parents and grandparents _ISBN 978-973-0-13641-8 
Managementul educaţiei ecologice. Ghid ECO pentru pici, părinţi şi bunici_2012 

50 
 

POLUAREA SAU AŞA-ZISA INSALUBRIZARE CHIMICĂ A ALIMENTELOR 
 

Autori: prof. drd. Amalia Ardelean, prof. Anca Lar, prof. Adelina Groşan 
Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga”, Localitatea: Baia Mare, Judeţul: Maramureş, Ţara: România 

 
Rezumat: 

This activity it is desired to learning the young generation to avoid using plastic day by 
day, or to use it much less than he does it to the present and not only to limit the pollution of our 
planet, but especially so as to maintain health status. 

The discovery of plastics has been and is used in abusive manner the packaging in the food 
industry. Since then and up until the present time the plastics did far more than bad for overall 
health of the population than excessive consumption of alcohol or tobacco.  

The scientific studies to confirm this theory are as yet relatively few and however ignored 
by big producers from the food processing industry. That's because chemicals from which it is 
manufactured or treaty a package of plastic may, under certain conditions, to infiltrate in the food, 
being suspected of being guilty of hormonal imbalance or the risk of cancer. The basic idea is that 
the scholars investing packaging, pet or plastics what are the effects on the environment. 
Conţinut ştiinţific: 

Definiţie 
Insalubrizarea este procesul prin care alimentul se transformă într-un produs nociv pentru 
organism.  

Căi de insalubrizare 
Insalubrizarea produselor alimentare se poate face prin: 
 contaminare; 
 poluare. 

a) Insalubrizarea produselor alimentare prin contaminare 
Alimentele pot fi contaminate pe cale:  

- microbiologică 
- chimică 

Un aliment poate fi insalubrizat fără ca aspectul organoleptic sau conţinutul în factori nutritivi să 
fie afectat. În cazul contaminării apariţia de substanţe toxice este accidentală. 
b) Poluarea produselor alimentare 

Poluarea poate fi:  
- propriu-zisă, cu pesticide, substanţe biostimulatoare, substanţe care ajung în aliment de 

pe utilaje şi ambalaje (PET-uri); 
- deliberată, cu aditivi, antioxidanţi, aromatizanţi, antiseptici.  
În cazul poluării apariţia de substanţe toxice este permanentă. 
Categoriile de plastice şi efectele acestora asupra mediului şi a stării de sănătate 
Plasticul face parte din categoria deșeurilor care nu sunt biodegradabile. În diversele sale 

formule, este un material flexibil, uşor, dar şi destul de puternic şi rezistent la acţiunea mai multor 
factori externi. Plasticul îşi poate modifica proprietăţile fizice şi cele chimice în condiţii de 
temperatură şi de mediu schimbătoare. 

Plasticele sunt împărţite în 7 categorii. Numărul categoriei este trecut pe ambalaj sau obiect 
într-un triunghi mic (figura 1).  

 

 
 

Fig. 1 - Simboluri utilizate la ambalajele din plastic 
 

Cele mai toxice plastice sunt cele din categoriile 7, 3 şi 6. 
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- plasticele din categoria 7 (PC) sunt folosite la producerea de biberoane, tetine, aparate de 
cafea, blendere, ochelari, laptop-uri, electronice, CD-uri, DVD-uri, plombe dentare, textile, 
tacâmuri de unică folosinţă transparente, bidoane de apă. Conţin bisfenol A (BPA) o substanţă 
extrem de toxică. 

- plasticele din categoria 3 (V - adică PVC) se regăsesc în foliile adezive pentru acoperit 
mâncarea, unele sticle de plastic, containerele de ulei / unt de arahide, sticlele de detergent, spray 
de geamuri şi materiale medicale. Sunt cel mai puţin reciclabile şi conţin aditivi extrem de toxici 
(ca plumbul pentru duritate), care se transferă în alimente.  

- plasticele din categoria 6 (PS-polistiren) - stirenul este o substanţă toxică pentru sistemul 
nervos, hematii, ficatului şi stomac. PS se întâlneşte mai ales în tăviţele de carne din 
supermarketuri, boluri şi tacâmuri opace de unică folosinţă de la fast-food sau supermarket.  
  
Tipurile de plastic relativ inofensiv sunt cele din categoriile 1, 2, 4 şi 5.  

- categoria 1(PETE sau PET) – binecunoscutul material al sticlelor de apă, suc, ulei, al 
cutiuţelor şi sticluţelor de la unele cosmetice; 

- categoria 2 (HDPE sau polietilena de mare densitate) – este mai rar folosită (canistrele 
albe de volum mare, cutiile de medicamente); 

- categoria 4 (LDPE sau polietilena de mică densitate) – este prezentă în ambalajele unor 
cosmetice (pastă de dinţi, demachiante, creme); 

- categoria 5 (PP sau polipropilena) – folosită la recipiente opace sau semi-opace cum ar fi 
unele sticle, boluri, paie pentru băut, unele cutii de iaurt sau cosmetice.  

Studiile efectuate au evidenţiat următoarele efecte asupra organismului uman: 
 recipientele din policarbonat, PET-urile pot lăsa în băuturi şi în alimente substanţe nocive, 

care au fost asociate cu riscul apariţiei unor forme de cancer; 
 apa dintr-o sticlă de plastic lăsată în soare poate fi contaminată cu ftalaţi din materialul 

plastic. Aceste chimicale produc dezechilibre hormonale şi cresc riscul de cancer; 
 bisfenol A este un puternic perturbator hormonal, producând dezechilibre estrogenice; 
 bisfenol A poate declanşa pubertatea precoce la fetiţe şi este un factor de risc pentru 

cancerul de sân, testicular şi de prostată; 
 

Reţineţi: 
 

Câteva reguli pentru a minimiza / elimina nocivitatea plasticului: 
 evitarea categoriilor de plastic 3, 7 şi 6 (cu excepţia plasticelor ecologice etichetate 

explicit); 
 alegerea produsului cu data de ambalare cea mai recentă, deoarece unele tipuri din folii de 

plastic emit dioxină; 
 evitarea consumării alimentelor din recipiente de plastic care au fost ţinute timp îndelungat 

la soare sau în congelator; 
 evitarea punerii recipientelor de plastic la microunde sau în maşina de spălat vase, chiar 

dacă au menţiunea „destinat microundelor”; 
 evitarea consumului de băuturi acide ambalate în PET-uri; 
 evitarea păstrării alimentelor grase în recipiente de plastic, deoarece prezintă un risc crescut 

să elibereze bisfenol A; 
 este de preferat ca sticlele de plastic să nu fie reutilizate şi să nu fie lăsate la soare (de 

exemplu în maşină, pe timpul verii);  
 nu se recomandă utilizarea detergenţilor puternici pentru a spăla recipientele din plastic; 
 utilizarea tetinelor din silicon (mai deschise la culoare) sau latex. Siliconul este mai sigur, 

în timp ce latexul ar putea „pierde” substanţele toxice. 
 utilizarea pe cât posibil a ambalajelor alternative plasticului cum ar fi hârtia sau sticla. 
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Metode şi procedee didactice de realizare a activităţii ECO propuse: 
 
Studiu de caz: Plasticele periculoase din gospodăria mea 
Întocmeşte un tabel în care să fie cuprinse informaţii cu privire la: 
- tipurile de plastice din gospodăria proprie; 
- cantitatea găsită pentru fiecare tip; 
- domeniul de utilizare a acestuia.  
 

 
Valenţe educative: 

 
 Citiţi eticheta de pe ambalaj, nu doar cu referire la conţinut, ci şi cu 

privire la tipul de plastic folosit la ambalare. 
 Transferaţi alimentele cumpărate în ambalaje din plastic, în pungi de 

hârtie, recipiente de ceramică sau sticlă. 
 Colectaţi pentru reciclare ambalajele de plastic.  
 Implicaţi-vă în campaniile de colectare selectivă a deşeurilor.  

 
 
 

... pungile de plastic dispar în aproape 30 de ani. 

... sticlele de plastic nu se biodegradează complet niciodată; se descompun 
în granule care sunt mâncate de peşti, păsări sau viermi, şi rămân în 
stomacul lor până mor. 
... plasticul reprezintă 11% din totalul deşeurilor menajere. 
... prin reciclarea unei singure sticle de plastic s-ar economisii suficientă 

energie cât pentru funcţionarea unui bec de 60W timp de 6 ore. 
Aplicaţii la clasa a VIII –a: 

1. Alcătuiţi o poveste imaginară despre „viaţa” unui obiect de plastic ales dintre obiectele 
personale.  

2. Formaţi o echipă şi realizaţi un proiect cu privire la ameliorarea calităţii vieţii ca urmare a 
utilizării în cantitate redusă a plasticului. Prezentaţi proiectele în cadrul unui lectorat cu 
părinţii. 

Şi tu poţi... copil / elev / profesor / părinte / bunic: 
 Să te informezi! 
 Să te implici în programele de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor! 
 Să demonstrezi responsabilitate pentru propria stare de sănătate! 
 Să adopţi un spirit civic! 

Bibliografie: 
1. Gore A., 2007, “Contemporan Endocrinologie”, Humana Press, Bucureşti.  
2. Uglea C. V., Negulescu I., 1991, “Sinteza şi caracterizarea de oligomeri”, Editura  C.R.C. Press, 
Bucureşti. 
3.  http://www.bioterapi.ro/, ultima accesare 11.06. 2012. 
4.  http://www.bisphenol-a.org/, ultima accesare 10.07.2012.  
5.  http://christianferoviarul.blogspot.com/, ultima accesare 29.06.2012. 
6.  http://sanatate.acasa.ro/, ultima accesare 29.06.2012. 
7.  http://www.sciam.com/, ultima accesare 29.06.2012. 
8.  http://www.sciencedaily.com/, ultima accesare 11.06. 2012. 
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I would also like to help the environment! 
 

Autor: Prof.Bartha Delia  
Colegiul Tehnic de Transporturi Auto- Baia Sprie- Maramures-Romania 

 
 
             Motto:" Be the change you want to see "(M.Gandhi)                                
   
 
We undertook a study applied to students in secondary school, aged between 12 and 18 years in 
the form of a questionnaire.(File no.1) 
  
The targets were: 
1.identifying by each student of the main sources of pollution and energy in their own home, 
2. finding optimal solutions to mitigate the effects of pollution sources and energy, 
3.reducing maintenance costs. 
  
The conclusions were surprising: 
- the students have lots of theoretical knowledge about this topic but it is not applied consistently 
in recycling, 
- investments are still needed in educating young people in forming a lasting environmental 
attitude, 
    
I have elaborated a pyramid of needs that says more than 1000 words. 
 
Survey data will be presented in another context. 
   
Together with students was prepared an Eco code that can be applied to students and their 
families.(File no.2) 
 
 
 

              

PYRAMID OF NEEDS

INFORMATION
APPLICATION

VOLUNTEER
MANIFESTATION

PARTICIPATION
AWARENESS

ENVIRONMENTAL EDUCATION
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SURVEY                                                        File No.1                                                                        
 
1.You know what pollution is?Pick the right answer. 
a).dirt b). cleansing c).recycling 
 
2.Are you sure you are the one polluting the environment? 
a).yes  b).no  c).yes, very much so  d).not at all 
 
3.Encircles the energy consumator sources present in your home? 
a).PC power supply  b).TV led c).Outleds LEDs d). light bulbs 
 
4.What are the options that you can apply at home to reduce power consumption? 
a).refrigerator energy class A b).energy class A washing machine c).eco light bulbs d).shutting 
down the electrical equipment during night time 
 
5.Are you involved in the Environ campaign to collect used batteries? 
a).I do know about the campaign b).I do not know about the campaign c).sometimes I do collect 
used batteries d).I do recycle constantly used batteries 
 
6.Are you collecting the waste selectively? 
a).rare b).not at all c). all the time d). occasionally 
 
7.Are you throwing away PET bottles in special containers? 
a).rare b).not at all c).all the time d).sometimes 
 
8.What are the options that you can apply at home to reduce water consumption? 
a).taps that close well b).to take showers more often then baths c).close the water while brushing 
your teeth d).good sanitary installations 
 
9.You know that there is a collection point for DEE waste in Baia Sprie? 
a).yes b).no c).yes I have recycled there d).I do not care for selective waste collection. 

                                            
 

THE ECO CODE                               File no.2 
 

ALL THE DAYS                                                                        
 
 

1.Close the water when brushing your teeth. 
2.Recycled PET bottles. 

3.Learn, read and study about pollution and recycling. 
4.During the night time unplug the elecrtical devices. 
5.For personal hygiene is healthier to take showers. 

6.Recycle used batteries. 
7.Get rid of household waste of electrics. 

8.Sort the waste from your home. 
9.Be a volunteer! 

 
BE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY! 
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Economisesc putin ....pentru a trai mai curat 
Autor: prof. Besleaga Raluca Ioana 

Unitatea şcolară: Colegiul National Al.D.Ghica,  
Localitatea Alexandria, Judeţul Teleorman, România 

I save a little….to live cleaner 
 
           Lately, people have begun to mobilize to reduce air pollution, from car manufacturers to 
remove annual pollution to increasingly less polluting  factories . 
          But the fact that there is a large number of pollutants does not mean we do not have 
solutions. A first solution would be to replace the nuclear energy by hydro or wind power. Finding 
these ecological solutions depends not only on the authorities but also on each one of us. 
          What can I do? It is simple and does not require a great effort: 
- Save water :it requires a lot of energy to purify water; 
- Turn off the heat when you can get warm by wearing a sweater; 
- Turn off the light when leaving the room, as well as TV; 
- Plant trees that will provide food and shelter for birds and fresh air; 
- Fed birds with leftover bread from the table; 
- Stop heating before leaving on vacation; 
- Check the power consumption of appliances purchased. 
   The above tips are just a few of them and we must take into consideration that as we take care of 
our own houses , have to do the same with our planet otherwise we'll just be the only ones 
affected, its tenants. 
 
                         Let’s look around us 
                         And let’s look ahead 
                         Let’s keep it all 
                         Just as we said 
                         For our future babies 
                         When we’re gonna be grannies. 
 

Mediul inconjurator este spatiul in care ne desfasuram activitatile zilnice si de aceea ar trebui 
sa invatam sa il pastram cat mai curat, cat mai ferit de poluare si sa fim mereu atenti ca degradarea 
lui sa fie cat mai mica. Adeseori uitam ca un mediu poluat, plin de gunoaie ne determina si pe noi 
sa fim mai agitati, mai stresati si sa avem o oarecare stare de nervozitate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odata cu trecerea anilor aerul a devenit tot 
mai poluat si se intampla ca atunci cand vrem sa 
respiram un aer pur, acest lucru sa nu fie 
posibil. In ultimii 30 de ani s-au intensificat 
preocuparile privind imbunatatirea calitatii 
aerului prin diminuarea poluarii produsa de 
motoarele autovehiculelor. In prezent vehiculele 
polueaza de 8-10 ori mai putin decat cele care 
au existat in circulatie acum 30 de ani. Acest 
lucru s-a realizat prin optimizarea procedeului 
de ardere si prin utilizarea dispozitivelor 
antipoluante. Dar poluarea aerului a dus si la 
degradarea stratului de ozon.  
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Alt factor care ne afecteaza activitatea zilnica este fumul de tigara care produce o poluare 
îngrijoratoare pentru incinte, afectand direct fumatorii cat si pe nefumatorii care inspira aerul 
poluat. Acest tip de poluare ia o amploare din ce în ce mai mare, deoarece procentul de fumatori în 
cadrul persoanelor adulte este de 75%,iar in fumul emis au fost identificate circa 3000 de 
substante, care în cea mai mare parte sunt mutagene si/sau cancerigene. 
     
       Dar faptul ca exista un numar mare de agenti poluanti nu inseamna nici pe de parte ca nu 
avem solutii. O prima solutie ar fi inlocuirea energiei produse de atomocentrale cu hidroenergie 
sau energie eoliana.Adoptarea acestor solutii ecologice nu depinde doar de autoritati ci si de 
fiecare dintre noi. 
     
        Ce pot face eu? Este simplu si nu necesita un efort mare: 
 
- evit folosirea pesticidelor si a substantelor chimice pentru a scapa de insecte, exista si alte metode 
la fel de eficiente; 
- curat geamurile cu apa si otet in locul produselor chimice; 
- pentru spalat, atat cat este posibil, folosesc apa rece; apa calda incerc s-o folosesc doar daca este 
neaparata nevoie, pentru incalzirea acesteia se consuma foarte multa energie; 
- nu arunc la cosul de gunoi produse toxice cum ar fi vopsele, lac pentru mobila; le arunc in locuri 
special amenajate! 
- nu folosesc aparatele electrice pentru a face lucruri pe care le pot face la fel de usor doar cu 
mainile; 
- arunc gunoiul in saci de hartie in locul celor din plastic, plasticul ramane in natura pentru o 
perioada de timp foarte lunga; 
- economisesc apa: este necesara o mare cantitate de energie pentru a purifica apa; 
- opresc caldura atunci cand ma pot incalzi imbracand un pulover;  
- sting lumina si caldura la iesirea din camera, la fel si televizorul; 
- plantez copaci care vor asigura hrana si adapostul  pentru pasari  precum si un aer curat; 
- hranesc pasarile cu resturile de paine de la masa; 
- daca folosesc pesticide, ierbicide sau fungicide pentru a scapa de daunatori, nu arunc deseurile 
rezultate la gunoi; 
- folosesc ingrasaminte naturale in locul celor chimice; 
- opresc centrala termica inainte de a pleca in concediu; 
- folosesc la picnic farfurii, tacamuri si cani din materiale refolosibile; 
- ma asigur ca pungile cu gunoi pe care le arunc nu vor ajunge in apa, ci la cosul de gunoi; 
- farfuriile si canile din hartie sau spuma de polistiren (zapada artificiala) reprezinta o risipire a 
resurselor planetei; 
- verific consumul de energie al aparatelor electrocasnice pe care le achizitionez.  
         
     Actiunile  de mai sus sunt doar cateva repere si cu siguranta cu putina creativitate voi veti 
descoperi noi metode de a pastra curat mediul inconjurator.Trebuie sa ne gandim mereu ca asa 
cum ne ingrijim de casa in care locuim trebuie sa o facem si cu planeta noastra,in caz contrar 
singurii afectati vom fi doar noi,locatarii acesteia. 
                                                     
                                  
                                   Hai si noi,cu mic,cu mare, 
                                   Sa privim atent in zare, 
                                   S-admiram tot ce vedem 
                                   Si cu grija sa pastram 
                                   S-avem pentru cei mai mici 
                                   Cand si noi vom fi bunici.                            
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,, Protejaţi apa!” 
Autor: prof. Calin Carmen Diana 

Şcoala ,, Avram Iancu”, Baia Mare, jud. Maramureş, România 
 

Rezumat: The activity,, Protect  our water !"is intended to inform and educate students 
interactively and interdisciplinary about the environment in general and water in particular. In the 
days preceding the activity study groups are formed. Students perform research in the school 
library and gather information using IT technology reports and presentations that will be used 
throughout the activity.Also,students prepare a literary performance  guided by the  teachers in  the 
project team. This interdisciplinary activity ,,Protect our water!”aims at : discovering the 
importance of water from an interdisciplinary perspective, addressing water as a living 
environment, looking upon water from an aesthetic and religious point of view and last but not 
least help students to acquire an ecological behaviour. 
Conţinut ştiinţific: 
Activitatea debutează cu reactualizarea cunoştinţelor anterioare: elevii sunt solicitaţi să precizeze 
ceea ce ştiu despre apă: stare de agregare, proprietăţi fizice, utilizări, etc. În continuare,  prof. de 
biologie prezintă elevilor o prezentare power point cu tema ,,Protejaţi apa!” care conţine 
informaţii despre : repartiţia apei pe glob, procentul de apă al diferitelor organisme, calităţile apei 
potabile, poluarea apei, măsuri de combatere a poluării şi măsuri de reducere a consumului de apă. 
Au loc discuţii pe marginea prezentării vizionate iar elevii, organizaţi pe grupe completează fişele 
de lucru. Un reprezentant al fiecărei grupe prezintă rezultatele, după care elevii prezintă referatele 
realizate în echipă, care au ca temă  apa ca mediu de viaţă .Următoarea activitate este momentul  
literar artistic : audiţie şi interpretare cântece şi poezii  despre apă, activitate coordonată de către 
prof. de ed. muzicală. Elevii  recită poezii  şi deduc simbolistica apei coordonaţi de prof de lb 
română, precum şi rolul spiritual al apei.  
Conexiunea inversă se realizează prin intermediul  afişelor , pliantelor cu tema ,, Preţuiţi apa !” , 
realizate de către elevi (activitate pe grupe). 
Metode şi procedee didactice de realizare a activităţii: Observarea; Problematizarea; Explicaţia; 
Conversaţia euristică 
Valenţe educative:cultivarea creativităţii elevilor, formarea unui comportament ecologic, 
dezvoltarea capacităţii de comunicare.  
Curiozităţi: ŞTIAŢI CĂ? 
În natură apa este întâlnită sub diferite forme:zăpadă , ploaie , ceaţă , apă freatică. 
Cea mai mare parte a apei se află înmagazinată în oceane. 
Doar 2,7% din totalul apei de pe glob îl reprezintă apa dulce. 
Apa se găseşte în toate organismele vii! 
Algele conţin până la 98% apă! 
Apa  este un constituent fundamental şi indispensabil al organismului uman ! 
Corpul uman conţine 60% apă. 
Un om poate trăi 5săptămâni fără hrană , 5 zile fără apă dar nici măcar 5 minute fără aer! 
Aplicaţii la clasa: a-VI-a (ciclul gimnazial) 
Şi tu poţi: să reduci consumul de apă 
Copil: Apa rămasă în pahar pune-o la o floare!; Nu lăsa apa să curgă atunci cănd te speli pe dinţi!; 
Redu debitul apei de la robinet !; Fă duş în loc de baie!; 
Bunic/părinte: Inlocuieste obiectele sanitare vechi si racordurile stricate!; montează apometre!; 
Foloseşte cu chibzuinţă maşina de spălat: vase, haine;Nu fososi furtunul atunci cănd speli maşina 
( foloseşte găleta şi buretele)!  
Evaluare: focus grup 
 
Bibliografie:  
Ionel A., Partin Z.: „ Biologie” manual clasa a- VI- a, Ed Humanitas Educaţional ,1998 
www.consumredus.ro , www.stiati-ca.com,  Atlas de ecologie 



Management of ECO Education. ECO Guide to pupils, parents and grandparents _ISBN 978-973-0-13641-8 
Managementul educaţiei ecologice. Ghid ECO pentru pici, părinţi şi bunici_2012 

58 
 

Anexa 
 

Fişă de lucru nr.1  
 
Grupa 1 
Completaţi spaţiile punctate cu informaţiile corecte referitoare la apă. 
 
1. În natură apa este întâlnită sub formă de : ........................, ........................ceaţă,............................   
3. Cantitatea cea mai mare  de apă de pe Glob este înmagazinată în .......................... şi 
......................... . 
4.Apa potabilă trebuie să aibă următoarele calităţi: incoloră, ...................., ........................., 
microbiologic........................  
Grupa 2 
Precizaţi trei suse de poluare a apei şi propuneţi măsurim de combatere a poluării apei. 
1.Sursele de poluare a apei sunt :aruncare de ...................... , ..................... uzate, accidente 
............................ . 
2.Măsuri de combatere a poluării: .............................. 
                                                       ............................... 
                                                       ................................ 
Grupa 3 
Precizaţi trei modalităţi de reducere a consumului casnic de apă pe care le pot realiza:  
a) copiii 
b) părinţii şi bunicii 
Copiii pot să: 
..............................................................................................................................................................
......................................................... 
Părinţii pot să: 
..............................................................................................................................................................
.........................................................  

Fişa de lucru nr.2 
Folosind metoda cvintetului realizaţi o poezie care să aibă ca temă apa. 
Regulile de întocmire a unui cvintet: 

1)Primul vers este format din cuvântul tematic (  un substantiv); 

2) Al doilea vers este format din 2 cuvinte ( adjective care să arate însuşirile cuvântului tematic) ; 

 3) Al treilea vers este format din trei cuvinte ( verbe la gerunziu care să exprime acţiuni ale 

cuvântului tematic); 

4) Al patrulea vers este format din patru cuvinte ce alcătuiesc o propoziţie prin care se afirmă ceva 

esenţial despre cuvântul tematic; 

 5) Al cincilea vers este format dintr-un singur cuvânt, care sintetizează tema/ ideea . 

Exemplu 

Apa, 

Limpede, curată, 

Curgând, adăpostind, hidratând, 

Este sursa existenţei noastre. 

Viaţa. 
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EDUCAŢIA ECOLOGICĂ ÎN GRĂDINIŢĂ 
Autor: prof. Crăciunaş Corina 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr.10  
Localitatea: Zalău, judeţul Sălaj, România 

 
 
Etimologic, cuvântul “educaţie”provine din latinescul “educo, educere”, termen care în 

limbajul uzual are deopotrivă, două semnificaţii. În primul rând el desemnează acţiunea de “a 
scoate din”,”a ridica”,’a înalţa”, de unde semnificaţia actului educaţional ca modificare, 
transformare, susţinere a trecerii de la o stare (primară, ereditară sau dobandită pe parcurs), la alta 
nou-formată, în lanţul dezvoltării; imprimarea unei direcţii de acţiune dinspre interior în vederea 
armonizării conduitei individuale cu normele sociale ale comunităţii. În planul al doilea, acelaşi 
termen indică acţiunea de “a creşte”,”a îngriji”,”a hrăni” (plante, animale, oameni), iar de aici 
educaţia a fost înţeleasă ca activitate de creare a condiţiilor necesare creşterii (fizice, biologice), 
dar şi ingrijirii, dezvoltării psihice, morale şi spirituale. 
Abordarea educaţiei ecologice în grădiniţă prezintă anumite particularităţi metodologice, scopul 
final al acestui demers fiind formarea unui comportament ecologic adecvat şi derularea de acţiuni 
concrete de protecţie a mediului înconjurător.     

 
 
The approach of environmental education in kindergarten has certain methodological 

features, the ultimate goal of this process is the formation of an appropriate environmental 
behavior and performance of concrete actions to protect the environment. 

Tree approach to environmental education has several stages that describe a formative path 
that can be followed by any teacher, by making careful discipline specific content and 
methodology, namely: perception and observation of nature, determination of sensations living and 
feelings and awareness of children about their personal involvement, accountability, drowing up a 
strategy for action. 

Regarding the composition of a strategy for action or implementation of educational 
activities of environmental education in kindergarten, it may take place either through educational 
projects or through extracurricular activities (visits, walks, trips, camps), with optional activities, 
front activities directed (observations, reading the images, educational games, stories, memory 
calls etc) and through chosen games and activities (role playing, board games, agility games, 
building games, etc.) and the existing curriculum activities in kindergarten, and aspects of 
environmental education can be achieved at every chapter . 

To educate ecological attitude skills towards the environment and nature, the teachers 
should tickle up the desire of children to the following: maintaining cleanliness in the kindergarten 
yard, parks, gardens, forests on various occasions, maintaining the integrity of trees and flowers, 
landscaping , planting trees, flowers and their care, to participate in environment protection. 

So the ultimate goal of environmental education is to make children to know, to learn, to 
observe rules and regulations to prevent and combat undesirable effects caused by natural 
phenomena, protecting the environment, individual health maintenance and collective and growing 
need to understand behaviors and attitudes of protection and self protection in relation to nature. 
 
Schema logică de abordare a educaţiei ecologice prezintă câteva etape care descriu un traseu 
formativ ce poate fi urmat de către orice cadru didactic, prin valorificarea atentă a conţinutului şi 
metodologiei specifice disciplinei şi anume:                                                                                    
 Perceperea şi observarea naturii. 
 Determinarea trăirii unor senzaţii şi sentimente şi conştientizarea copiilor asupra acestora. 
 Implicarea personală. 
 Asumarea responsabilităţii.   
 Alcătuirea unei strategii de acţiune. 
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În ceea ce priveşte alcătuirea unei strategii de acţiune sau de implementare a educaţiei 

ecologice în activităţile instructiv educative din grădiniţă, aceasta se poate desfăşura fie prin 
proiecte educaţionale, cât  şi prin activităţi extracurriculare (vizite, plimbări, excursii, tabere), 
prin activităţi optionale, activităţi frontale dirijate (observări, lecturi după imagini, jocuri 
didactice, povestiri , memorizări convorbiri etc) şi prin intermediul jocurilor şi activităţilor alese 
(jocuri de rol, jocuri de masă, jocuri de perspicacitate, jocuri de construcţii etc), iar în cadrul 
programei existente a activităţilor din grădiniţă, la fiecare capitol se pot realiza şi aspecte ale 
educaţiei ecologice. 
Pentru a educa deprinderile de atitudine ecologică faţă de mediul înconjurător şi natură, 
educatoarele ar trebui să stârnească dorinţa copiilor asupra următoarelor aspecte: 
 Păstrarea curăţeniei în curtea grădiniţei, în parcuri, grădini, păduri cu diverse prilejuri; 
 Menţinerea integrităţii arborilor şi florilor; 
 Întreţinerea spaţiilor verzi; 
 Plantarea de pomi, de flori şi îngrijirea lor; adică să participe practic la protejarea mediului. 
         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. 
           În concluzie,  putem spune că  există diverse activităţi  pentru o educaţie ecologică şi prin 
toate activităţile şi acţiunile ce le desfăţurăm în grădiniţe , copiii îşi pot însuşi numeroase noţiuni 
şi cunoştinte despre problematica ecologiei. Să luăm ca motto al activităţii noaste, afirmaţia lui 
Piaget: „Copilul trebuie lăsat să descopere el însuşi adevărul acţionând în mod practic, deoarece 
scopul şcolii este de a forma creatori, inventatori, şi nu de a forma indivizi care să repete ceea ce 
au învăţat generaţiile precedente.” 
Aşadar 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. Pîrvu, C.,(1981), Îndrumător pentru cunoașterea mediului, Editura Didactica și 
pedagogică, București ; 
2. Breben, S., (2008), Formare pentru viitor Educație pentru protecția mediului, Editura 
Arves, București; 
3. Sas, C., (2007), Fundamentele Pedagogiei, Editura Universității, Oradea    
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Micii Ecologiști 
    Autor: Prof. Călin Nicoleta Șc. P.Zamfirescu,  

Localitatea: Flămînzi, Judeţul: Botoșani, România 
EDUCATIONAL PROJECT  
 
From the idea that our students must be educated small to love nature, to preserve and protect, to 
understand that it's okay to enjoy a flower, a tree, a blade of grass in their natural environment I 
initiated the project \"Small environmentalists.\" 
As goals we set and raising students ' awareness of environmental issues, eco-friendly behaviour 
by cultivating love for nature protection and conservation of the environment, acquire knowledge 
in the field of Ecology through the experimental activities and demonstration purposes. 
 
PROIECT EDUCAȚIONAL 
Pornind de la ideea că elevii noștri trebuie educați de mici să iubească natura, să o ocrotească și să 
o protejeze,să înțeleagă faptul că este bine să ne bucurăm de o floare, de un pom, de un fir de iarbă 
în mediul lor natural am inițiat proiectul „ Micii ecologiști.” 
Ca obiective ne-am propus conștientizarea și sensibilizarea elevilor față de problemele mediului , 
formarea unui comportament ecologic prin cultivarea dragostei  pentru natură, prin ocrotirea și 
conservarea mediului înconjurător, însușirea unor cunoștințe din domeniul ecologiei  prin activități 
cu caracter experimental ți demonstrativ.  
 
Grup țintă 
-elevi 
-cadre didactice 
-familiile copiilor 
 
Perioada  derulării proiectului 
- octombrie  2012- 15 iunie 2013 
 
Obiectivele proiectului 
-să manifeste preocupare pentru a acționa ecologic; 
-să-și dezvolte interesul pentru  protecțía  mediului; 
-să efectuieze experimente simple utilizînd instrumente și tehnici diferite; 
- să cunoască condițiile de menținere a vieții: 
-să cunoască și să protejeze natura  , să enumere reguli minime de protejare a ei: 
-să înțeleagă efectele unor acțiuni nefaste ale omului  asupra naturii  defrișarea pădurilor, 
distrugerea  vegetației , degradarea arborilor,dispariția unor specii de animale , transformarea unor 
trasee turistice ,în lăzi de gunoi, infestarea  apelor, să colecteze selectiv deșeuri: 
- să dezaprobe  să să ia atitudine, făță de acțiuni  ce duc la degradarea mediului înconjurător: 
-să planteze pomi , flori, și le îngrijească  , contribuind la înfrumusețarea  peisajului  și la 
reducerea poluării ; 
- să recite și să interpreteze poiezii   și  să interpreteze poiezii  și cîntece cu conținut ecologic: 
Metode și tehnici de lucru 
-conversația  euristică, lucru în pereche  , grupă , observația, descoperirea , studiul de caz, 
problematizarea, stimularea,  explicația: 
Resurse: 
 - umane  cadre didactice, copiii, preșcolari, școlari, familiile copiilor, reprezentanți ai Protecției 
Mediului  ,invitați 
-materiale  enciclopedii, reviste, cărți, planșe, albume, materiale din natură, aparat foto , 
DVD,CD,  
Puncte slabe: 
-este posibil ca nu toți copiii sau părinții să manifeste interes pentru proiect și să se implice. 
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CALENDARUL   ACȚIUNILOR 
 
NR. 
CRT. 

TITLUL  ACȚIUNII MODALITĂȚI  DE 
REALIZARE 

PERIOADA DE 
DESFĂȘURARE 

1 Să colecționăm din darurile 
Naturii 

Plimbare în parc, excursii, 
drumeții, pentru colectarea de 
materiale din Natură (frunze, 
ghindă, castane, conuri, semințe) 
ce vor fi folosite în diferite 
activități. 

Octombrie 2012 

2. Pericolul poluării Întîlnire cu un reprezentant de la 
protecția mediului – antrenarea 
copiilor într-o dezbatere pe tema 
poluării , 

Decembrie 2012 

3. Apa înseamnă viață Convorbire, expoziție cu 
ilustrate despre ape 

Februarie 2012 

4. Un copil, un pom o floare Întîlnire cu un inginer de la 
A.P.M. 

Martie 2013 

5. Ce știu micii ecologiști? Desene , picturi, colajecu 
materiale din Natură 

Aprilie 2013-mai 
2013 

6. Ziua mondială a mediului Concurs Așa da așa nu Iunie 2013 

 
Evaluarea concursului 
 

Juriul a  monitorizat  rezultatele și a prezentat  punctajul  obținut . Elevii au fost premiați  
cu’” Diplomă de mic ecologist’”  și au obținut „ Steagul  verde ”.  Activitatea s-a încheiat prin 
intonarea Imnului  Ecologiștilor , imnul școlii noastre.  
 
Încheierea  activității  
 
Elevii au prezentat o colecție  de primăvară din materiale reciclabile ,într-o paradă a modei sub 
titlu Primăvara ecologică. Participanții la activitate au fost invitați  să viziteze o expoziție  cu 
lucrări ale copiilor . 
 
Concluzii  ” Prieteni ai naturii ”sunt toți acei care știu s-o respecte , sunt toți acei ce-o privesc  ca 
adevărați ecolologi , ce doresc, nu o natură strivită ci conștienți  că apără și conservă una din 
bogățiile cu care noi ne mîndrim. 
 
Bibliografie: 
 

1. Programa  activităților instructiv educative 
2. Ecologie și protecția mediului , Editura scaiul, București 1993 Mohan Gh. Ardelean  A. 
3. Ionescu A. Săhleanu V. –Protecția mediului înconjurător ți educația ecologică- București, 

Ed. Ceres 1989 
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Aplicații practice privind ocrotirea naturii 
Autorul –  prof. Mihaela Maria Csepregi;   

Școala - Școala Gimnazială “ Dr. Victor Babeș” 
Localitatea -  municipiul Baia Mare; Județul -  Maramureș; Țara -  România 

 
 

Rezumat în limba engleza: 
 

Article "Practical applications of nature protection" is a blueprint for environmental 
education activities carried out within the circle of science "EXPERIMANIA" school year 
2011/2012. It presents important aspects of environmental education among school pupils 
Gymnasiums, implemented through environmental activities. Environmental actions based on the 
fact that we live in town, Baia Mare is one of the most polluted cities in Romania. Through its 
activities, the students understood 
 
Continut stiintific: 
  

Planeta Pământ suferă de o criză ecologică care se află în expansiune și afectează întreaga 
biodiversitate, dar în mod deosebit omul și mediul său de viață.  

 
Am asistat la episoade dramatice, adevărate catastrofe ecologice, ca să ne dăm seama că s-

au depășit niște limite, care au provocat grave dezechilibre în natură, acestea conducând la 
dispariția unor specii de animale sau plante. 
 

Paradoxal este faptul că nu natura îl amenință pe om, ci dimpotrivă omul însuși prin 
acțiunile sale, de cele mai multe ori neraționale, amenință echilibrul ecologic.  

 
Resursele naturale sunt limitate iar viața a demonstrat că natura nu e un sac fără fund. 

  
Promovarea unui comportament corect față de natură, este o obligație a fiecărei persoane , 

ea trebuie adoptată până nu este prea târziu. Omul poate fi considerat   un “revoluționar” al 
mediului, dar acum trebuie să-și revoluționeze comportamentul față de mediul înconjurător, până 
nu e prea târziu.  
  

Criza ecologică locală face parte integrantă din criza ecologică globală. Este cunoscut 
faptul că municipiul Baia Mare se află în topul centrelor urbane cu cel mai ridicat nivel de poluare 
din România. Prin așezarea sa pitorească, Baia Mare ar putea fi considerată o adevărată stațiune 
climaterică, cum a fost declarată în 1930, dacă nu s-ar confrunta cu grave probleme legate de 
degradarea mediului , cu urmări grave asupra sănătății populației. 
  

Pornind de la gravitatea și complexitatea problemelor legate de protecția mediului este 
esențial să promovăm o educație ecologică începând cu generația tânără.  Se cunoaște faptul că 
programele școlare acoperă în foarte mică măsură problematica educației ecologice. Astfel grija 
față de natură trebuie dezvoltată prin activități educative și extrașcolare.   
 

În anul școlar 2011/2012, la  Școala cu clasele I-VIII “Dr. Victor Babeș” s-au desfășurat 
activități de educație ecologică în cadrul cercului de științe “EXPERIMANIA” sub îndrumarea 
prof. Csepregi Mihaela Maria. Elevii înscriși la activitățile cercului au provenit din clasele  a VII-
a. Dintre activitățile realizate se pot enumera: masa rotundă cu tema “ Poluarea în orașul nostru”; 
plantarea de puieți în zona centrală a municipiului în cadrul parteneriatului cu Colegiul tehnic 
“C.D. Nenițescu” Baia Mare , igienizarea unui spațiu verde din apropierea școlii, vizită la Stația de 
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epurare a apelor uzate,  în cadrul acțiunii “ Să trăim ECO” în colaborare cu Centrul Europe Direct 
- Fundatia CDIMM Maramureș.  
 

Prin activitățile desfășurate elevii au înțeles importanța prețuirii mediului înconjurător, și-
au dezvoltat opinii proprii despre comportamentul față de natură. În cadrul discuțiilor prilejuite de 
masa rotundă  elevii au elaborat un set de reguli  de educație ecologică  care s-au popularizat în 
rândul colegilor .  

 
Activitatea de plantare  a conștientizat în mintea elevilor care este locul și rolul omului în 

natură.  Prin extinderea spațiilor verzi în orașul nostru, chiar cu o mică contribuție din partea 
noastră, elevii înțeleg  că refacerea vegetației este o măsură eficientă și ieftină care asigură 
diminuarea efectelor poluării.  

 
Vegetația reprezintă “plămânii” orașului, iar dacă vom reuși prin eforturi comune să 

transformăm  Baia Mare într-un oraș curat, vom adăuga o rază de speranță în comunitate.  
 
Elevii au învățat care sunt etapele pentru plantarea corectă a puieților: pregătirea solului 

executatea gropilor cu respectarea adâncimii pentru diferite specii, plantarea propriu-zisă, alinierea 
materialului săditor.  

 
Fiecare puiet plantat este purtător al unei plachete va cuprinde numele elevilor, școala de la 

care provin și data  actiunii de plantare. Se dezvoltă astfel spiritul responsabilității pentru un lucru 
util și bine făcut. 
 

Cu ocazia Zilei Pământului am participat la Campania “ Să trăim ECO”, în colaborare cu 
Centrul Europe Direct - Fundatia CDIMM Maramureș, unde am efectuat o vizită de studiu la 
Stația de epurare a apelor uzate urmată de ecologizarea unui teren . Elevii au înțeles că deșeurile 
reprezintă o sursă de poluare și că “ meritul ” pentru existența acestora se datorează semenilor 
noștri. 
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Activitățile de educație ecologică desfășurate au dovedit că tinerii demonstrază multă sensibilitate 
și receptivitate față de problemele de mediu din orașul în care trăiesc , școala este mediul ideal în 
care se câștigă informație , se formează caractere , abilități, aptitudini și deprinderi care fac din ei 
oameni mai buni, mai responsabili față de lumea în care trăim. 
Printr-un efort conjugat,  Baia Mare din orașul foarte poluat poate deveni un oraș curat, “ o mare 
de verdeață”, iar în perspectivă își poate revendica dreptul de un oraș ecologic, pe care îl merită 
din plin. Școala își oferă întreaga disponibilitate pentru realizarea acestui obiectiv alături de 
întreaga comunitate. 
Metode si procedee didactice de realizare a activitatii ECO propuse: Învățarea prin 
descoperire/proiecte/activități practice. Activitatea extrașcolară sub forma de cerc de științe, 
activități practice de protejare a naturii 
 Valente educative: formarea la elevi de abilități, competențe, deprinderi de educație ecologică  
 Curiozitati / Stiati ca...: 
 Aplicatii la clasa/grupa:  masa rotundă, plantare de puieți, ecologizare, vizită de studiu 
 Si tu poti...copil/elev/profesor/parinte/bunic: Și tu poți să ai grijă de natură! 
 Evaluare: fotografii, prezentări, fișe de activitate 
Bibliografie:  
Ioan Nădișan, Carmen Pașca; Conduită ecologică aplicată; Editura Universității de Nord Baia 
Mare; 2003 
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,,MICII ECOLOGIŞTI” 
Autor: prof. DINULESCU BEATRICE 
Unitatea şcolară GRADINITA NR 273, 
Localitatea.BUCURESTI, SECTOR 6,  

Tara. ROMANIA 
 

DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ: Educaţie ecologică şi protecţie a mediului 
SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

Creşterea calităţii mediului educaţional şi de viaţă a preşcolarilor din grădiniţă în vederea 
însuşirii unor comportamente dezirabile privind cunoaşterea şi protecţia naturii. 

Cultivarea dorinţei copiilor şi adulţilor de a participa la acţiuni de îngrijire, protejare şi 
înfrumuseţare a mediului din curtea grădiniţei aplicând cunoştinţele dobândite. 
 
OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE ALE ACTIVITĂŢII: 
- să participe activ la activitatea de plantare, respectând toate acţiunile necesare (săpare, plantare, 
udare); 
- să înţeleagă semnificaţia relaţiei cauză-efect bazându-se pe experienţa de viaţă privind evoluţia 
plantelor; 
- să consolideze şi sistematizeze cunoştinţelor copiilor despre munca în grădină în anotimpul 
primăvara, identificând comportamente civilizate în relaţiile cu cei din jur (copii, părinţi, cadre 
didactice); 
- să stimuleze spiritul de observaţie al copilului şi adultului în rezolvarea situaţiilor problemă 
apărute pe parcursul desfăşurării acţiunilor de plantare; 
- să manifeste stări afective puternice faţă de rezultatele muncii în grădină alături de familie, 
alături de prieteni, colegi şi alţi membrii ai comunităţii în care trăiesc. 
  
PARTICIPANŢI: 

 
- PREŞCOLARI: 223 
- CADRE DIDACTICE: 16 
- PĂRINŢI: 152 
 

DURATA ŞI LOCUL: 2 h 30 min. între orele 15.30-18; în curtea Grădiniţei Nr.273. 
 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII: 
 

Activitatea de ecologie a fost o propunere şi o provocare întâmpinată cu entuziasm şi 
responsabilitate de  către toţi participanţii. Fiecare a avut rolul său bine stabilit, de la procurarea 
puieţilor şi a răsadurilor, până la mobilizarea copiilor şi părinţilor acestora, de la organizarea 
spaţiului de desfăşurare a acţiunii de plantare, până la realizarea ei propriu-zisă. 

Asociaţia Părinţilor din Grădiniţa Nr. 273 a fost, ca întotdeauna, partenerul nostru de nădejde, 
drept dovadă implicarea exemplară şi prezenţa mare la această acţiune. 

Copiii au fost cei mai entuziasmaţi urmărind curioşi etapele procesului de plantare, 
reamintindu-şi părţile componente ale unei plante şi factorii necesari creşterii şi dezvoltării 
acestora, numărând gropile pentru puieţi sau flori sau stabilind al câtelea copac este al grupei lor. 
Şi, bineînţeles, plantând şi udând răsadurile alături de părinţi lor. Împreună. 

 
DESCRIEREA REZULTATELOR OBŢINUTE ÎN URMA ACTIVITĂŢII: 
În urma activităţii derulate s-au plantat în curtea grădiniţei noastre aproximativ 50 de pomi 
fructiferi diferiti: meri, peri, gutui, pruni, cireşi, caişi şi piersici. O mică livadă. 
S-au plantat aproximativ 15 plante de pădure, printre care zmeură, coacăze albe şi roşii şi agrişe, 
precum şi butaşi de viţă-de-vie. 
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Florile plantate în straturi, ronduri sau la marginea aleelor au fost nenumărate şi foarte diverse, 
de la narcise, zambile, crăiţe, năsturaşi, până la magnolii şi liliac. 

 
SUSTENABILITATE:  

Acţiunea de miercuri, 04.04.2012 a fost un început promiţător. Prin această activitate 
ecologică, s-a deschis o cale de conştientizare şi implicare a copiilor şi adulţilor în conservarea 
mediului înconjurător.  

Toţi participanţii au înţeles ce înseamnă mai mult verde în jurul nostru. Dar este doar 
primul pas. Florile, arbuştii şi copacii plantaţi aşteaptă să fie de acum des vizitaţi şi îngrijiţi, 
pentru a urmări constant evoluţia lor. Copiii vor vedea ,,pe viu” cum cresc şi se dezvoltă 
plantele, vor avea ,,materialul didactic” în curtea grădinişei şi vor privi cu mai multă grijă 
natura care îi înconjoară. Aşa că acţiunile viitoare vor urmări un calendar apropiat dezvoltării 
plantelor respective. Pentru început, va urma punerea unor araci de susţinere şi a unor 
gărduţuri de protecţie, şi nu în ultimul rând, udarea permanentă până la prinderea lor. 

În proiect este şi grădina de legume din curtea grădiniţei noastre, acum plăntuţele fiind doar 
în faza de răsaduri în ghivece şi pahare de plastic. 
 
MOTIVAŢIA PROPUNERII ACTIVITĂŢII: 

Activitatea propusă în cadrul săptămânii ,,Şcoala Altfel” a atras un număr de participanţi 
care a depăşit toate aşteptările.  

Fiecare voluntar, mic sau mare, a fost încântat să contribuie la procurarea puieţilor, 
răsadurilor şi uneltelor necesare în vederea plantării, să muncească cu pricepere şi dăruire, 
după propriile forţe şi înclinaţii şi să se bucure de rezultatele obţinute. 

Participanţii s-au arătat foarte bucuroşi să-şi petreacă în mod activ şi atât de util o zi 
frumoasă de primăvară. 

Săpatul, udatul, glumele şi pozele făcute, şi mai ales, clipele trăite cu această ocazie, au 
transformat cu siguranţă floarea şi arborele în noi membrii ai familiei noastre lărgite, copii, 
părinţi şi cadre didactice. 
 
a) IMPRESII PARTICIPANŢI: 
 
- CADRE DIDACTICE: 
,,Mă bucur că trăim o schimbare în aspectul grădiniţei, o înnoire, dar şi mai important e că 
trăim o schimbare de atitudine a noastră, a tuturor, mari şi mici, faţă de natură.” (Vodiţă Anca - 
prof. Înv. primar şi preşcolar) 
 
,,Poate că e un lucru mic ceea ce am făcut noi astăzi, dar care are un impact mare pentru 
mediul înconjurător.” (Dinulescu Beatrice - prof. Înv. primar şi preşcolar) 
 
,,Entuziasmul general al copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice, ne motivează să gândim 
continuarea acţiunii de astăzi.” (Drăgoi Marilena - Director Grădiniţa Nr.273) 
 
- PĂRINŢI: 
,,Am venit cu drag pentru că muncim cu copiii noştri, pentru copiii noştri.” (Stan Nina – gr. 
mijlocie B) 
 
,,Eu am venit pentru că plantăm în grădiniţă şi beneficiem şi noi de spaţiul verde în plus, dat 
fiind că locuim lângă această grădiniţă.” (Somescu Ana-Maria – gr. mijlocie C) 
 
,,Mie îmi place ce-a ieşit. Nici nu ştiam că sunt aşa de priceput, pentru că n-am plantat în viaţa 
mea de bucureştean, get beget. Şi daca nu facem noi, atunci cine?” (Zicos Cristian – gr. mare 
pregătitoare pt. şcoală A) 
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,,Am plantat un copac pentru nepotul meu. Şi tatăl meu a plantat un copac pentru mine, atunci 
când m-am născut.” (Moldoveanu Valentin – gr. mare B) 
 
- COPII: 

 
,,Mi-a plăcut foarte mult să plantez flori. Mama a făcut o gropiţă şi eu am plantat florile. După 
aceea le-am dat apă să bea, că au stat cam mult în pungă şi au transpirat.” (Preda Emilia – gr. 
mare B) 
 
,,Copacul meu e mai înalt. O să facă mere mai repede decât al tău.” (Dinulescu Mihnea gr. 
mijlocie B, către alt copil) 
 
,,Am plantat copaci pentru că vor face fructe şi o să le mâncam atunci când vom veni în vizită 
de la şcoală. Aşa ne-a spus Doamna!” (Pătraşcu Antim gr. mare pregătitoare B) 
 
,,Tata mi-a spus că toţi copacii curăţă aerul. De aceea trebuie să plantăm mulţi copaci.” (Maria 
Mateo – gr. mare A) 
 
 
 
b) FOTOGRAFII DIN TIMPUL DERULĂRII ACTIVITĂŢII  
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ ÎN CONTEXTUL ACTIVITĂȚILOR CURRICULARE ȘI 

EXTRACURRICULARE DIN GRĂDINIȚA DE COPII 
Autor: prof. VODIŢA ANCA 

Unitatea şcolară GRADINITA NR 273, 
Localitatea.BUCURESTI, SECTOR 6,  

Tara. ROMANIA 
 

Când se vorbeşte de ecologie, cei mai mulţi se duc cu gândul la curăţenie, dar nu putem limita 
totul la această problemă, ecologia fiind cea care ne ajută să ne explicăm, să conştientizăm felul în 
care se găseşte mediul înconjurător şi să luăm atitudine. 

 
Curriculum pentru învățământul preșcolar oferă multiple oportunități de abordare a educației 

ecologice atât în cadrul domeniilor experiențiale, cât și prin joc și activități extracurriculare. 
 
Despre ce înseamnă ,,poluare” și tot ce implică aceasta pentru viața noastră, preșcolarii de la 

grupa pe care o coordonez au aflat printr-o serie de experimente învățate de la bunul lor prieten 
iepurașul Jelly Jam (din cartea cu același nume editată cu sprijinul UNICEF). În cadrul 
Domeniului Știință-activitați de cunoaștere a mediului, rezolvând fișele propuse în aceste pagini, 
discutând cu colegii de grupă despre imaginile prezentate și observând rezultatele experimentelor 
întreprinse în sala de grupă și în curtea grădiniței, copiii au înțeles cât de importantă este folosirea 
judicioasă și economisirea resurselor, cât de important este să acționăm prin toate mijloacele 
pentru evitarea poluării sub orice formă (a apei și solului, a aerului, precum și cea fonică). Și au 
ajuns la concluzia că poluarea se ,,repară” cu mulți bani: pentru curățarea gunoiului, pentru 
filtrarea apei, pentru reîmpăduriri, pentru a cumpara din alte țări fructe, legume și pește neinfectate 
cu pesticide, pentru asistența medicală dacă ne îmbolnavim respirand un aer poluat și consumând 
alimente cu pesticide. 

 
Cunoscând aceste tare ale lumii contemporane, copiii au pus întrebări și au dedus singuri 

soluțiile simple: și ei pot economisi apa închizând robinetul când nu utilizează apa (de exemplu 
când se spală cu periuța pe dinți), pot face duș, în locul băii în cadă ca să consume o cantitate mai 
mică de apă, pot stinge lumina și televizorul când părăsesc o încăpere, pot sorta deșeurile menajere 
pentru a fi depuse în tomberoanele special amenajate, pot reduce cantitatea de gunoi cumpărând 
mai puțin și participând la procesul de reciclare, pot îngriji plantele din ghiveci și de acasa, și de la 
grădiniță sau pot planta copăcei și răsaduri de flori ca să avem un aer mai curat și să ne înveselim 
mediul de viață. 

 
Prin diferite activități din Domeniul Limbă și Comunicare, preșcolarii au fost familiarizați cu 

bucuria descoperiri naturii și a grijii pe care omul trebuie să o manifeste față de aceasta. Texte în 
proză sau versuri, lecturi după imagini sau convorbiri, le-au adus mai aproape lumea vegetală și 
cea a necuvântătoarelor, precum și modalități prin care chiar ei, copiii, pot interveni favorabil în 
mediul înconjurător. 

 
În activitățile din Domeniul Om și Societate-activități practice, copiii au descoperit reciclarea, 

faptul că un lucru cât de mic și care altora poate părea neînsemnat, se poate transforma într-un 
obiect minunat, un dar pentru cei dragi, o jucarie sau un element decorativ pentru sala de grupă. 
Astfel, din materiale din natură, deșeuri de hârtie și textile sub mâinile harnice și îndemânatice ale 
copiilor au apărut mărțișoare și felicitări ecologice, daruri pentru Ziua de 8 Martie, jucării pentru 
prietenii de la grupa mică, suporturi pentru ouale de Paști, colaje și tablouri, un panou textil cu 
,,buzunare” sub formă de clovn, folosit și ca suport pentru trusele de carioca, și pentru ascunderea 
jetoanelor sau a pieselor geometrice în cadrul jocurilor didactice și logico-matematice. 
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Pentru că la noi în sector se desfășoară anual Expoziția – experiment de artă textilă ,,Alege să 
iubești”, iar ediția din martie 2012 a avut ca temă ,,Teatrul”, am implicat copiii de la grupă și 
părinții acestora în confecționarea unui tablou intitulat ,,Teatrul liric-Dansul lebedelor”, lucrare 
realizată din șireturi și resturi textile multicolore. 

 
Zilele Calendarului Ecologic au fost marcate prin diverse activități desfășurate în cadrul 

proiectului educațional ,,Copiii și mediul”  derulat ca urmare a parteneriatului dintre ErthVoice 
Romania și Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Am participat la acest proiect de-a 
lungul a doi ani școlari, 2008-2010, cu preșcolarii de la grupa ,,Puișori”, desfășurând activități 
antrenante, atractive și pline de învățăminte. 

 
Pe 22 Aprilie, de Ziua Pământului, în primul an de proiect, cu grupa mare, am plantat 

arbagic împreună cu unul din paznicii grădiniței și un bunic de la grupă, cei mari ajutându-ne să 
pregătim răzorul. În anul următor, la grupa pregătitoare, am rezolvat cerințele unor fișe individuale 
care le prezentau copiilor câte gunoaie se strâng în pădure și au efectuat desene ilustrând care sunt 
lucrurile care îi plac Planetei Pământ. Apoi, înarmați cu saci și mănuși de plastic, toată grupa a 
pornit la acțiunea de ecologizare a parcului de joc din curtea grădiniței. 

 
În data de 22 mai, de Ziua Internaționala a Biodiversității, în primul an am participat la o 

acțiune-concurs împreună cu Grădinița nr.111 din sectorul 6 și Grădinița nr.75 din sectorul 5. 
Echipajele, alcătuite din câte cinci copii, și-au confruntat cunoștințele în domeniul ecologiei și au 
realizat o Pasăre Măiastră cu pene decupate din hârtie gllace, diferit colorate, ilustrând frumusețea 
diversității. La finalul acțiunii, preșcolarii au realizat, prin desen și scriere, o scrisoare-poster către 
,,oamenii mari” transmițându-le acestora un mesaj ecologic. La grupa pregătitoare am întreprins un 
experiment de observare a plantelor și viețuitoarelor pe un perimetru dat. Fiecare copil și-a 
delimitat un mic spațiu în curtea grădiniței și a scris sau a desenat ce plante sau viețuitoare a găsit. 
Apoi au colorat diferite imagini, au scris ce  plantă sau viețuitoare reprezintă, le-au numerotat 
paginile și le-au capsat, confecționând cărticele eco care ilustrau diversitatea lumii vii. 

 
Acțiunile din Calendarul Eco s-au încheiat cu Ziua Mondiala a Mediului din 5 iunie prin 

vizitarea expoziției de afișe cu mesaje ecologice care constituia evaluarea proiectului la nivel de 
Municipiu București și participarea la o excursie în zona Cheia-Brașov. Anul următor am 
organizat altă excursie, la Bușteni, dar am realizat și sacoșe eco din plicuri mari de hârtie, precum 
și o expoziție cu lucrari reprezentând mediul de viață al viețuitoarei preferate, altele decât 
animalele de companie. 

 
Prin aceste activități de educaţie ecologică ne-am propus să-l conducem pe copil, viitorul 

cetăţean, spre formarea unui punct de vedere mai obiectiv asupra realităţii, al cărei fundament e 
relaţia om – oameni – mediu. Prin intermediul educaţiei ecologice, copilul să devină conştient de 
viitor, de faptul că viaţa generaţiilor următoare, calitatea ei, depinde într-o mare măsură de 
opţiunile şi acţiunile sale.  

 
 
BIBLIOGRAFIE: 

1. „EDUCAŢIA PREŞCOLARĂ ÎN ROMÂNIA” – ed. Polirom – Iaşi – 2000 
2. ,,SĂ ÎNVĂŢĂM DESPRE MEDIU” - N. A. GEAMĂNĂ – 2004 
3. ,,JELLY JAM PRIETENUL NOSTRU SI AL NATURII” – JUDI FRIEDMAN 

– ed. Star Print advertising 
 
 
 
 



Management of ECO Education. ECO Guide to pupils, parents and grandparents _ISBN 978-973-0-13641-8 
Managementul educaţiei ecologice. Ghid ECO pentru pici, părinţi şi bunici_2012 

72 
 

Materiale ECO realizate de elevi ai Colegiului Naţional Silvania Zalău, judeţ Sălaj, România 
Coordonator elevi: Prof. dr. Ţicală Maria 

 
PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

BANCEA RALUCA 
Colegiul National ,,Silvania" Zalău Clasa A X-A G 

 
 „Protecţia mediului constituie o prioritate a dezvoltării economico-sociale şi are ca scop 

obţinerea unui mediu curat şi sănătos care să nu afecteze posibilităţile de dezvoltare a generaţiilor 
viitoare. Este necesară asigurarea protecţiei mediului înconjurător şi conservarea resurselor 
naturale, în concordanţă cu cerinţele unei dezvoltări economice şi sociale durabile, precum şi 
creşterea nivelului de educaţie şi conştientizare a populaţiei privind realizarea acestor obiective.” 

Sunt doar câteva consideraţii pe care le găsim în lucrările de specialitate. 
Pentru ca natura să ne poată proteja, ea însăşi trebuie protejată de oameni. Natura este locul 

în care oamenii îşi găsesc pacea interioară, este un loc plin de surprize, dar din pacate omul nu ştie 
adesea  să preţuiască acest lucru. Tot ceea ce conţine natura ne oferă nouă posibilitatea 
supravieţuirii pe planeta Pământ. Fără natură omul nu ar exista. 
     Sunt de părere că fiecare dintre noi  poate schimba ceva în legătură cu protejarea mediului 
în care trăim. Sunt câteva lucruri simple care, practicate mai des, ar aduce beneficii pentru mediu, 
ducând la reducerea poluării. 
     Una dintre sugestiile mele este să evitam mersul cu maşina  pe distanţe scurte pentru a 
combate irosirea carburanţilor şi pentru a încetini polurea atmosferei. 
      Totodată am putea să lăsăm mediul curat în urma noastră, mai ales atunci când părăsim 
locul de camping sau picnic, deoarece nu ne costă nimic, în plus, aduce un beneficiu naturii şi 
totodată nouă. 
       Cred că este foarte important să participăm la evenimentele precum ,,Let do it Romania “, 
pentru că planeta are nevoie de ajutorul nostru. 

Nu se poate spune că Natura ucide; prin aceste acte ea ne demonstrează puterea enormă pe 
care o deţine. Până la a acuza natura, ar fi mai indicat să căutăm vinovaţii printre noi. Toate 
acestea nu pot fi decât repercursiuni ale neatenţiei, neştiinţei, ignoranţei sau lăcomiei noastre. 
Trebuie să conştientizăm importanţa colosală a Naturii şi să o preţuim la adevărata ei valoare. 
       Consider că putem schimba multe lucruri în ceea ce priveşte protejarea mediului 
înconjurător, doar că avem nevoie de puţină motivaţie şi interes. În acest scop este bine să îi 
încurajăm pe cei apropiaţi nouă să participe la evenimentele de acest gen. 
    O SCHIMBARE ÎN BINE ADUSĂ PENTRU MEDIU ESTE UN BENEFICIU PENTRU 
NOI !!!! 
 

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 
                                                                                                    Cucuian Cristina şi Mastan Damaris  

Colegiul National ,,Silvania" Zalău, Clasa a XI-a  F 
 
    Pornind de la citatul : “Nu mă satur niciodată să învăț acest alfabet măreț al naturii. În fiecare zi 
caut să descopăr o literă nouă.” , înțelegem că natura are multe lucruri tainice de oferit, iar noi, 
oamenii, trebuie să le descoperim în fiecare zi.  Nu mulți dintre noi știu în ce constă această 
descoperire,  astfel  ei nu vor ajuta mediul în care trăim să ducă un trai bine meritat. 
    Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi bunăstare. Totuşi, interacţiunile dintre 
mediu şi sănătatea umană sunt extrem de complexe şi dificil de evaluat. Cel mai cunoscut impact 
asupra sănătăţii se referă la poluarea aerului înconjurător, la calitatea proastă a apei şi la igiena 
insuficientă. Poluarea este un subiect foarte discutat  printre specialiști și oameni de știință, care 
încearcă să ne aducă la cunoștință despre situația în care planeta Pământ se află în acest moment.  
Este foarte important ca noi să înțelegem că poluarea agravează sănătatea întregii omeniri, iar 
acesta este un lucru care trebuie să ne îngrijoreze pe fiecare în parte. Sănătatea noastră depinde și 
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de calitatea apei pe care o bem, lucru pe care îl cunoaștem foarte bine. Marea problemă a apei de la 
robinet o reprezintă clorul. Acesta  este foarte dăunător, deoarece acumularea lui în organism 
reduce capacitatea celulelor de a asimila oxigen. Igiena insuficientă  atrage diferite boli care ne pot 
afecta grav sănătatea. 
     Mediul înconjurător reprezintă mediul natural care a fost transformat de oameni. El cuprinde 
relieful,apa,aerul,vegetația și solul. Acestea sunt elementele mediului natural asupra cărora a 
intervenit omul prin activitățile sale.  
   Pentru a trăi mai bine,oamenii au creat așezări, au cultivat terenuri, au construit  drumuri și 
uzine, adică au transformat treptat mediul natural. Mediul natural poate fi folosit în sprijinul 
omului, dar cu condiția să nu fie distrus. Din păcate există numeroase exemple de distrugere a 
plantelor și a animalelor, de poluare a aerului, a apei și a solului. 
   Planeta noastră suferă din neglijenţa unor oameni care poluează mediul. Ei nu sunt întotdeauna 
conştienţi de răul pe care îl fac, dar cu ajutorul nostru îi vom face să se gândească la efectele 
activităţilor lor asupra vieţii planetei şi, bineînțeles, asupra noastră, a tuturor. Din dorinţa de a avea 
o viaţă comodă, oamenii au poluat, mai mult sau mai puţin grav, solul, apa şi aerul, ducând la 
dispariţia multor specii de plante şi animale. Oamenii sunt confruntaţi, la rândul lor, cu diferite 
boli cauzate de poluare iar intervenţiile civilizaţiei au provocat mediului natural pagube mari. 
Împreună vom înțelege că trăim pe aceeaşi planetă de care trebuie să avem grijă cu toţii! Ceea ce 
natura a creat în milioane de ani se poate distruge în câteva zile, luni sau în câţiva ani. Pentru a 
evita distrugerea mediului, trebuie să cunoaştem legile acestuia şi să acţionăm în conformitate cu 
ele, trebuie să învăţăm să protejăm şi să conservăm elementele mediului natural. Viitorul planetei 
stă în mâinile noastre!  
     Împreună, putem să avem o planetă curată şi sănătoasă !!! 
 

Mediu mai curat 
Sabo-Pripon Denisa Mădălina 

Colegiul National ,,Silvania" Zalău Clasa A X-A G 
 

 
Eu cred că mediul înconjurător necesită toată atenţia noastră şi îngrijire cat mai multă. Pentru a 
avea un mediu mai curat trebuie să-l ocrotim de toate mizeriile care îl înconjoară. 
Sfaturile mele pentru a avea un mediu mai curat sunt următoarele: 
-  Să incercăm să aruncăm toate rezidurile într-un loc special amenajate, nu pe stradă sau mai 
ales în râuri, deoarece prin acest fel poluăm natura, apa, iar vieţuitoarele pot fi afectate de acest 
lucru; 
- Să încercăm să păstram curăţenia cât mai mult posibil şi să atragem atenţia celor care 
încalcă acest lucru; 
- Să plantăm cat mai mulţi copaci pentru a se înmulţi în aşa fel încât pădurile să fie cât mai 
bogate şi pline de viaţa; 
- Folosirea mai puţină a automobilelor; 
-  Implicarea în cat mai multe activităţi legate de protejarea mediului înconjurător pe care să 
le facem cunoscute tuturor. 
Fiecare om trebuie să fie conştient de faptul că este nevoie de cât mai multă atenţie în privinţa 
mediului, deoarece un mediu curat ne oferă nouă oamenilor, plantelor si animalelor posibilitatea la 
un trai mai bun, mai natural fără toxine şi deşeuri. 
Orice proiect cum este de exemplu EcoProvocarea trebuie susţinut şi făcute cât mai multe sacrificii 
pentru a putea fi realizat şi pentru a da cât mai multe roade.    
Mediul curat şi natural face mult bine tuturor de aceea trebuie să găsim soluţii eficiente şi rapide 
care să poată schimba mentalitatea omului despre importanţa pe care ne-o oferă mediul mai curat. 
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In ajutorul mediului înconjurător 

Nedisan Adela A. 
Colegiul National ,,Silvania" Clasa A X-A G 

                    
Cum incepe o zi obisnuită din viaţa orăsenilor? Păi, ne trezim frumos din cauza zgomotului 
motoarelor ce se intrec pe stradă, ne spălăm pe dinţi cu apa de la robinet care este purificată prin 
clorinare ( desigur, din cauza bacteriilor ).Mergem să mancăm ca de obicei fructe si legume 
probabil exportate si stropite cu pesticide. Ne uităm ingandurati pe geam si văzand ca printre norii 
de fum gros se arată o rază subredă de soare, ne spunem că este o zi bună si iesim fără griji să luăm 
o gură de aer cu mari lipsuri de oxigen. Nimic iesit din comun, pană cand ajungem afară si 
constatăm cu uimire că cerul este rosu ca zmeura ( din cauza oxizilor de azot) si multumim 
nestiutori poluării pentru un asemenea fenomen extraordinar...Cam asa incepe o frumoasă 
dimineată si intradevăr nu sună atat de bine pe cat ar trebui.  
Lista continuă insă haideţi sa ne intoarcem puţin si să analizăm trecutul.Problemele cauzate de 
poluare au apărut in sec al XVIII lea odată cu declansarea Revolutiei Industriale, cand englezii 
inventează locomotivele, motorul, becul, dinamita si multe alte descoperiri fără de care nu ne-am 
putea inchipui o viaţă . Odată cu schimbările in bine se anunţă si reacţii adverse, care se intensifică 
foarte mult ameninţand mediul inconjurator. Acesta este asaltat de numeroase tipuri de poluări: 
poluarea solului, poluarea aerului si poluarea apei despre care stim foarte bine că ne afecteaza 
foarte mult sănătatea. Salvarea mediului ar inseamna astfel o salvare proprie a fiinţei. 
Intrebarea de bază este: cum putem să ajutăm mediul in asemenea condiţii? 
Pentru a preveni poluarea aerului se iau următoarele măsuri : 
- dotarea marilor întreprinderi, a exploatărilor miniere ; 
- subterane cu care epurează şi neutralizeaza substanţel poluante ;  
- amplasarea noilor obiective în afara zonelor de locuit ;  
- reducerea emisiilor de oxizi de azot prin limitarea vitezei autovehiculelor şi echiparea acestora cu 
convertoare catalice ;  
- amplasarea în locuri speciale a rampelor de gunoi şi transportul acestuia cu autovehicule închise ;  
- realizarea unor perdele vegetale de protecţie în jurul întreprinderilor;  
- plantarea de arbori şi arbusti, extinderea pădurilor. 
Cat pentru a preveni poluarea apelor: 
- interzicerea evacuării la întamplare a reziduurilor de orice fel care ar putea polua apa şi, în primul 
rând, a apelor reziduale, comunale. Acestea trebuie colectate şi îndepărtate prin sisteme de 
canalizare sau instalaţii locale de colectare ;  
- construirea de instalaţii de epurare a apelor reziduale ale localităţii si unităţilor zootehnice  
- depozitarea reziduurilor solide în locuri special amenajate astfel încât acestea să nu fie antrenate 
sau purtate in sursele de apa de suprafaţă sau subterane 
Ajutorul către mediu nu este imposibil, nu trebuie să uitam ca tot ce facem vine in ajutorul  
sănătatii noastre.Trebuie să incercăm pe cat posibil sa tratăm acest subiect cu mare atentie si sa nu 
abuzăm de darurile de la natură. 
 
      Poluarea 

Roşu Tudor 
Colegiul National ,,Silvania" Clasa A X-A G 

 
Poluarea. Cel mai nou duşman al societăţii umane.Apărut din neant şi în continuă dezvoltare.Acest 
asasin lent şi tăcut al habitatelor naturale, al naturii magice şi al frumuseţilor pământene...Dar ce 
este poluarea mai exact? 
Poluarea este descrisă ca fiind o viciere, un rău adus cuiva sau ceva-ului. Ea poate îmbrăca diverse 
forme: poluare sonoră, poluare chimică, poluarea solului...însă toate acestea ar putea intra sub 
mantia aceleiaşi nefaste: Poluarea mediului.Ea cuprinde totul.De la pet-urile aruncate haotic pe 
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stradă, la insulele de gunoi plutitor până la distrugerea cu inconştientă a zonelor bogate în vietăţi 
rare şi măiestre. 
Totul a început cu un gest mărunt.Un copac tăiat pentru a se încălzi o familie pe timp de iarnă.Un 
ambalaj aruncat din grabă ,pe unde a apucat’.Un animal vânat pentru adrenalina pe care o dă 
‚fugărirea şi capturarea’.Dar copacul tăiat a lăsat în urmă o pădure îndurerată, ambalajul a atras 
privirea altor trecatori care s-au gândit că ar fi păcat să rămână singur şi i-au ‚aruncat’ 
companie.Iar animalul nu se va mai perinda în veci pe plaiurile naşterii sale, ci va fi condamnat să 
cutreiere câmpiile din Shambala. 
Începem cu premisa ca puţin n-are cum să strice.Şi luăm puţin azi, puţin mâine...Puţin câte puţin 
va face un tot mare care va smulge din lumea asta tot ce noi utilizăm in mod excesiv.An de an 
pierdem o parte din zestrea pe care ne-a dăruit-o natura.An de an un cânt de pasăre se stinge din 
lume, o insectă nu va mai păşi pe noroiul moale de după ploaie şi o plantă nu va mai vedea lumina 
zilei. 
Poluăm.Şi asta la scară mare.Am început asta încă de la apariţia noastră.Omul a avut nevoie de 
resursele planetei pentru a se dezvolta şi a trăi.La început el a respectat natura şi a luat doar ce îi 
era necesar.Apoi s-a lăcomit.A vrut tot mai mult.Natura a ajuns slăbită.Şi tot ea a ajuns acum să se 
răzbune pentru neghiobia noastră.Zi de zi ne temem că vom urma noi în rândul selecţiei naturale şi 
vom fi cei ‚pe ca le de dispariţie’.Şi culmea, că ne-o facem cu mâna noastră.Ne poluăm planeta 
pentru ca apoi să luptăm pentru a o curăţa de cei ca noi...suntem nişte  fiinţe ciudate.Dar putem 
face o schimbare! 
Trebuie doar să vrem.Trebuie să credem.Trebuie să acţionăm acum!Pic cu pic, până poluarea nu 
va mai fi nimic.Asta să fie deviza.Şi o lume curată scopul. 

 
Un pas mic pentru om, un salt uriaş pentru omenire 

                                                                                                                    Săbădăşiu Elena Patricia   
     Colegiul National ,,Silvania" Clasa A IX-A D 

 
Doar câţiva oameni din lume au privilegiul de a privi pământul din spaţiu. 
Unul dintre aceştia este astronautul olandez Andre Kuipers,care s-a decis sa isi impartaseasca 

opiniile despre calatoria s-a in spatiu :  
“Am fost foarte impresionat de planeta noastră. De frumuseţea ei, dar şi de 
fragilitate. Ecosfera m-a impresionat în mod special, pentru că este atât de subţire. 
Din spaţiu se văd incendiile de pădure, poluarea, eroziunile solului. Acest lucru m-
a motivat să fac ceva pentru planetă, pentru biodiversitate, pentru ecosistem. De 
aceea am devenit ambasador al Fondului Mondial pentru Natură" 
El este unul dintre putinii oameni care realizeaza importanta planetei noastre. Kuipers a vazut 

greselile pe care le facem noi, oamenii, a vazut cum acestea distrug frumusetea, splendoarea 
planetei noastre dragi si a decis sa faca ceva in privinta asta. Urmatii exemplul, faceti ceva in 
legatura cu planeta noastra.  

 
Exemple, cum poti face Terra un loc mai curat: 
 
 Putem inlocui becurile normale cu unele economice. 
 In timp ce ne spalam pe dinti, putem inchide robinetul. Economisim astfel 6 l de apa de 

fiecare data cand ne spalam pe dinti. 
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 Trebuie sa avem grija sa reparam bateriile care picura. Se aduna o pierdere mare de apa in 
decursul unui an de zile. 

 Protejam mediul si daca folosim produse biodegradabile de curatare a casei. 
 Daca nu folositi un aparat electronic, o modalitate buna de a economisii electricitate este 

sa le opriti. 
 Nu aruncati mancare sau alte deseuri toxice in ape, pe strada sau orice alt loc inafara de 

containarele speciale pentru gunoaie. Incercati deasemenea sa reciclati aceste gunoaie. 
 Nu faceti abuz de consum in nici o privinta (hartie folosita, mancare, produse de curatenie, 

de ingiena etc.) 
 

 
 
Terra, planeta albastra, considerata ca una dintre cele mai splendide din spatiul cosmic, dar 

din nefericire pe cat e de frumoasa la exterior, pe atat de murdara la interior. E greu sa iti dai 
seama de la o singura privire toate defectele, dar daca te uiti mai in de-aproape vei descoperii 
lucruri care nu ai crezut ca sunt posibile.  

Joseph Stackhouse, el este un baiat de numai 17 ani, care nu s-a obosit niciodata sa recicleze 
sau sa faca orice alceva ce ar putea ajuta mediul inconjurator, pana intr-o zi care i-a schimbat 
definitiv perspectiva asupra lucrurilor. 

Totul a inceput ca o zi normala, oarecare. Joseph se indrepta spre scoala intr-o masina 
scumpa care zicea mama sa “polua mai mult ca toate tigarile din intregul New York “. Ralph, cel 
mai bun prieten a lui Joseph, incerca deja de mai bine de o luna sa-l convinga sa se alature 
protestului sau inpotriva poluarii, dar bineinteles era ca si cum ar vorbii cu peretii, pentru ca 
Joseph nici nu il baga in seama cand incepea sa vorbeasca despre asa ceva. Cei doi ajungg in ora 
de istorie, unde lectia de zi era “Ecologia de-a lungul istoriei”. 

- Nu din nou cu asta!!!, spne Joseph frustrat. Isi ia gheanta, cartile si paraseste sala de clasa. 
Plinbandu-se pe coridorul scolii, i se parea foarte bizar, ciudat, era o liniste “perfecta” nici macar 
un sunet nu se auzea. Pe cand sa paraseasca scoala , Joseph ramane ca o statue in mijlocul curtii 
cand realizeaza pustietatea in care se afla: fara copaci sau orice alt fel de verdeata, gunoaiele parca 
formau covoare , chiar munti pe strazi care obijnuiau sa fie luna bec. Indreptanduse speriat pe 
plaja, incercand sa iti gaseasca prietenul, ramane socat cand zareste apa murdara si pestii care 
parca incercau sa fuga din habitatul lor natural. Intr-un colt de barca era Ralph. Era batran, slab, 
murdar, infometat, pentru ca datorita deseurilor aruncate in oceane, apele au devenit atat de 
poluate incat era inposibil sa intri in ele fara sa te inbolnavesti, iar copacii fiind taiati nu a mai 
existat oxigen suficient si nici o protectie pentru plante impotriva razelor Soarelui, care au devenit 
mai puternice datorita stratului de ozon care s-a subtiat de-a lungul anilor datorita poluarii. Joseph 
nu mai putea sa isi stapaneasca lacrimile, incepe sa fuga repede, mai repede cand… 

-Joseph, esti atent?, intreaba profesorul. 
Cu un zambet mare pe buze si usurat ca a fost doar un cosmar, Joseph intreaba: 
-Se mai poate inscrie la acel protest pentru protejarea mediului? 
In concluzie, Joseph a realizat cat de important este sa avem grija de planeta noasta, pentru 

ca fara ea noi nu am fi unde untem astazi. El a scapat usor avand doar o mica incurajare de la 
subcontiinta sa. Crezi ca ai putea incerca sa faci si tu ceva sa ajuti mediul inconjurator? Nu doar 
pentru ceilalti, dar in primul rand pentru tine insuti, sa poti fi mandru de planeta ta stiind ca vei trăi 
intr-un mediu mai curat.  
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Poluarea planetei 
 

Farcaş Beatrice 
 Clasa: a IX-a D 

Colegiul National ,,Silvania" Zalău 
 
 

Văzută din spaţiul cosmic, planeta noastră pare un giuvaier albastru. O privire mai atentă 
însă dezvăluie că locuinţa noastră este în pericol. De ce? Răspunsul nu e greu de aflat: Oamenii nu 
sunt buni chiriaşi. Ei o distrug din punct de vedere fizic — prin poluare, defrişări şi exploatarea 
resurselor ei natural. 

 
Oamenii de ştiinţă ştiu de mai bine de un deceniu că peştii sunt pescuiţi din ocean mai 

repede decât reuşesc să se înmulţească. Dar nu numai populaţiile de peşti sunt în scădere. 
Resursele naturale, precum combustibilii fosili, mineralele şi produsele forestiere, sunt folosite în 
cantităţi uriaşe. Fondul Internaţional pentru Protecţia Mediului precizează că între anii 1970–1995 
s-au epuizat 30% din resursele naturale ale pământului. Exploatarea bogăţiilor naturale se 
dovedeşte a fi o sabie cu două tăişuri, deoarece metodele folosite pot distruge habitatele naturale. 
 

Unii se gândesc că, din moment ce omul a generat aceste probleme, el este capabil să le şi 
rezolve. 
Încălzirea globală este doar una din multele probleme legate de mediu cu care se confruntă 
omenirea. Însă e mult mai uşor să se vorbească despre luarea unor măsuri eficiente decât să se 
treacă la aplicarea lor. Acum, când în sfârşit ne-am dat seama cât de mult am distrus mediul, 
trebuie să ne folosim de toată ingeniozitatea de care dispunem pentru a găsi soluţii la nivel 
tehnologic. Nu e suficientă doar tehnologia. Trebuie să punem şi suflet în găsirea soluţie. 
 

Unii oameni de ştiinţă, se tem că este deja prea târziu să mai putem salva Pământul de 
consecinţele încălzirii globale. Chiar dacă azi ar înceta orice poluare,acestia sunt de părere că 
efectele abuzurilor din trecut comise asupra atmosferei se vor face simţite pentru încă cel puţin 100 
de ani! 
 

Întrucât distrugerea mediului e o problemă atât de mare, soluţionarea ei necesită cooperarea 
tuturor guvernelor lumii, desi este greu sa le aduci  la masa tratativelor si e greu ca ele sa cada de 
acord in privinta solutionarii problemelor ecologice. În unele cazuri, e lăudabil că reprezentanţii 
guvernamentali au dat dovadă de curaj şi au promovat măsuri concrete de protecţie a mediului. 
Totuşi, adevăratele victorii au fost puţine. 
 

Circulaţia rutieră este cea mai mare sursă de poluare din Europa, iar, în unele ţări, mor mai 
mulţi oameni din cauza acestei poluări decât în accidentele de circulaţie. În fiecare an 21 000 de 
persoane din Austria, Elveţia şi Franţa mor prematur din cauza unor boli respiratorii sau cardiace 
care sunt declanşate de poluarea aerului. 
 

Omenirea şi-a poluat propriul mediu înconjurător şi şi-a murdărit propriul cuib, fapt care 
constituie un semnal de alarmă ce anunţă dispariţia speciilo. Plini de lăcomie, oamenii continuă să 
polueze planeta.  
Sunt de părere că omul este neputincios in fata natrurii si doar o intervenţie de natură divină este in 
masură să  rezolve tot ce omenirea a reusit sa distrugă. 
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Talpoş Diana 
Colegiul National ,,Silvania" Zalău Clasa A X-A F 

 
“Nu vom fi niciodată destul de recunoscători  faţă de pământul care ne-a dat totul.” 

(Constantin Brâncuşi) 
 
 

Brâncuşi a însufleţit piatra şi lemnul în operele sale şi ne-a lăsat 
moştenire ideea de respect faţă de tot ceea ce ne înconjoară. 
Asemeni lui, ar trebui să ne gândim mai mult la ceea ce reprezintă  
natura pentru noi, înainte de a fi prea târziu .De multe ori, însă, 
realizăm că ne lipseşte ceva abia după ce l-am pierdut definitiv. 
Începem să ne ajutăm şi pretindem întotdeauna celorlalţi să ia măsuri, 
deşi stă în puterea noastră să facem în aşa fel încât să nu ajungem într-o 
situaţie disperată. Câte specii de animale şi plante ar mai fi pe pământ 
dacă lăcomia şi mândria oamenilor de a le avea ca trofee  n-ar fi făcut  
ca acestea să dispară!  
 
Câte locuri de pe pămant nu şi-

ar fi păstrat frumuseţea sălbatică dacă omul, în dorinţa de 
a-şi pune amprenta peste tot, nu le-ar fi distrus! 
Când se ceartă, oamenii îşi spun : “ Locul tău nu este aici, 
între oameni, ci în pădure!” Sunt momente  în care, dacă 
am putea fi sinceri cu noi înşine, ar trebui să ne întrebăm 
dacă locul nostru chiar este aici, pe pământ. Ne lăudăm cu 
tehnologia pe care am creat-o şi, în egoismul nostru, uităm 
că tot ce am făcut a fost doar pentru noi şi nimic pentru ce avem în jurul nostru. Abia acum, în 
ceasul al XII-lea încercăm să facem ceva şi pentru natură. Se spune că nici in ceasul al XII-lea nu 
este prea târziu pentru regrete.Ne putem plăti cu uşurinţă greşelile fiind mai atenţi la ceea ce 
facem, să ne mulţumim să folosim ce ne oferă natura,  fără să o distrugem. Omul are o fire ciudată.  
 
Este tentat să facă tot ce îi este interzis. Poate ar trebui să interzicem curăţenia, reciclarea, apele 
curate si probabil, toţi oamenii ar încerca să încalce aceste reguli şi în dorinţa lor de nesupunere, ar 

face în sfârşit un bine pământului.  
Brâncuşi a ridicat „Coloana infinitului” din lemn de stejar, noi 
trebuie să lăsăm stejarii în păduri pentru ca un alt Brâncuşi, 
cândva, să poată ridica o altă coloană spre infinit. 
 
Să fii om nu înseamnă doar să ai raţiune.  
 
Să fii om înseamnă să protejezi la randul tău pe cea care te ţine 
în viaţă: Natura.  
 
Poate nu are raţiune, dar are suflet şi este vie. Fără aer, fără apă, 
fără o armură care să ţină  departe razele ucigătoare ale 
soarelui, omul nu rezistă. 
Raţiunea – nu este suficient să o ai, trebuie să o foloseşti! 
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LUMEA – ASA CUM E EA ! 

 
FECHETE FLORINA 

Clasa a XI-a F, Colegiul National “Silvania” Zalău 
 
 

Adeseori, pornim de la niste premise INUTILE. In acest articol voi dori sa abordez 
adevarata fata a lucrurilor, fara a ascunde lucruri de care ar trebui sa ne ingrijoram cu adevarat. 
Proiecte, activitati, campanii, dezbateri – si pentru ce? Intr-un cuvant RISIPA. Poate acest cuvant, 
va da o nota de rautate asupra muncii unor oameni; dar daca o luam pe ansamblu, este o munca 
care n-a schimbat starea acestei planete in ultimii ani. Au fost doar bani aruncati pentru a reaminti 
oamenilor ca poluarea distruge planeta. Vreo schimbare? NU! 
  
Organizam o campanie. Ce campanie? De colectare a deseurilor dintr-o anumita zona a orasului. 
Bun ! Dar interesant, va fi, ca mereu cand vom reveni in acel loc, vom regasi aceleasi lucruri care 
dupa ce au iesit din somaj, isi vor relua locul de munca la compania multi-internationala Terra. 
Vor omorî planeta putin, cate putin. Si mereu va fi o persana de vina; doar una. CINEVA!  
 
Luam o alta problema, doar.  Implementam taxa de poluare, dar omul oricum va avea nevoie de un 
autovehicul cu care sa-si desfasoare activitatile. In zilele de astazi o masina este unul dintre cele 
mai indispensabile lucruri cu putinta si nu vom reusi sa schimbam ideile implementate in mintea 
umana, de cand masina a devenit un lucru mai important, decat adevaratele bijuterii ale vietii. 
  
De ce sa nu fim cu adevarat seriosi ?! Si ... sa inceapa chiar de la romani. Da ... un lucru cam 
ciudat, daca l-am cataloga asa.  
 
De ce nu am putea avea niste persoane cu adevarat responsabile, care sa se ocupe de asta, sa fie 
platite pe masura, astfel incat sa-si faca bine treaba ? Spre exemplu, patrule pentru o intreaga 
suprafata.  
 
In momentul in care vad ca cineva a aruncat si pana o hartiuta, acea persoana sa fie amendata, de 
asemenea cu o suma frumusica. Probabil multi care vor citi acest articol ar spune ca sunt nebuna.  
 
Haideti sa o luam pe ansamblu, o hartiuta azi, maine o sticla de suc abia terminata, peste cateva 
zile vom arunca lucrurile nefolositoare din pod in mijlocul padurii.  
 
Ultimul punct nu e deplasat. Adeseori merg la bunici, si adeseori, indiferent ca merg cu trenul sau 
cu masina, vad gunoaie in mijlocul unui pamant cultivat, ori pe langa drum ... sticle, cu zecile. 
  
 
Dar de ce sa nu facem si noi ceva in cazul asta ?! De ce nu putem sa fim oameni cu adevarat ? De 
ce nu putem sa schimbam ideea cuvantului om ? De ce nu putem, atunci cand vedem ca cineva 
arunca un ambalaj, de la ciocolata abia mancata, sa mergem, sa il luam, iar mai apoi sa-I ducem 
persoanei respective si sa-I spunem: “Ma scuzati, ati pierdut ceva” ? Oamenii nu mai au initiativa 
de alta data. Initiativa de astazi, nu poate fi numita asa. Ea ascunde faptele adevarate. 
  
 
Da, am abordat problema cu multa seriozitate si strictete, dar nu mai putem continua asa! Eu, cel 
putin m-am saturat. Tu ? 
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Inovan Maria Mihaela 
Colegiul National ,,Silvania" Zalău Clasa A X-A G 

,,Studiază natura. Iubeşte–o şi stai aproape de ea.  
Natura nu te va trăda niciodată’’ 
 (Frank Lloyd Wright) 
 
De-a lungul anilor activităţile umane au schimbat radical planeta, astfel că în zilele noastre 

mai există doar puţine locuri neatinse de om. De fapt, cercetătorii susţin că acţiunile noastre au 
avut un efect foarte puternic, ducând la modificările de climă de pe glob, cu consecinţe grave 
asupra fiecărei fiinţe de pe Terra.  

 
Cantităţile mari de deşeuri se realizează datorită proceselor din industrie, agricultură şi 

tehnologie. Poluarea  poate fi întâlnită pe uscat, în râuri, mări şi oceane, şi în atmosferă. Chiar şi 
zgomotul este un tip de poluare care ar trebui limitat. 

 
Dar, cum putem opri poluarea şi cât de semnificative sunt acţiunile noastre de protejare a 

mediului, în condiţiile în care, zilnic, cantităţi enorme de dioxid de carbon sunt degajate în aer? 
 
Putem salva Pământul prin nişte gesturi simple şi putem să devenim toţi gardienii planetei, 

modificându–ne comportamentul şi atitudinea faţă de mediu, informându–ne şi împărtăşind cu alţii 
ceea ce am învăţat şi modalităţile prin care şi ei pot deveni într–o bună zi GARDIENI ai Terrei.  

 
 
Aşadar: 
 
 
Gândeşte ECO 
Acţionează pentru a proteja natura 
Reciclează 
Dirijează şi ajută alte persoane să protejeze mediul 
Iubeşte natura 
Arată că îţi pasă  
Nu fi indiferent 
  …… şi aminteşte–ţi că NATURA NU A TRĂDAT NICIODATĂ INIMA 
PE CARE A IUBIT–O.  
 
 
 

 

FII ŞI TU UN GARDIAN PENTRU 
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR! 
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Importanta mediului inconjurator 
 

PUIE DENISA 
Colegiul National ,,Silvania" Zalău 

Clasa a XII-a F 
 

     Realitatile prezentului arata ca secolul XXI este perioada celor mai mari descoperiri si 
transformari ale civilizatiei omenesti, dar, totodata, si a celor mai complexe si uneori nebanuite 
efecte asupra vietii.  
       Pâna nu demult, resursele naturale regenerabile ale Terrei erau suficiente pentru nevoile 
omenirii. În zilele noastre, ca urmare a exploziei demografice si a dezvoltarii fara precedent a 
tuturor ramurilor de activitate, necesarul de materie prima si energie pentru productia de bunuri a 
crescut enorm, iar exploatarea intensa a resurselor pamântului releva, tot mai evident, un 
dezechilibru ecologic.  
      Prerea mea este ca infiintarea unui proiect care sa sustina mediul inconjurator si prin care 
tinerii sa fie invatati cum sa il protejeze si ce metode sa adopte pentru evitarea poluarii este o idee 
foarte buna deoarece viata noastra depide foarte mult de cum stim pretui mediul inconjurator.  
     Proiectul intitulat Ce putem face pentru un mediu curat incearca sa invete tinerii cum trebuie sa 
protejeze mediu si cat de important este el pentru noi. 
     Cred ca cei care trateaza cu neseriozitate problema poluarii atmosferei si a mediului in general 
ar trebui sa gandeasca pe termen lung si sa gaseasca o solutie cat se poate mai repede. Trebuie sa 
ne gandim la dezvoltarea durabila, deci la resursele epuizabile, la apa fara de care nu exista viata, 
la reciclarea deseurilor, la folosirea produselor ecologice si la sursele de energie neconventionale.  
   
Drept exemplu bun putem lua proiectul Eco-provocarea care isi desfasoara anul acesta cea de-a 
treia editie si care a reusit sa ajute mult mediul inconjurator prin reciclarea deseurilor, plantatii de 
arbori si evenimente eco organizate.  
   In concluzie, toti ar trebuie sa protejeze mediul inconjurator, iar parerea mea este ca trebuie sa 
sustinem proiectul "Ce putem face pentru un mediu curat" si recomand tuturor celor din jur 
dezvoltarea si practicarea unor stiluri de viata durabile fondate mai degraba pe calitate, eficienta, 
durabilitate, toleranta si intelegere decat pe “intotdeauna mai mult si intotdeauna mai repede “.  
 

 
Protejarea mediului înconjurator 

 
Natura este cea care ne oferă ,prin perfecţiunea ei,echilibrul si liniştea la care tinde sufletul 

nostru, de aceea trebuie sa o avem grija de ea şi s-o preţuim.  
Singurul lucru prin care putem arăta ca suntem recunoscători pentru natură este simplul 

fapt de a o menţine curată,de a o feri de orice factor peturbator ce ar putea să-i distrugă  echilibrul. 
Singuri nu vom reuşi niciodată,dar dacă ne vom uni şi vom realiza fiecare lucruri mici dar 

semnificative,impactul va fi mare. 
Frumuseţea ce ne-o oferă este fără asemănare,ascunsă in fiecare colţisor,în fiecare petală de 

floare ce nu trece niciodata neadmirată. 
Nu vom putea sa înlocuim aerul proaspăt şi nepoluat ce ne încarcă mintea cu pace,inima cu 

veselie si trupul cu energie,nici plimbările de toamnă în paduri ce ne îmbrăţişează în culori.Dacă 
vrem să ne bucurăm cât mai mult timp de beneficiile naturii,să îi simţim puterea,trebuie să avem 
grijă de ea.Grija faţă de mediul înconjurator exprimă respectul pe care îl purtăm pentru 
ea,admiraţia faţă de splendoarea ei. 

O persoană care are un suflet curat si plin de linişte va dori mereu să-şi reflecte starea în 
jurul lui,de aceea va vrea ca mediul în care trăieşte să-i oglindeze interiorul. 
          Mediul înconjurător va rămâne perfect doar dacă intervenim cu grija noastră,pentru că ,cu 
fapte mici,fiecare din noi poate contribui la menţinerea echilibrului din natură. 
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            Vreau sa fiu ECO! 

                                                                                                                        Popan Roxana, 
Colegiul National ,,Silvania" Zalău Clasa A X-A G 

 
 

“Daca planifici pentru un an, cultiva orez; daca planifici pentru un deceniu, planteaza copaci; 
daca planifici pentru o via, educa oameni.” 

 
 
 
Trăim într-o lume plină de neprevăzut în care mereu suntem “pe fugă”, încercăm să facem cât mai 
 multe lucruri, să ne atingem visele şi nimic nu ne poate împiedica.Suntem stresaţi, ocupaţi şi ne  
pierdem în acest univers, uitând de lumea minunată în care trăim.Opri-ţi-vă şi uita-ţi-vă în jur!  
Avem o planetă care pierde, uşor, uşor, lupta cu această nepăsare a noastră.Cum putem să facem ceva 
 in acest sens? 
Simplu.Totul începe cu un strop de voinţă şi conştientizare.Aduce-ţi-vă aminte de plimbările în  
natură, de ieşirile la munte sau la mare şi de frumuseţea peisajelor.Toate acestea sunt mereu la  
îndemâna noastră, sunt gura noastră de oxigen, posibilitatea de a ne reîncărca bateriile. 
Dar pentru cât timp?Cât timp vom mai avea parte de ele?Locurile poluate sunt din ce în ce mai  
multe, iar tristeţea şi dezamăgirea faţă de oamenii care distrug mediul sunt sentimente tot  
mai des întâlnite.Putem să schimbăm ceva? 
Da.Putem.Putem să începem să reciclăm deşeurile, să aruncăm deşeurile selectiv, să economisim  
apa sau să mergem mai mult pe jos sau cu bicicleta.Putem să avem mai mult respect faţă  
de natura înconjurătoare, să ocrotim copacii şi să-i plantăm în cât mai multe locuri pentru că sunt o  
sursă pură de oxigen. 
Doar noi putem să “vindecăm” mediul, să îl facem un loc mai bun pentru fiecare dintre noi, pentru  
generaţiile viitoare.Trebuie doar un strop de voinţă şi dragoste faţă de natura înconjurătoare, căci  
ea este un adevărat dar pentru noi.Restul…depinde de noi. 
 
 
 
 

Pentru o viaţă mai bună…. 
                                                                                                                         Miclăuş Larisa 

Colegiul National ,,Silvania" Zalău Clasa A X-A G 
 

Traim intr-o epoca in care sunt necesare reforme radicale in domeniul educatiei privind mediul  
inconjurator.  
 
Aspiratiile fundamentale ale oamenilor sunt aceleasi, indiferent de gradul dezvoltarii tarii in care  
traiesc, iar cheia ridicarii standardului de viata, a inbunatatirii nivelului de trai, o constituie dezvoltarea  
tehnologica.  
 
Activitatea si comportamentul oamenilor sunt hotaratoare, atat pentru natura cat si pentru diferitele  
probleme ale mediului inconjurator. 
 
Realitatea si problemele stridente ale societatii moderne necesita o redefinire a obiectivelor 
invatamantului si in cadrul acestora, a educatiei in domeniul stiintei si a mediului inconjurator. 
 
Educatia contemporana in domeniul mediului inconjurator ar trebiu sa se  caracterizeze prin cateva  
aspecte importante precum: sa se puna accentul nu numai pe abordarea clasica a mediului si protectia  
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lui ci pe fiinta umana in contextul unui mediu inconjurator sanatos sau sa se schimbe opinia oamenilor  
despre protejarea mediului in sensul ca acesta sa fie pregatit sa protejeze mediul inconjurator nu numai  
sa stie ca mediul trebuie protejat dar sa se si implice pentru acesta. 
 
Epoca actuala aduce note de real dramatism in tot ce tine de viata oamenilor si de viata naturii. 
 
Ecologii din toata lumea sunt de acord ca problema numarul unu a omenirii nu este intensificarea  
resurselor naturale ci ocrotirea naturii. 
 
Examinand relatiile om natura s-a ajuns la concluzia ca omul este la ora actuala cel mai mare dusman  
al naturii care-l hraneste si-l ocroteste.  
 
Acest lucru il face prin : 

- exploatarea nerationala, de foarte multe ori excesiva, a resurselor naturale 
- utilizarea si introducerea in circuit a unor substante toxice sau a unor deseuri greu  

reciclabile sau nereciclabile pe cale naturala 
- crearea de ecosisteme artificiale prin obtinerea cantitatilor necesare de diverse produse si  

aceasta fara a cunoaste limitele optime sau maxime ale aceste dezvoltari 
 

Restabilirea echilibrului normal om-ecosfera este posibila prin utilizarea rationala a resurselor ecosferei  
si ocrotirii naturii, deci in fond ocrotirea naturii, pe plan local, regional sau global.  
 
Asadar, ocrotirea naturii apare ca o functie a societatii umane, ca o problema practica de cea mai mare  
insemnatate. 
 
Pentru mentinerea si ocrotirea mediului inconjurator trebuie avute in vedere cateva obiective majore : 
 

 planificare rationala,  
 o alegere corecta  
 o gestiune de calitate a resurselor oferite de natura inconjuratoare  
 protectia si conservarea a tot ceea ce este pe cale de disparitie in colectii, plantatii, rezervatii 
 cunoasterea capacitatii productive a ecostimelor si a speciilor  
 luarea de masuri pentru a evita ca utilizarea sa nu depaseasca aceste capacitatii. 

 
Trebuie subliniat ca ocrotirea naturii in ansamblu nu inseamna neutilizarea ei, ci folosirea nationala a  
resurselor oferite de ea. 
 
Daca omul doreste cu tot dinadinsul sa supravietuiasca pe Terra si nu intr-o viata straina aspiratiilor  
lui, trebuie sa inteleaga ca are nevoie nu numai de hrana indestulatoare si de produse ale industriei,  
ci si de un mediu sanatos, de aer respirabil, de apa potabila, de soluri stabile, de siguranta impotriva  
factorilor naturali agresivi, de peisaje incantatoare precum si de diversitatea lumii vegetale si animale  
de care este legata toata evolutia lui. 
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„ÎMPREUNĂ PENTRU NATURĂ” 
 

Autori: prof. FISCU  VIORICA și prof. FIORDEAN MARIA 
Școala gimnazială “Zaharia Boiu“, Loc. Sighișoara, județul Mureș, România  

 
Un dascăl adevărat îşi face meseria cu mintea, sufletul şi conştiinţa. Altfel, rezultatele 

muncii sale nu vor fi cele mai performante. Este o afirmaţie pe care o fac cu toată convingerea, 
mai ales că drumurile pe care le deschidem noi, învăţătorii, micilor şcolari sunt deosebit de 
importante în formarea lor ca viitori cetăţeni. Receptivitatea sporită, sinceritatea şi optimismul 
acestora este un plus de reuşită. 
 În cadrul educaţiei pentru protecţia mediului înconjurător, toate acțiunile pe care le-am 
întreprins prin activitățile derulate cu elevii, au fost răspunsuri la strigătele de ajutor ale Naturii, la 
necesitățile acesteia. Astăzi, când suntem părtaşi la dezechilibre ecologice create de om de-a 
lungul timpului, omul de mâine, mai precis şcolarul de azi, trebuie să restabilească ordinea firească 
în care Natura a fost creată. 
 Făcând o analiză critică a propriilor noastre comportamente, constatăm că şi noi, adulţi 
fiind, ne-am schimbat; privim mediul înconjurător cu mai multă responsabilitate, comportarea 
ecologică devenind parte a vieţii noastre. 

 
ACTIVITĂȚI DERULATE CU ELEVII 

 
Astăzi ne bucurăm  când în jurul nostru observăm 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 în şcoală nu a fost în zadar. 

Din când în când, abordarea acestei teme în lecţii desfăşurate în natură face viaţa de şcolar 
mai frumoasă, scoate elevul într-un cadru natural larg 
deschis, înlăturând  monotonia lecţiilor din spaţiul 
închis şi restrâns al clasei. 

Participarea elevilor la activităţi în aer liber îi 
stimulează şi le dă un imbold în munca de la clasă. 

Multitudinea proiectelor și programelor Eco ce 
se derulează la școala noastră sunt ocazii de formare a 
comportamentului eco – civic. Amintesc câteva 
proiecte și programe derulate cu elevii noștri: Eco-
școala, LeAF, Patrula eco, Prietenii naturii, Spring 
day, Harta școlilor verzi. 

a) Una dintre cele mai importante activități 
desfășurate cu elevii este colectarea hârtiei. Este o 
activitate ce se desfășoară nu doar intr-o zi sau o 
săptămână anume, ci pe întreg parcursul anului școlar. În clasă există cutii special amenajate în 
care copiii aruncă hârtiile nefolosite sau paharele de plastic de lapte care se predau serelor, în 
schimbul semințelor de flori și răsadurilor. 
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Deși sunt doar de 8-9 ani, elevii sunt 
foarte încântați când li se cere ajutorul în 
sortarea și predarea hârtiei. Au învățat atâtea 
lucruri despre importanța acestei  acțiuni, și-au 
mobilizat părinții în predarea deșeurilor de 
hârtie de acasă, astfel că acum sunt la ultima 
etapă - aceea de a o încărca în mașina ce o va 
transporta la centru de colectare. 

 
 
Știați că? 

 Pentru a produce 700 de pungi de hârtie 
trebuie tăiaţi 17 copaci.  

 Dacă donăm 1 t hârtie se plantează 18 
copaci. 

 La reciclarea hârtiei se foloseşte mai 
puţină energie decât la tăierea copacilor! 

 Copacii cu frunze ajunşi la maturitate 
produc într-un sezon oxigenul necesar 
pentru 10 oameni! 

 
Trebuie să avem grijă de Natură, fiindcă ea va fi 
şi Casa copiilor noştri! 
Dacă mai continuăm să tăiem copaci fără a-i 
înlocui, vom rămâne fără aer curat! 
 

 
“Când trece furtuna şi rupe câte un copac, eu îl aud 
de-aici... Are ţipătul lui de durere... Aceea-i 
pădurea noastră; trăieşte, cum s-o tai? E nebunie, 
dar pentru mine copacii au glas şi i-aş auzi, i-aş 
înţelege când ar ţipa sub fierăstrău şi sub topor.”  
   Mihail Sadoveanu. 

b) O altă zi semnificativă pentru școlarii 
noștri a fost ziua când au sosit florile, iar ei au fost 
solicitați să participe la plantare de flori. Spațiul 
verde al școlii noastre este destul de mare,  
straturile pentru flori de asemenea , așa că  era 
nevoie de multă muncă. Eco- școlarii noștri, unii 

îmbrăcați adecvat, în tricourile eco, alții în uniformele de școală, s-au împărțit în mai multe grupe, 
astfel ca toate rondurile de flori să fie lucrate. 
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Una dintre principalele atribuții ale educatorului este aceea de a oferi copilului șansa de a 
se bucura de frumusețea naturii, de a-l face să înțeleagă cât e de importantă contribuția lui la 
înfrumusețarea ei, fie  doar și prin gestul mărunt de a învăța să planteze o floare.  Mai multe flori 
dau farmec școlii în care învață, îl fac să fie mândru ori de câte ori pășește pe porțile ei, îl face atât 
pe el, cât și spațiul unde își petrece atât de mult timp din viața lui, mai special.  
Natura este cea mai veche prietenă a omului. Ajutaţi-o! Întindeţi-i o mână prietenească!  
Voi fi fericit doar atunci când voi avea un mediu curat! 
c) Plantare de copăcei  
Se impune ca educația copiilor în spiritul atitudinii pozitive față de mediul înconjurător să se facă 
încă de la cele mai fragede vârste, în vederea formării ulterioare a conștiinței și comportamentului 

ecologic, favorabile unui stil de viață 
sănătos.  

Teoretizarea excesivă a 
învățământului românesc este o 
carență care trebuie eliminată prin 
activități practice, care să formeze 
școlarului competențe trainice. Lecția 
de cunoașterea mediului înconjurător, 
“Plantarea unui copac“ este o 
modalitate eficientă și atractivă care 
contribuie din plin la creșterea calității 
activității didactice și la formarea unui 
comportament ecologic durabil.  

Pentru a ne bucura de cât mai 
mult “verde“, de cât mai mult 

“oxigen“ și “ozon“este necesar să conștientizăm în rândul elevilor care este importanța spațiilor 
verzi, a stopării tăierii copacilor fără a fi replantați, să-i ajutăm să înțeleagă necesitatea derulării a 
câtor mai multe acțiuni de acest gen. Munca în echipă sporește valoarea educativă a activității.  
Prizonier al orașului, copilul de cartier este dornic să desfășoare astfel de activități plăcute și 
interesante, care pentru el este o altfel de “joacă“, mult mai serioasă și mai responsabilă.  
d) curățenie în cartier  

Este știut și dovedit faptul că ori de câte ori 
elevii au posibilitatea de a ieși în natură sunt deosebit 
de entuziasmați. Chiar dacă au adunat din cartier saci 
de gunoaie nu le-a dispărut zâmbetul și voia bună. 
Însă poate au învățat lecția de ecologie că “Nu trebuie 
să aruncăm deșeurile oriunde, ci  doar în locuri 
special amenajate“.Astfel vom feri mediul natural de 
poluare, iar viața noastră depinde de asta.  
e) căsuțe pentru păsărele 
Soarta  naturii este în mâinile noastre! Gândeşte-te la 
asta şi luptă pentru prietenii necuvântători ( animale, 
plante ), dar şi pentru tine! 

Cu sprijinul părinţilor elevii  au construit 
căsuţe pentru păsărele din deşeuri de lemn, parchet, placaj, pe care le-au amplasat în copacii din 
curtea şcolii, manifestându-şi, astfel, dragostea faţă de animale. Când 
zăpada a acoperit natura, împiedicând păsărelele să-şi procure hrana, 
copiii au pus diferite seminţe.  

ECO RESPONSABILIZAREA ADULȚILOR 
 

Cu ocazia “Zilei Mondiale a Mediului„ elevii au participat  la 
Concursul Naţional de Educaţie Ecologică “Pământul e casa noastră”, 
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organizat de Eco- Clubul Copiilor, Sighişoara. Cu acest prilej elevii au purtat baloane cu mesaje 
ecologice şi care,  purtate de vânt, au ajuns în mâinile trecătorilor. Ajunşi în faţa primăriei, eco-
şcolarii au scandat lozinci ecologice, ca de exemplu “Vrem un mediu mai curat ! 
 
“De câte ori, în mijlocul arborilor muți și neclintiți ne-am simțit ca în tovărășia unor vechi prieteni 
guralivi! De câte ori nu le-am destăinuit lor durerile noastre și de câte ori mai cu seamă , nu ne-au 
alinat ei aceste dureri“  
   Calistrat Hogaș.  
  

 
Așadar, Natura este prietena noastră, dar mai mult decât atât este Casa noastră. Ea 

înseamnă armonie și frumusețe, dar, mai ales, ea este soarele, vântul, apa, aerul,vegetația și 
animalele, atât de necesare vieții, deci Natura înseamnă viață. Așa am explicat copiilor necesitatea 
ca ei să devină eco școlari, iar eco codul stabilit să fie “Natura – Casa noastră“. 

 
Astăzi, mai mult ca oricând, este 

foarte important cum “privim“natura și cum 
pătrundem în natură. Iubirea față de natură nu 
se poate rezuma la o declarație, oricât de 
înflăcărată ar fi aceasta.  

 
Așa cum pacea nu înseamnă doar 

absența războiului, nu echivalează cu 
așteptarea pasivă, ci este mult mai mult, 
respectiv o stăruință necurmată a noastră, a 
tuturor, tot astfel a iubi natura nu înseamnă 
doar a dori să fii în mijlocul ei, ci și a milita 
și a acționa pentru a nu fi afectată în niciun 
fel, pentru a se bucura de darurile ei nu numai 

actualii locuitori ai Terrei, ci și cei viitori.  
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Picături de viaţă !!! 
Autor: prof.Fanca Florica 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr.10  
Localitatea: Zalău, judeţul Sălaj, România 

 
 

Ecological education must be a process which has to begin with preschool age and which 
has to have as a purpose the presentation of data, the relation ( between) of values, issues and 
solutions, all of these being reported to ecology, to the relationship between man and environment. 
Bringing up the discussion about ecological education in kindergarten presents some 
methodological features, the final purpose ofthis issue being the ( formation development) of a 
proper ecological behaviour and the development of real activities of environmental protection. 
 Eight year ago I started up the project entitted ,,Drops of life,, in which I involved many 
associations and local authorities/ institutions: ,,Kindergarten No.10,, Zalau; ,,Children”s Place for 
Extra Activities,, Zalau; The Agency for Protection of Environment- Zalau; ADP Salaj. 
 For a good development of this project I initiated and I had many ecological activities with 
my class of children and with their parents. 
 At the beginning of all these, I organised short trips and short walkes in order to watch and 
observe the nature’s beauty. After observing the environment, I drew children’s attention on the 
pleasure of watching the sky, of breathing fresh air in a forest, of listening to a river’s sound 
etc...All these cannot be possible unsess we respect, protect and live in harmony with nature. 
 I made my children play different roles inspired by nature ( a young tree, garss, a flower-
which are protected; a tree with broken branches-which is ill; the lake of grass in a park/town, the 
insects and the animals which have no houses because of the forests cuttings etc.) All these 
thwongh games, songs, lyrics and short-plays. 
 The last generations of preschool children show us that they are more attentive to the 
enviroumental changes and they are more respectfull regarding the enviroument, and our saying “ 
We want to be raised in a cleaner and healthier enviroument “ was heard out.  

 
 

Educaţia ecologică trebuie să fie un proces care să înceapă de la vârsta preşcolară, având 
drept scop prezentarea datelor, a corelaţiilor valorilor, problemelor şi soluţiilor, toate acestea fiind 
raportate la ecologie, la relaţia om-mediu. 
Cunoaşterea naturii trezeşte gândirea copilului, contribuie la dezvoltarea capacităţii creatoare, la 
dezvoltarea vorbirii corecte şi coerente, făcându-l astfel pe copil să mediteze asupra fenomenelor 
şi corpurilor ce-l inconjoară. Astfel, grădiniţa face primii paşi în formarea unor conduite ecologice 
adecvate ocrotirii şi îngrijirii naturii. Pentru realizarea acestora, tot mai mult se pune accent pe 
organizarea de activităţi, care să-i pună pe copii în contact direct cu natura, spre a-i cunoaşte 
tainele şi frumuseţile. 
   Preşcolarii trebuie să realizeze că problemele mediului înconjurător sunt ale lumii întregi, ale 
fiecăruia dintre noi, iar fiecare acţiune negativă a noastră, oricât de insignificantă ar fi, poate să 
afecteze în mod distructiv natura. Semnalele de alarmă lansate de specialişti, explicaţiile şi 
statisticile întocmite de aceştia au un rol incontestabil, dar pentru implicarea şi actiunea eficientă 
de formare în sens ecologic se ajunge prin sensibilizare şi prin antrenarea componentelor afective 
şi volitive ale copiilor. De aceea, activităţile de educaţie ecologică se desfăşoară într-o atmosferă 
relaxantă, unde interesul şi comunicarea să încurajeze initiaţivele, dar şi optiunile fiecăruia. 
    Abordarea educaţiei ecologice în grădiniţă prezintă anumite particularităţi metodologice, scopul 
final al acestui demers fiind formarea unui comportament ecologic adecvat şi derularea de acţiuni 
concrete de protecţie a mediului înconjurător. 
În urmă cu 8 ani am demarat proiectul ,,Picături de viaţă,, în care sunt implicate mai multe 
asociaţii şi instituţii locale: ,, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.10 Zalău,, ; ,, Palatul copiilor 
Zalău,, ; ,,Agenţia Pentru Protecţia Mediului Sălaj,, ; ,,ADP Sălaj,, .  
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În cadrul acestui proiect am iniţiat şi desfăşurat cu grupa de copii şi părinţii acestora 
numeroase activităţi pe teme ecologice. 
Pentru început am organizat scurte excursii şi plimbări în aer liber pentru a percepe şi observa 
natura. În urma perceperii aspectelor din mediul înconjurător, le-am atras atenţia copiilor asupra 
plăcerii de a privi cerul senin, de a respira aerul curat al unei păduri, de a asculta susurul unui 
pârâu  etc. Toate acestea nu pot fi posibile decât dacă respectăm, conservăm şi trăim într-o 
armonie perfectă cu natura. 
 Prin joc, cântec, vers şi scenete i-am transpus pe copii în ,,pielea,, unui element din natură  
(un copac tânăr, un fir de iarbă, o floare care sunt ocrotite şi îngrijite şi care cresc sănătos - un 
copac cu crenguţe rupte sau scrijelit – bolnav, absenţa spaţiului verde dintr-un oraş, gâzele şi 
animalele care nu mai au casă din cauza defrişărilor etc...). 
  După ce ne-am familiarizat cu noţiunile referitoare la educaţia ecologică, am organizat 
acţiuni de o mai mare amploare: ne-am înscris în proiectul internaţional ENO, când alături de copii 
am plantat copaci în curtea grădiniţei; în fiecare an participăm la acţiunea ,,Ora Pământului,,- 
,,Earth Hour,, şi milităm pe platoul de marmură din faţa prefecturii, împărţind fluturaşi trecătorilor 
îndemnându-i să stingă lumina pentru o oră alături de alte milioane de oameni de pe întreaga 
planetă ( mărturie fiind articolele din ziarele locale ,, Sălăjeanul,, şi  ,,Graiul Sălajului,, din 30 
martie 2009, 2010, 2011, cât şi emisiunile televizate de pe canalul ,,Focus Tv,, );  
 23 septembrie este menţionată ca fiind ,,Ziua mondială a curăţeniei,,.  În 2009 ne-am ,,înarmat,, cu 
saci menajeri, salopete de protecţie, mănuşi, mături  şi am pornit să ecologizăm locurile de joacă 
din parcuri. Ni s-au alăturat părinţi, reprezentanţi ai Agenţiei pentru protecţia mediului, şi lucrători 
ai departamentului ADP Sălaj ( articol în ,,Sălăjeanul,, 24 septembrie 2009).   
Festivalul ştiinţei – a organizat ediţia a III-a în 2010. Ne-am înscris şi noi alături de alţi 600 de 
elevi şi 70 de cadre didactice (noi fiind singurii preşcolari). În cadrul acestui festival am obţinut 
DIPLOMA DE EXCELENŢĂ ( ca şi cadru didactic); grupa de copii  pe care am îndrumat-o a 
obţinut Premiul III- secţiunea scenetă- acordat de APM şi Menţiunea III  acordată de organizatorii 
festivalului pentru sceneta ,,Micii ecologişti,, eveniment menţionat în articolul ,,Ştiinţa a intrat în 
festival,, din  ziarul local Sălăjeanul -31 mai 2010. 
An de an adunăm selectiv deşeurile în cadrul grădiniei, dar cu ocazia evenimentului ,,Let’s do it, 
Romania !,, îi sensibilizăm şi mobilizăm şi pe alţii alături de noi, dându-le un grăitor exemplu. 
Din 2008 sunt înscrisă pe site-ul www.earthdaybags.org şi alături de copiii mei, periodic dăruim 
celor din grădiniţă sacoşe din hârtie, totodată îndemnându-i să recicleze şi să aleagă recipiente 
biodegradabile. 
În fiecare an, primăvara plantăm în recipiente speciale seminţe, apoi învăţăm să avem grijă de 
plantă şi cât de mare e satisfacţia fiecărui copil când planta lui creşte mare şi sănătoasă. 

 
Toată grădiniţa a fost înscrisă în proiectul ,,Şcoli pentru un viitor verde,, iar la finalizarea 

proiectului în 2010 am primit Menţiune de Merit şi placheta ,,Şcoli pentru un viitor verde,,. 
 

Pentru toată strădania noastră APM Sălaj ne-a evidenţiat şi ne-a acordat diplome pentru 
implicare activă în acţiunile pro-ecologice. 
 

În spatele tuturor acestor acţiuni au stat numeroase activităţi- săptămânale- organizate sub 
formă de joc, activităţi de desen, jocuri de rol, cântece cu mesaj ecologic toate adaptate la nivelul 
de înţelegere al unui copil preşcolar.  

 
Nimic nu a fost în zadar deoarece feed-back-ul primit din partea părinţilor, bunicilor, al 

autorităţilor locale, a şcolii care i-a preluat pe aceste ultime generaţii de preşcolari ne arată că toţi 
sunt mai atenţi la transformările din mediu, sunt mai atenţi la cum selectează deşeurile, într-un 
cuvânt respectă mediul înconjurător iar sloganul nostru ,,Vrem să creştem într-un mediu mai curat 
şi mai sănătos,, l-am făcut auzit.   
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Avem sufletul „verde” 
 

Autori: prof. Paraschiv Alina, prof.Alecse Alina Mihaela, prof.Fuştei Maria, 
 prof.Costache Iuliana, prof. Dumitrache Maria, prof. Creţu Nicoleta 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.6 Buzău, judeţul Buzău, România 

 
Resume: We realized that there is not a universal recipe for making every child or person we come 
in contact with to behave in an ecological way. 

 
During our daily work at kindergarten, our aim is to teach children how to protect the 

environment. But this thing - the formation of a moral conscience – is not enough, is only a 
subsidiary goal. We still have to work hard until knowledge gradually turns into a behavior, until it 
becomes a feature of that person. A moral conscience without a moral conduct is useless. 

 
Therefore, by showing our own example, by exploiting suitable day-by-day situations, by 

performing educational activities through games, where information is not only transmitted for 
granted, but is also the result of children`s critical judgment, we struggle to ‘’plant’’ the love for 
nature in children`s souls. 

 
It is not easy, but not impossible. How many of our fellows join us and share our ideas 

depends on us, the educators, as well. In this way, satisfaction comes quickly, even if the number 
of those who become like us is not as big as we want it to be. 

 
We, the teacher staff from No.6 Kindergarten in Buzau, have proved during the previous years 

and continue to prove in the future, as well, to other children, to the next generations that we have 
a "green"  soul and that we want our good thoughts to bear fruit in every human being`s mind and 
soul. 
 
Rezumat: Am învăţat că nu există o reţetă universal valabilă pentru a declanşa un comportament 
ecologic în fiecare copil, persoană cu care venim în contact. 

În munca noastră de zi cu zi, de la grădiniţă, urmărim să transmitem copiilor cunoştinţe cu 
privire la atitudini de protejare a mediului înconjurător. Însă acest lucru – formarea conştiinţei 
morale – nu este suficient, este doar un scop subsidiar. Încă mai avem de muncit până când 
cunoştinţele se transformă treptat-treptat în conduite, devin o trăsătură a persoanei. Căci conştiinţa 
morală, nedublată de o conduită morală, este doar o vorbă-n vânt. 

De aceea, prin exemplul personal, prin exploatarea situaţiilor de viaţă corespunzătoare, prin 
desfăşurarea unor activităţi instructiv-educative, în care informaţiile nu sunt doar transmise de-a 
gata, ci sunt şi rodul gândirii critice a preşcolarilor, al situaţiilor problemă, iar jocul ne este un bun 
tovarăş, ne străduim să presărăm în sufletul preşcolarilor dragostea faţă de natura înconjurătoare. 

Nu este uşor, dar nici imposibil. Depinde şi de noi, educatoarele, pe câţi dintre semenii 
noştri reuşim să-i facem să ni se alăture şi să vibrăm la unison. Satisfacţiile nu întârzie să apară, 
chiar dacă numărul celor care devin asemenea nouă nu este şi cel pe care ni l-am dorit. 

Noi, colectivul de educatoare de la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.6 Buzău, am 
dovedit-o şi în anii precedenţi şi o vom dovedi şi altor copii, altor generaţii că avem sufletul 
„verde” şi ne dorim ca gândurile noastre bune să rodească în mintea şi sufletul fiecărui om. 
 

Dacă în secolul VI î. C., Lao Tse spunea „Activitatea învinge frigul. Repausul învinge 
căldura”, astăzi noi credem cu tărie, parafrazându-l pe marele filozof chinez, că activitatea, 
acţiunea convergentă a oamenilor de a proteja natura înving ignoranţa, în timp ce repausul, 
comoditatea, indiferenţa umană înving, destabilizând natura.  
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Cu toţii cunoaştem, într-o oarecare măsură, consecinţele negative ale acţiunilor noastre 
asupra mediului înconjurător. Dar, oare, câţi dintre noi manifestăm o conduită de protejare şi 
menţinere curată a mediului ambiant!? Mai rămâne să arătăm că ne pasă, că ne dorim o natură 
curată, sănătoasă pentru noi şi semenii noştri, pentru viitorul copiilor noştri. Mai trebuie să arătăm 
că avem voinţă, tenacitate, dar şi dragoste faţă de natură, de marea casă în care trăim, TERRA.  

 
Astfel, în anul şcolar 2008-2009, colectivul GPP Nr.6 Buzău a derulat proiectul naţional 

„Idei verzi - Sacoşa bio”, a urmat în 2010-2011 proiectul naţional „Şcoli pentru un viitor verde”, 
iar în anul 2011-2012 s-a continuat proiectul din anul precedent „EDUPET - 2012” prin activităţi 
de colectare, compactare şi predare de PET-uri către firma SC CAMA SA Buzău. 

 
Pornind de la discuţii de grup pe această temă, proiecţia unor prezentări POWER POINT,  

i-am convins pe părinţii preşcolarilor de la grădiniţa noastră că educaţia ecologică nu se rezumă la 
segmentul de vârstă 3-6/7 ani, ci trebuie să ne urmărească pe tot parcursul vieţii, să devină parte 
integrantă a fiecăruia dintre noi, copii sau adulţi, iar noi, educatoarele, dar şi părinţii, trebuie să 
constituim modele de urmat pentru copii. Ca urmare a acestei activităţi, ne-am propus să derulăm 
campania "Locul deşeurilor nu este acasă şi nici în natură", o campanie de colectare selectivă a 
deşeurilor din hârtie, carton şi ambalaje PET.  

 
Ne pasă de natură şi am înţeles că, dacă prin acţiunile iresponsabile ale unor semeni faţă de 

natură, aceasta suferă, implicit avem de suferit cu toţii. Urmărind filme şi discutându-le, am găsit 
şi am propus reguli care să precizeze modul corect de manifestare faţă de natură, prin acţiuni de 
protejare a mediului. 

 
Iubind natura, vom trăi în armonie cu ea, distrugând-o, nu facem altceva decât să ne punem 

în pericol viitorul, să atentăm la viaţa şi sănătatea semenilor noştri. Şi nu sunt doar vorbe. Noi deja 
am trecut la fapte. Ca urmare a derulării proiectului naţional de educaţie ecologică „Şcoli pentru 
un viitor verde”, am obţinut un aparat minunat – TEPET - cu care reuşim să compactam PET-urile.  

 
Obiectivele au fost următoarele: - sensibilizarea opiniei comunităţii de părinţi referitoare la 

necesitatea adoptării unei atitudini pro-sociale, pro-active în vederea protejării mediului ambiant; - 
responsabilizarea tuturor membrilor comunităţii de a participa la menţinerea unui mediu curat; - 
colectarea selectivă a deşeurilor de hârtie, carton şi ambalaje PET; - predarea deşeurilor firmei de 
colectare selectivă a deşeurilor CAMA SA Buzău.  

 
În urma încheierii unui contract de colaborare cu societatea comercială CAMA SA Buzău, 

o firmă de colectare selectivă a deşeurilor, grădiniţa noastră a beneficiat de recipiente necesare 
pentru colectarea selectivă a deşeurilor. Ridicarea deşeurilor se face conform graficului stabilit în 
contract sau prin comandă telefonică.  

 
Cu toţii am învăţat că: - oamenii sunt responsabili pentru starea mediului ambiant; - 

oamenii pot, prin acţiunile lor, să contribuie la restabilirea echilibrului ecologic, la renunţarea 
defrişărilor pădurilor şi implicit la prevenirea inundaţiilor, schimbărilor climatice; - prin colectarea 
deşeurilor de hârtie şi carton contribuim la salvarea pădurilor, o tonă de deşeuri reciclate salvează 
17 copaci maturi.  

 
În timpul colectării deşeurilor de hârtie, carton şi PET-uri, ne-au venit minunate idei de a le 

transforma, după propria noastră imaginaţie, şi de a le da noi întrebuinţări. Mâinile harnice ale 
preşcolarilor au dat dovadă de multă pricepere, dibăcie şi, ajutaţi de educatoare, au creat jocuri şi 
jucării, unele mai interesante şi mai originale decât altele. Întreaga varietate de activităţi a 
contribuit la dezvoltarea imaginaţiei, stimularea creativităţii, crearea de produse şi jocuri originale, 
bucuria muncii în echipă, valorificarea potenţialului creativ al preşcolarilor, satisfacţia personală.  
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Într-o atmosferă stimulativă, încărcaţi de entuziasm, sub imperiul imaginaţiei şi 
creativităţii, materialele puse la dispoziţie: role de hârtie igienică, cutii de carton, hârtie, ambalaje 
alimentare din plastic, capace şi PET-uri s-au lăsat modelate de către preşcolari, luând noi forme: 
căsuţe, castele, brazi, flori, papură, copaci, trenuleţe, vapoare, diferite personaje, indicatoare 
rutiere, instrumente muzicale: chitare, maracas-uri, fluiere, tobe.  

 
Folosind deşeurile, copiii au petrecut minute în şir, creând şi jucându-se pe cinste: "De-a 

super-marketul", "La cumpărături". Au iniţiat şi desfăşurat întreceri între echipe: bowling, "Cursa 
de-a reciclarea", "Cursa penelor".  

 
În jocul „Baloane fericite, baloane triste”, am păstrat doar baloanele al căror mesaj conţine 

dorinţa de a avea o lume curată, spărgându-le pe cele care aveau următoarele etichete: „aer 
poluat”, „pădure defrişată”, „ape murdare”, etc.  

 
Au creat instrumente muzicale, tobe, maracas-uri, chitare, fluiere, dând "spectacole" spre 

deliciul asistenţei. Rezultatele activităţilor s-au concretizat în expoziţii cu machetele realizate, 
jocurile desfăşurate şi întrecerile între echipe în jocurile de mişcare, trasee aplicative combinate cu 
sortarea deşeurilor.  

 
Pe parcursul activităţilor, în timpul transformării deşeurilor, aparent inutile, în jucării, 

folosite mai apoi în jocuri, copiii au înţeles că, asemenea lor, într-o manieră mult elaborată, 
centrele de prelucrare a deşeurilor transformă aceste materiale, dându-le noi utilizări sau 
funcţionalităţi. De aceea, aceste materiale nu trebuie aruncate la întâmplare, ci colectate şi predate 
centrelor de colectare şi prelucrare.  

 
"Dacă nouă ne pasă, dacă ne dorim o natură curată, sănătoasă pentru noi şi pentru tine, ce-

ar fi dacă, tu omule, te-ai opri din goana zilnică, ne-ai privi şi ni te-ai alătura ca să curăţăm 
împreună curtea grădiniţei şi, de ce nu, parcul sau pădurea în care îţi petreci sfârşiturile de 
săptămână?"  

 
Sub imperiul acestei interogaţii / reflecţii, copiii preşcolari s-au pus pe treabă, curăţind 

curtea şi spaţiile verzi din grădiniţă, gândind că faptele lor nu rămân fără ecou şi că şi alţi semeni 
vor lua exemplul lor. Activităţile desfăşurate cu acest prilej ne-au adus în suflet bucuria de a fi 
împreună, de a coopera, de a arăta că nouă ne pasă de natură. 

 
Obiectivele activităţii au fost următoarele: - sensibilizarea opiniei comunităţii de părinţi 

referitoare la necesitatea adoptării unei atitudini pro-sociale, pro-active în vederea protejării 
mediului ambiant; - responsabilizarea tuturor membrilor comunităţii de a participa la menţinerea 
unui mediu curat; - curăţarea curţii şi a spaţiilor verzi de la grădiniţă. 

 
Parafrazând proverbul binecunoscut "Cu o floare nu se face primăvară", copiii au înţeles că 

o acţiune singulară este zadarnică şi că numai eforturile conjugate ale oamenilor pot preschimba 
starea mediului înconjurător, dintr-una jalnică, în una minunată. Cu toţii am învăţat că: - oamenii 
sunt responsabili pentru starea mediului ambiant; - oamenii pot, prin acţiunile lor, să contribuie la 
menţinerea unui mediu natural curat; - oamenii pot fi educaţi şi sensibilizaţi să dovedească 
responsabilitate, spirit civic. 

 
Încheind cu maxima lui J.J. Audubon, “Autenticul protector este acela care ştie că lumea 

nu este o moştenire de la părinţii săi, ci un împrumut de la copiii săi.”, ne dorim ca gândurile 
noastre bune să rodească în mintea şi sufletul fiecărui om. 
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Anexa: fotografii din timpul activităţilor. 
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Aspecte metodologice in formarea constiintei ecologice 
Methodological aspects of training the environmental awareness 

 
Autor: prof. Guzun Rodica,  

Colegiul de Ecologie, Mun.Chișinău, Republica Moldova    
 
    Nowadays, humanity is facing a lot of problems, one of the most important being 
environmental pollution, as because the nature is in a continuous degradation as a result of human 
activity. The environmental pollution, remains to be a problem of ecology now and in the future, 
which threatens the entire biosphere. In most developed countries, environmental protection has 
become one of the priority directions of the state policy. Environmental problem should be 
approached by the entire community. Therefore, in this article I present a few ways of training 
society members in solving the problem concerning nature protection. Every citizen of the country 
should participate in activities that would ensure a clean and healthy environment. A special 
importance of the environmental problem has education and ecological awareness, which can be 
obtained by organizing various school activities, extracurricular, scientific or artistic activities 
which implement and promote ecological awareness.Children are an important audience for the 
environmental education; in some cases they can influence their parents to keep the environment 
clean. Both, adults and children, can participate in activities that help protect the environment. 
Everyone should take part in nature protection.Let’s think, do we always pick up the gartage after 
us when we go on holiday? Do we always turn off the lights when not needed? Do we save water?  
 
Un om curat, 
Într-o țară curată, 
Într-o lume curată… 

Actualmente omenirea se confruntă cu o serie de probleme, una din cele mai importante 
fiind poluarea mediului înconjurator. Natura ce ne înconjoara se află într-o degradare contiună ca 
rezultat a activitații umane. Poluarea aerului, apei și solurilor,dispariția biodiversității, distrugerea 
stratului de ozon, precum și schimbarea globala a climei, dar și multe altele rămîn a fi probleme 
ecologice actuale dar și de perspectivă, care prezintă pericol major pentru biosferă. 
  În majoritatea țărilor dezvoltate protecția mediului a devenit una din direcțiile prioritare ale 
politicii statului. Această problemă trebuie abordată de întreaga comunitate. Fiecare poate și 
trebuie să se includa în diverse activități ce ar asigura un mediu curat. Aceasta depinde și de 
educația ecologică care poate fi realizată prin diverse tipuri de activități: școlare și extrașcolare, 
științifice, artistice și chiar sportive. Formele de manifestare sînt deasemenea multiple: 
experimente, observații, excursii, jocuri, vizionarea emisiunilor televizate cu scop educațional etc.  
Acestea depind și de grupele de vîrsta. Atitudinea elevilor față de natură se formează în strînsă 
legătură cu cunoștințele ecologice teoretice pe care le posedă, cît și activitatea practică în raport cu 
mediul înconjurător. 
Cadrelor didactice le revine un rol deosebit în implementarea conștiinței ecologice prin utilizarea  
diverselor metode și procedee didactice, precum: 
- Acțiuni de comunicare orală( expunere, explicație, conversație euristica, problematizare, 
brainstorming ) sau scrisă ( completare de fișe, tabele, scheme); 
- Metode cu predominarea acțiunilor practice și de cercetare (excursie, experiment, lucrări 
practice, modelare ,ex.Anexa 1), care au impact pozitiv puternic; 
- Metode cu predominarea acțiunii creative (referate, proiecte, confecționări de panouri cu 
mesaje ecoeducaționale );                                                                                   
   Fiecare disciplină de studiu, în dependență de specificul său trebuie să implementeze în 
conștiința elevilor dorința și atitudinea de a trăi într-un mediu curat și sanatos. Diversitatea 
metodelor și procedeelor didactice permite însușirea conținutului problemei, dar și a formării unor 
atitudini, deprinderi și implicare în acțiunile pozitive care ar contribui la soluționarea problemelor 
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de mediu. Copiii, elevii, sînt un public important pentru educația ecologică, în unele cazuri ei pot 
influența și părinții sau alți membri ai comunității în păstrarea unui mediu curat.   
    Prezentarea unor informații  interesante, îi captiveaza și distreaza pe elevi și chiar adulți. 
Vă propun  o serie de curiozități în rubrica” Știați că...? “ 
 Pădurile produc cca 2/3 din cantitatea de oxigen consumată de lumea vie? 
 Humusul conține 20% din cantitatea de azot din aer? 
 Rîmele ajung pînă la 8 m adîncime în sol? 
 Efectele fenomenului de erodare a stratului de ozon afectează viața de pe Terra prin :  
apariția malformațiilor și a bolilor ereditare; cancer de piele; slăbirea sistemului imun? 
 Bacteriile sînt de peste 2000 ori mai rezistente la poluarea radioactivă comparativ cu omul? 
 Din cauza despăduririlor , la fiecare 30 minute, dispare o specie vegetală și una animală? 
 Albinile sînt folosite ca bioindicatori ai calitații aerului din aeroporturi(Germania), mierea 
lor este testată pentru a indica toxinele din aer? 
 Lichenii sînt utilizați ca bioindicatori ai poluării atmosferice? 
 Ceapa este cea mai întrebuințată leguma? 
 Statisticile arată că cca 84% din deșeurile casnice pot fi reciclate? 
 Există arborele de sapun( Sapindus mukorossi), fructele (nucile) sale conțin un detergent 
natural, saponin, care este folosit la spăalarea rufelor? 
Pentru copiii de virste mici este utilă aplicarea jocurilor didactice. În continuare voi oferi citeva 
exemple de jocuri cu conținut ecologic ce pot fi aplicate atît la prescolari cît și la elevii claselor 
primare:   
Jocul “Ocrotește natura” 
Materiale: imagini cu plante, animale, păsari,om, soare, apa, și altele. 
Educatorul, profesorul prezintă toate imaginile copiilor, apoi pe rind exlud cîte una din imagini, iar 
copiii trebuie sa spuna ce se va întîmpla cu celelalte “obiecte” dacă pe Pămînt va dispărea acel 
obiect. Se formulează concluzii ,cît de importante sînt fiecare din aceste obiecte. 
Jocul “Semne ecologice”  (utilă claselor primare la orele de științe ale naturii) 
Materiale: foi de desen,creioane colorate 
Se propune elevilor să deseneze semne de ocrotire a naturii pe tematici : 
“Nu rupe plantele. Lasă florile frumoase să rămîna in natură” 
“Nu distruge cuiburile păsărilor” 
“Nu prinde fluturașii, greierașii și alte insecte. Lasa-le să se bucure de viață” 
“Nu arunca gunoiul jos” etc. 
Pentru clasele mai mari, la orele de biologie cu tematică ecologică, în scopul conștientizării 
ecologice poate fi propus elaborarea unui “Cod ecologic al locuitorilor Planetei”. Participanții  prin 
”asaltul de idei” elaborează un “Cod ecologic”. La prima etapă se notează toate ideile fără a fi 
criticate, apoi se discută, și se expun într-o ordine logică, se cizelează formularea. La final 
informația se completează de către participanți, se analizează. 
 Jocul “Avem propriul nostru copac” 
Materiale: hîrtie colorată, carioci, vopsele, clei, foarfece, o coala are de hîrtie, materiale din natură 
(pene, petricele, frunzulițe, rămurele etc.). 
În timpul unei excursii în mijlocul naturii copiii pot colecta diverse materiale naturale. Mai tîrziu 
se confecționează împreună cu copiii materiale ilustrative pentru clasă sub forma de copac, pe care 
viețuiesc diferite animale, păsări, insecte dăunătoare etc. Nu uitați nici de plante , ciuperci și 
organismele ce populează rădăcinile. Pe un astfel de „copac” pot fi fixate „coșulețe”, în care copiii 
pot pune în timpul jocului imaginile animalului, care viețuiește acolo. 
Cînd copiii vor căpăta deprinderi de a  se folosi de literatura necesară, pot primi însărcinări de a 
găsi animalele care: viețuiesc în coroana copacului; sînt dăunătoare; viețuiesc sub coroana 
copacului;  se alimentează cu fructele sau alte părti ale acestui copac etc. 
  Pe baza acestui „copac” pot fi demonstrate și interconexiunile dintre organisme( simbioză, 
micoriză, răpitor-pradă).  
Jocul “Nu dorim un mediu de care sa ne folosim numai o singură dată” 
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Materiale: hîrtie, creioane, 
Sarcina: pe parcursul primei părți a jocului fiecare participant (sau grup) întocmește o lista de 
obiecte de o singură folosință. Aceste obiecte trebuie să fie binecunoscute cum ar fi: cutii de 
conserve, sticle de Cola, ambalaje de hîrtie etc. 
În partea a doua a jocului în fața copiilor se pune problema- de a găsi pentru fiecare obiect inclus 
în listă un „alter ego”, adica un obiect de o utilizare multiplă sau permanentă, care l-ar putea 
înlocui. Acest joc poate fi organizat și in echipe, una din ele numind obiectul, iar cealaltă 
alternativa. 
În final se fac totalurile și se discută despre problema gunoiștilor, utilizarea repetată a deșeurilor, 
importanța utilizării obiectelor durabile. 
Indiferent de categoria de vîrstă,  copii, parinți sau bunici, fiecare sîntem responsabili de mediul în 
care traim. Cum putem ajuta planeta? ( în viziunea copiilor) 
- Amintesc parinților că trebuie să stingă lumina cînd pleacă din încăpere; 
- Șterg praful pentru a avea aerul curat; 
- Ajut să plantăm flori și copăcei; 
- În parc hrănim păsările; 
- Aruncăm gunoiul în urne, nu pe stradă; 
- Selectăm și reciclăm deșeurile; 
- Rog pe tati să repare robinetul care picură, pentru a economisi apa. 
    Rezultatele activităților ecologice pot fi evaluate prin asumarea responsabilităților în ce privește 
protecția și conservarea mediului, sensibilizarea și atitudinea  pozitiva față de natură, curiozitatea 
pentru explorarea mediului natural. 
Oare cum participăm noi la ocrotirea naturii, să ne amintim, întotdeauna am strîns deșeurile dupa 
ce am mers la odihnă în pădure, am stins lumina, am economisit apa?...  
 
Bibliografie: 
1.Biologie,manual cl.8-a/A.Mihail, Gh.Mohan, All Educational,2000 
2.Jocuri ecologice în școală/ Gh.Duca,V.Gladchi ș.a. Chișinău 2000 
3.Pedagogie pentru învățămîntul agricol/G.Codruță ,ed.Mirtou, Timișoara, 2007 
4.Protecția mediului ambiant/A,Buga, Gh.Duca, ed.Univers Pedagogic,Chișinău2007 
5.Revista de teorie si practica ” DidacticaPro”,Chisinau 
Resurse web: www.didactic.ro 
                      www.asociatia-profesorilor.ro 
Anexa 1 
 
Activitati de modelare 
Solul. Planeta noastră poate fi asemuită, după formă, cu un măr. (Se demonstrează un măr verde, mare şi  frumos.) Se 
ştie că trei sferturi din suprafaţa Terrei este acoperită cu apă, uscatul reprezentînd doar un sfert. (Mărul se taie în 
sferturi şi 3 dintre ele se dau la o parte.) Pe o jumătate din acest sfert solul, practic, lipseşte.  Acolo sînt munţi înalţi, 
deşerturi, întinsuri arctice, veşnic îngheţate. (Sfertul de măr se taie în jumătăţi şi una se  dă la o parte.) Partea rămasă 
este acoperită de sol, însă tot aici se înalţă oraşe şi sate, se întind şosele asfaltate şi  drumuri de fier. Doar un sfert din 
aceasta reprezintă suprafaţa acoperită de soluri fertile. (bucata de măr rămasă  se taie în sferturi şi 3 dintre ele se dau la 
o parte.) Solul este un strat foarte subţire al scoarţei terestre. (bucata  rămasă se curăţă de coajă.) Acum vă puteţi 
imagina cît de puţin sol fertil este pe Pămînt şi cît de preţios este  acesta, cîtă grijă şi protecţie necesită el. 
Interacţiuni în natură. Elevii se aranjează într-un cerc. unul dintre ei ia în mînă un ghem de aţă şi numeşte o 
vieţuitoare a pădurii, animal sau plantă (de exemplu, stejar). învăţătorul întreabă cine se hrăneşte cu frunze de stejar, 
iar un elev numeşte, de exemplu, omida, şi primeşte ghemul. învăţătorul adresează alte întrebări: Cine se hrăneşte cu 
scoarţă de stejar, cu ghinde?, De ce are nevoie stejarul pentru viaţă? etc. la final, din aţa ţinută de elevi se formează un 
păienjeniş.   învăţătorul solicită elevii să se depărteze de centrul cercului, astfel încît aţa să se întindă. Apoi se 
modelează impactul factorului antropic. De exemplu. Elevii sînt rugaţi să-şi imagineze că prin pădure se va construi o 
şosea asfaltată şi să presupună efectul acesteia asupra vieţuitoarelor pe care le-au reprezentat. în rezultat, unii vor lăsa 
aţa şi vor ieşi din cerc. Se observă cum puterea de întindere a aţei slăbeşte. După ce din cerc ies mai mulţi elevi, 
păienjenişul se desface  şi aţa cade jos. 
Experimentare - Demonstrarea eroziunii prin vînt. Intr-un acvariu se pune pamînt sau nisip uscat, care se 
amestecă, de exemplu, cu ajutorul unui uscător de păr, întotdeauna din aceeaşi direcţie. Se observă că nisipul este 
purtat de vînt şi se formează deluşoare. Procedura poate fi efectuată şi cu 2 elevi care suflă în acelaşi timp.                 
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Gondolatok a környezetvédelemről 
Autor: prof. Kocsis Ilona Melinda 

Liceul Tehnologic Nr.1, loc. Sărmăşag, jud. Sălaj, România 
 

 
„mutassuk meg a világot olyannak amilyen, örömre szabottan minden kényszer nélkül, hogy az 

eredmény ne maradjon el…”Ancsel É. 
 
          Sokan gondoljuk, hogy a világ megmaradása attól függ, hogy a mai ember hogyan él, 
hogyan neveli a generációk hosszú sorát. " Az embert meghatározzák szokásai ... "  
Ez közhelynek tűnhet, pedig csak körül kellene nézni, városok, falvak környékén.  

 
Nekünk pedagógusoknak  lehetőségünk van arra, hogy nap mint nap alakítsuk a gyerek 

"világlátását", és a valóságot olyannak mutassuk amilyen, és ha lehet " örömre szabottan ", hogy 
az eredmény ne maradjon el.  

 
Az iskoláskor környezeti nevelés színterei közül már az óvodában folyik tudatos, tervezett, 

tevékenységhez kapcsolt nevelés, a gyermekek fő tevékenységi formájából a játékból kiindulva.  
 
Az intézményes keretek közötti környezeti nevelés elsősorban az iskolában folyik, 

beleértve az óvodát…A környezeti nevelés minden pedagógus és valamennyi iskolatípus és 
tantárgy feladata (hiszen minden ugyanarról a világról szól!) „ 

 
A „környezeti nevelés” néven nevezése különösen az óvodai nevelés területén fontos, 

hiszen ott komplex módon történik mindaz amit ez a fogalom takar, a környezeti kultúra megélését 
és átadását, oly módon, hogy  beépüljön a személyiség jegyekbe a természetes és épített 
környezettel való harmonikus együttélés. És ez történik olyan korai szakaszban  amikor a 
szokások, szabályok nagy része rögződik. Ha a  fogalmaktól (hogyan nevezzelek) eltekintünk 
minden elfogultság nélkül mondhatom, hogy az óvoda mindig nagy gondot fordított a természet és 
a gyerek megfelelő egymásra találására.  
   
„Az óvodai környezeti nevelés célja és feladata a természeti és társadalmi környezethez való 
pozitív viselkedési formák és magatartásmódok kialakítása, a környezeti kultúra iránti igény 
megalapozása, a gyermek közvetlen környezetében lévő élővilág megismertetése és 
megszerettetése, az élő és élettelen környezeti tényezők közötti leglényegesebb összefüggések 
megláttatása, a helyi adottságok, lehetőségek feltárásával, felhasználásával. A megfigyelőképesség 
és a gondolkodásképesség fejlesztése közben a környezet és természet romlásának, pusztulásának 
példáit is használja felhasználhatjuk. 
Nevelői munkánk során úgy érezzük, hogy a célok megfogalmazása, a tennivalók 
megfogalmazásával együtt ér valamit. Fontos szerepet játszik  a tematikus kirándulás 
(terepgyakorlatok elődei) ahol a természettudományos ismeretek mellett, az élővilág, az 
életközösségek megismerésére, lenne lehetőség. 

 
Nevelésünk során a gyermek és a természet kapcsolatát helyezi a tevékenység 

középpontjába.. „Ahogyan játszunk, reggelizünk, ebédelünk, pihenünk, ahogyan érzünk, ahogyan 
alakulnak emberi kapcsolataink, ahogyan vigyázunk a vízre, az energiára, a termek tisztaságára, 
ahogyan gondozzuk kisállatainkat” ez mind a környezeti nevelés. 
Tudjuk, hogy a nevelés nem megy egyik napról a másikra, tudjuk, hogy a szóbeli közlés a " 
világlátás " alakításában nem lehet elsődleges, nem lesz belőle szokás, életforma. Életformára, 
természetbarát életformára pedig magával az élettel lehet nevelni. Hiszünk abban, hogy a gyermek 
nevelése, környezetbaráttá nevelése születéskor veszi kezdetét, és folytatódik három éves korban, 
az óvodában.  
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A tanulás tartalma, vagyis a tapasztalatok és ismeretek elsősorban a gyermek közvetlen 

társadalmi-, természeti környezetéből származnak. Magukba foglalják azokat a magatartási 
formákat, viselkedési szokásokat, erkölcsi tulajdonságokat is, amelyek kialakítása ebben az 
életkorban kívánatos. 

 
Az óvodáskor az érzelmek időszaka, az érzelmek hatalmuk alatt tartják az egész 

személyiséget, és az érzelmek határozzák meg kapcsolatát a környezettel, a környezetben élőkkel. 
Természetbarát gyermek, csak természetbarát környezetben nevelődhet.  

 

Nevelésünk igazodik a gyermek életkori sajátosságaihoz, és a megvalósítás az apró 

történéseken keresztül érvényesül. 

A gyerekek az óvodába lépéskor benyomásokat szereznek a csoportjukról, az ovi 
udvaráról, a mi utcánkról, a kerületünkről, városunkról stb. A közös együttlétek alkalmával, a 
pozitív viselkedés minták hatására fokozódik önállóságuk, intellektuális képességük (megfigyelő, 
emlékező stb. ) 

 
Fontos hogy a gyerekek találkozzanak a természettel, mivel óvodás-gyermekről van szó, 

meg kell tapasztalnia, hogy például az erdő nem csak " fák sokasága ", hanem növények, állatok 
sokfélesége, a megismerésből fakadó érzelmi kapcsolat jó alap lesz a későbbi " cselekvési 
készsége " fejlesztésére. A természeti élmények, tapasztalatok minden korosztály számára fontos, 
az ovisok számára döntő.  

 
Az óvodák (városi-falusi) a szobákba, a természetsarkokba mindenhova becsempésztették a 

természet kicsiny darabját. Növényekkel gazdagon díszített csoportszobákban megtalálható az 
akvárium a terrárium a zöld sarok, ahol mindig csírázik, hajt, zöldell valamilyen növényke a 
madár- röppdében, kalickákba, kanárik, pintyek szaporodnak.  

 
A gyerekeknek az óvodába lépés pillanatától lehetősége van ezek megfigyelésére, 

cselekvően részt venni gondozásukban. 
Az óvodások gazdag tevékenységéhez tartozik a kertben végzett " munka ". Közben 
megfigyelhetik tapasztalhatják a növények növekedését, fejlődését - magtól magig - és azt is, hogy 
fejlődésüket milyen feltételek megteremtésével érhetjük el.(víz, levegő, tápanyag stb.) 
Megismerkedhetnek a nyíló kerti virágokkal, a rovarok világával.  

 
Elsajátíthatnak olyan viselkedési mintákat, amelyek alkalmasak arra, hogy gyakorlásuk közben 

megfigyelhessék az élő természetet, észrevegyék a legapróbb növényt, rovart, meghallják a 
madarak hangját, más állatok neszeit. 

 
A természet megszerettetésének alapvető feltétele pedagógus nyitottsága, érzékenysége a szép 

iránt. Fontos, hogy ő is élményként élje meg a természet legapróbb rezdüléseit, hogy az 
érzelmeken keresztül részesévé váljon, a környezeti, természeti csodák felfedezésének.   

Az óvónők munkája mellett, az élő környezethez való pozitív viszony kialakításában, az 
erkölcsi értékek elfogadásában, a család elsődlegesen meghatározó. A szülők egyéni felfogása, 
viselkedésmódja a gyerek számára követendő. Környezeti nevelés területén fokozott a felnőtt 
modell felelőssége. Elfogadva azt az íratlan törvényt, hogy " mindenki ott tegyen, ahol él. " A 
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pedagógusnak, tudják, hogy a szokások nagyon korai életszakaszban alakulnak ki. Azok a pozitív, 
(negatív) élmények amelyek alapvetően  meghatározóak a felnőtt ember gondolkodásánál, 
életmódjánál, az első években megtörténnek. A nevelésben a leghatékonyabb módszer a 
példamutatás. A gyerekek világlátását a mindennapiság formálja, ahogyan otthon, az óvodában 
bánunk velük, amennyi szabadságélményben részesítjük őket.    

Az egészséges életmódra nevelés szempontjából is meghatározóak azok a viselkedésminták, 
viszonyulási módok, amelyet a gyermek otthon, az óvodában elles. Az egészséges ember, akiben " 
ép a  test  és ép a lélek" harmóniára törekszik.  A harmóniát, a mindennapokban megvalósítani 
nagyon nehéz, beszélni róla még nehezebb. A gyermekek "az osztatlan szent időben" élnek. Az 
óvodai környezeti nevelés,  becsben tartja a gyermeki örömöt, a képzeletet, a kíváncsiságot, a 
találgatás a "mi minden lehetne a világban " örömélményét, hiszen a világ megismerésének sokféle 
módja van, az önmagunk megismerésének is.  

 
Talán a legszebb pedagógusi képesség felismerni a gyermek értelmének nyiladozását, a nagy 

szemű rácsodálkozásokat, az angyalian naiv bontakozó gondolatsorokat, szemünk előtt látni a 
gyermek értelmi fejlődését. A változatos módszerek alkalmazásával elérhető a fejlődés, akkor is, 
ha tudjuk a gyerek nem mindig működik  " előírás " szerint! Néha nem akar gyümölcsöt enni, 
időben ágyba menni, kellő mennyiséget mozogni, sétálni, nyúz bennünket, hogy tévézhessen, 
szemtelen, durcás, türelmetlen, engedékenység, szigor, - semmi sem segít.  

 
Közösen, a gyerek tevékenységére számítva oldva meg a napi feladatokat, mi magunk lepődünk 

meg a legjobban azon, hogy olyan nehezen megválaszolható kérdést senki emberfia nem tud 
feltenni, mint a gyerek. A környezeti nevelés „játszani hív” hiszen az óvodás, életkori sajátossága 
az, hogy játszik, és a körülötte lévő világgal így ismerkedik. Játékos feladatokkal, óvónő által 
kezdeményezett tanulási szituációkkal,  becsalogatja a fejlődés a táplálkozás a tisztálkodás, a sport, 
a család, a világába. Gondolatokat ébresztve a környezet, a közlekedés, az illem és a veszélyes 
helyzetek témaköréből.   

 
A gyerekek tapasztalatokat gyűjthetnek játszva, beszélgetve rajzolva, festve, tréfás feladatok 

megoldása közben, hogy boldogabbak legyenek, hogy másként viszonyuljanak önmagukhoz, a 
többi emberhez, és általában a világhoz. Ahol van idő, türelem, ahol a gyerek az egész napját 
átszőheti a játék, ahol a puszta létével nem zavar, ahol a gyereknek helye van a  közösségben, ott a 
gyermek egészségesen fejlődik, ott a gyerek "a rám is szükség van érzésével" ébred.  A közösen 
megoldott megbeszélt játékos feladatok az egész napi közös tevékenységek, segítenek már 
csírájában jóra fordítani a gondokat. 
   

Az óvodai környezeti nevelés a környezetbarát életformát nem csak " bemutatja " a 
gyerekeknek, hanem meg is éli azt velük együtt.. A környezetvédő magatartás legfeljebb kötődik a 
fényes dátumokhoz, de nem korlátozódik azokra. A levegőben van a természet közeliség és a 
környezetvédelmi látásmód.   
 

Mindenhol ott van a mindennapok tevékenységében, a polcon sorakozó könyvekben, a 
rendszeres természetjárásban stb., ez a környezetbarát jelleg nem látványos, vagy hangos, hanem 
szolid és biztos. Bármilyen kicsi is egy ember, megtalálhatja azt a kis birodalmat, amelynek 
épségéért tenni tud valamit. Egy óvodás is tud vigyázni a katicabogarakra, a békákra, a 
növényekre. Az ilyen óvodába járó gyerekek már tudják, hogy érték a Here-hura ! 
  
"A gyerekek egyéniségének, elismeréséhez, tiszteletben tartásához az is hozzátartozik, hogy 
mindenki szabadon gyakorolhatja a  hóbortjait,  amíg az nem káros vagy veszélyes. Lehet békázni, 
szöcskézni, fennhangon szavalni, és énekelni, naponta tízszer fogat mosni, és ódivatú kalapokban 
járni. Csak felfogás dolga, hogy ezeken a hóbortokon bosszankodunk, vagy szórakozunk.  " A jó 
nevelés az utóbbit választja!  
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The friends of nature 
 

All children have been learning about keeping a friendly environment from an early age, 
not only theoretical but practical, too. Together, adults and children, try to live and understand all 
changings of the nature from the early spring till late in winter. 

 
During our life, we always learn how to be a good friend of our nature, how to protect it. 

This is a great job that has to be done every time. We learn this from books, from walkings and 
from trips in the middle of the nature. 

 
A good frien of nature is that person or child who does a lot of things to protect the 

environment, to keep it clean and healthy. It is not enough to talk about ecology, about a friendly 
environment to our lessons, we have to do practical things starting with younger and ending with 
older people. 

 
Children have to gain a strong ecological education, from school and from home. They 

have to know that every person, child or adult, an protect the environment by doing very different 
things, depends on their education. A child can take care of an insect, an animal or a plant by 
helping it to live. Children have to understand that all these nature’s elements help us to live in a 
healthy environment. 

 
The primary school students have to be aware the fact that they will live in a healthy 

environment only if they take care of it. Children can play in the middle of the nature, they can run 
and sing but they have to be the nature’s friends, they can play with insects, with animals or plants 
on condition that they do not make any harm to the environment. 
 
Methods and procedures: trips in the forests; making our nature’s corner with plants, leaves, 
flowers, insects, etc.; conversation; brainstorming; role-play; drama; debate. 
 
Drama: Preparing for our teacher’s meeting, I have written a sketch where children performed 
some negligence characters during a trip in a forest. It’s about 2 children who wanted to see how 
beautiful the forest is . During the trip they did a lot of bad things: they threw napkins and pets on 
the grass; they did a big fire to get warm and put the forest in danger and all creatures of the forest 
became very sad. At the end, all things were solved and the children said sorry to the forest’s 
creatures. 
 
Educational values: Children should understand the importance of living in a healthy environment. 
 
Do you know that...  

- you will be a healthy person if you live in a healthy environment? 
- you will be the best friend of the nature only if you take care of it? 

 
Classroom activities: worksheets about ecology and environment; sketch about the friends of 
nature; observation and analysis of growing plants (wheat, corn, vegetables, flowers, etc.). 
 
You can do: Everybody – children, teachers, parents, grandparents – can be the best friends of the 
nature by taking care and loving it. 
Bibliography:  
- internet 
-Egeszsegtan,Vighne Arany Agnes/Debrecen,1994 
-Ep test-ep lelek,Baka Judit,Dr.Konya Hanar Zsuzsanna,Erdelyi Tankonytanacs,2004 
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„Importanta abordarii educatiei ecologice in invatamantul prescolar” 
The importance of  teaching environmental education in pre-school 

 
Autori: prof. Irimioaia Alina Georgiana si prof. Olteanu Liliana Consuela 

Gradinita cu P.P „Raza de Soare”, Localitatea Sacele, Judetul Brasov, Romania 
 
       We live in a time of reckless environmental damage occurring before our eyes: harmful 
substances are spreading into the atmosphere, forests are irrationally cleared, pollution leads to 
holes in the ozone layer and greenhouse effect emerges into a serious threat. 
      The environmental problem is global and should be acknowledged not only by environmental 
quality agencies but also by ordinary people who do not necessarily have experience in this field 
     Therefore, environmental education is a process designed to sensitize people, to make them 
more aware and concerned about environmental issues, its ultimate goal being the same across the 
world: to form a healthy mentality about the quality of the environment we live in. 
     We chose to approach this theme because it is a problem of present interest, a serious concern 
because we want to draw a warning, because we want all teachers to understand that they can do 
more in the future.... just have the power to provide children the necessary information and lead 
them into simple actions, forming their ecological conduct and consciousness 
     For this purpose we have developed an optional subject matter called "SOS Nature- 
Environmentalists Club" taught during a school year and meant for kindergarten children (age 5-
6).  This subject matter contains the following concepts: 

 The environmental components (water, air, soil as factors of life support); 
 Environmental hygiene and ways to improve its quality; 
 Human actions and their impact on the environment 

-pollution situations 
-causes of pollution, its forms and effects 
-plants and animals protected by the law 
-waste products 
-the importance of recycling 

 
Importanta abordarii educatiei ecologice in invatamantul prescolar 

         Traim intr-o perioada in care deteriorarea nesabuita a mediului inconjurator are loc sub ochii 
nostri: substantele nocive se raspandesc in atmosfera, padurile sunt defrisate necontrolat, poluarea 
continua duce la aparitia gaurilor in stratul de ozon si la aparitia efectului de sera care constituie o 
amenintare serioasa....Uitam ca Pamantul nu dispune de rezerve interminabile, uitam ca „nu 
Pamantul apartine omului ci omul apartine Pamantului” (Sieux Seattle) 
         Mediul inconjurator ne asigura conditiile necesare vietii, insa depinde de noi daca dorim sa 
folosim aceste elemente esentiale in mod util sau daca vrem sa ocolim, sa ignoram acest aspect al 
vietii noastre. Poluarea se agraveaza pe zi ce trece, dar se pare ca populatia nu acorda prea mare 
atentie acestui proces nociv. Starea de sanatate nu poate fi mentinuta respirand aer poluat, 
consumand alimente si apa contaminate. Problema mediului inconjurător este una globala si ar 
trebui sa fie constientizata nu numai de catre agentiile de monitorizare a calitatii mediului  ci si de 
oamenii de rand care nu au neaparat cunostinte de specialitate in domeniu. Astfel, educatia 
ecologica este un proces menit sa sensibilizeze oamenii, sa-i faca mai constienti si preocupati de 
problemele mediului inconjurator, scopul final al acesteia fiind acelasi in intreaga lume: de a forma 
o mentalitate sanatoasa vis-a-vis de calitatea mediului in care traim....pentru ca dupa cum poate 
vedea oricine, traim intr-o lume in care omul a modificat natura, i-a stricat echilibrul uitand de 
sfatul lui G.Simion: „ Natura poate sa-ti slujeasca de carte, de profesor, de povatuitor. Nu inchide 
aceasta mare carte plina de invataturi intelepte”. Este deci timpul ca omul sa fie sensibil la 
problemele mediului, sa adopte un comportament adecvat fata de natura si sa protejeze mediul 
inconjurator. Am ales sa abordam aceasta tema  pentru ca este o problema de actualitate, o 
problema grava, pentru ca dorim sa tragem un semnal de alarma. Dorim ca toate cadrele didactice, 
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toti parintii/ bunicii sa inteleaga ca pot face multe pentru viitor....trebuie doar sa aiba puterea de a 
le transmite copiilor informatiile necesare, de a ii antrena in actiuni simple, formandu-le o 
constiinta ecologica ce presupune:  
-cunoasterea si intelegerea unor reguli si norme de actiune asupra mediului, dobandirea unor 
cunostinte privind factorii nocivi si posibilitatea inlaturarii lor  
-dezvoltarea unor sentimente privind natura si mediul de viata al diferitelor vietuitoare  
dar si o conduita ecologica  cu priceperi, deprinderi, obisnuinte necesare respectarii regulilor si 
normelor de ocrotire a mediului si vietuitoarelor. 
         Educatia ecologica din cea mai frageda varsta reprezinta o necesitate stringenta a omenirii. 
Inceputa de timpuriu, educatia ecologica are sanse mari deoarece toti copiii admira natura cu alti 
ochi, si fiind in perioada de descoperire ei o contempla mai bine decat adultul. 
         Este usor sa provocam daune mediului inconjurator, naturii si unii oameni fac lucrul acesta 
zilnic. Trebuie ca toti sa luptam pentru o natura frumoasa, curata si sanatoasa deoarece de 
sanatatea ei depinde sanatatea noastra; a noastra, a copiilor nostri si a tuturor generatiilor 
viitoare.”Am primit lumea ca o mostenire pe care nu-i este ingaduit nimanui sa o deterioreze si pe 
care fiecare generatie este obligata sa o lase mai buna posteritatii”. Si cum incepem a cladi o lume 
mai curata, mai buna?: Pas cu pas si avand alaturi de noi armata tinerei generatii care poate intr-un 
final va indupleca si generatia adulta reusind astfel sa schimbe situatia ingrijoratoare in care 
intreaga omenire se afla. 
         In acest scop noi am elaborat un optional intitulat „S.O.S Natura- Clubul ecologistilor”, 
optional care se desfasoara pe parcursul unui an scolar si care se adreseaza prescolarilor din grupa 
mare. Acesta include diferite activitati in care abordam notiuni elementare despre componentele 
mediului, despre igiena mediului si modalitatile de imbunatatire a calitatii mediului, despre 
actiunile omului asupra mediului si repercursiunile acestora.  
       Optionalul acesta a fost aplicat cu succes si anul precedent la grupa mare, de aceea am atasat 
cateva imagini cu rezultatele „muncii” copiilor de anul trecut. (vezi Anexa 2) 
 
S.O.S Natura- Clubul Ecologistilor 
Argument 
        „Pamantul nu apartine omului ci, dimpotriva, omul apartine Pamantului ”(Sieux Seattle) 
         Omul convietuieste cu natura iar ocrotirea acesteia, pastrarea echilibrului, trebuie sa 
constituie o preocupare in viata fiecaruia. Natura se vindeca greu iar procesul este de lunga durata; 
de aceea trebuie sa prevenim degradarea ei, fiecare dupa puterile lui. 
         De ce sa incepem de timpuriu, inca din prescolaritate? Pentru ca aceasta este varsta la care 
incepe formarea viitorului cetatean al planetei din toate punctele de vedere, iar particularitatile de 
varsta permit formarea si dezvoltarea constiintei ecologice si implicit a unui comportament 
adecvat. Antrenand copiii in diferite actiuni specifice vom realiza o dezvoltare a spiritului de 
initiativa, a deprinderilor de cercetare, a raspunderii pentru lucrul facut, a curiozitatii. Formarea 
unei gandiri, a unei constiinte ecologice este scopul suprem pentru supravietuirea omului, iar 
cunostintele capatate in primii ani de viata cu privire la natura si protejarea acesteia vor fi mult mai 
bine aplicate mai tarziu. 
         Interesul manifestat de copii anul trecut in cadrul catorva activitati desfasurate cu prilejul 
Zilei mondiale a Mediului, ne-a determinat sa propunem optionalul de educatie ecologica intitulat 
„SOS Natura-Clubul ecologistilor”, care a fost ales de parinti..Acest lucru ne da speranta ca pe 
parcursul anului, impreuna cu copiii din grupa vom reusi sa sensibilizam si adultii.     
 
Obiective de cadru, de referinta si exemple de activitati de invatare: 
I. Intelegerea si utilizarea notiunilor elementare referitoare la protejarea mediului  inconjurator 
  I.1 Sa formuleze intrebari referitoare la realitatile observate in mediul inconjurator 
  I.2 Sa utilizeze un limbaj specific activitatilor de protejare a mediului (reciclare, refolosire, 
poluare etc) 
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   Activitati de invatare: 
-formularea de intrebari si reprezentarea prin desen a unor componente ale mediului apropiat (apa, 
aer, sol, plante etc); 
-continuarea unor povestiri cu inceput dat; 
-organizarea de concursuri de desene tematice (ex: Padurea, plamanul verde al planetei). 
-participarea la concurs de ghicitori pe teme de mediu; 
-invatarea unor poezii cu tematica adecvata. 
II. Formarea si exersarea capacitatii de explorare / investigare a mediului inconjurator 
  II.1 Sa observe elementele din mediul inconjurator apropiat 
  II.2 Sa identifice elemente de poluare ale mediului, efectele acestora precum si modalitati de 
combatere si prevenire a poluarii mediului; 
   Activitati de invatare: 
-recunoasterea unor componente ale mediului apropiat; 
-observarea unor experiente simple pentru evidentierea importantei apei, aerului, solului in 
mentinerea vietii. 
-recunoasterea factorilor poluanti; 
-sesizarea influentei lor asupra mediului; 
-participarea la drumetii in mediul apropiat; 
-identificarea unor relatii cauza-efect intre actiunile omului si consecintele acestora asupra 
mediului inconjurator. 
 
III. Formarea unei atitudini motivante si responsabile fata de mentinerea si imbunatatirea calitatii 
mediului  inconjurator. 
   III.1 Sa exprime pareri cu privire la diferite comportamente in relatia omului cu mediul; 
   III.2 Sa-si insuseasca norme si reguli de comportament in relatia cu mediul inconjurator; 
   III.3 Sa exerseze deprinderi de comportament ecologic in situatii concrete. 
   Activitati de invatare: 
-vizionarea unor prezentari power point. 
-valorificarea materialelor reciclabile; 
-colectarea selectiva a deseurilor. 
-confectionarea unor obiecte din materiale refolosibile (ex: suport pentru creioane); 
-igienizarea parcului din cartier si a unor spatii verzi. 

Saptamana       Tema activitatii Modalitate de 
realizare 

        Evaluare 

17.09-21.09 Evaluare initiala Fise individuale  
24.09-28.09 Evaluare initiala  Joc didactic: „Cine 

stie?” 
 

01.10-05.10 „Pamantul, Planeta 
Albastra” 

Lectura dupa imagini Desen creioane colorate 
          „Pamantul” 

08.10-12.10 „Iubim si ocrotim 
Pamantul” 

Convorbire 
 

Lucrare colectiva 
   „Globul Pamantesc” 

15.10-19.10 „La plimbare-ce vad în 
jurul meu” 

Observare in natura Chestionare orala 

22.10-26.10 „Aerul, element vital al 
vietii” 

Experiment Fise individuale  

29.10-02.11 „Solul” Experiment Fise individuale 
12.11-16.11 „Apa, izvorul vietii” Convorbire  „Apa”-pictura  
19.11-23.11 „Apa, prietena mea” Memorizare: 

„Apa-i prietena mea” 
de Mihaela Tekles 

Recitare individuala 
 

26.11-30.11 „De ce avem nevoie de 
plante si copaci?” 

Convorbire cu suport                
intuitiv 

Fise individuale 
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03.12-07.12 „Padurea, plamanul 
verde al planetei” 

Lectura dupa imagini   Concurs desene 
(creioane colorate) 

10.12-14.12 „Curiozitati din lumea 
vie- Stiati ca??” 

Citire imagini Concurs de ghicitori 
„cine stie, raspunde” 

17.12-21.12 Evaluare semestriala Fise individuale  
14.01-18.01 „Poluarea: Ce se 

intampla langa noi? ” 
Observare       Joc didactic 

„Asa DA asa NU” 
21.01-25.01 „Activitati ce genereaza 

poluare” 
Lectura dupa imagini Fise individuale 

28.01-01.02 „Deseurile” Convorbire  Fise individuale 
04.02-08.02 „Efectele poluarii” Vizionare power point Chestionare orala 
11.02-15.02 „Prietena ne e natura” Memorizare: 

„Prietena ne e natura”, 
de M Penes 

Recitare individuala 
Fise individuale 

18.02-22.02 „Sa invatam sa iubim 
natura” 

Convorbire Fise individuale 

25.02-01.03 „Cantec pentru padure” Memorizare: „Cantec 
pentru padure” de M 
Olteanu 

Recitare individuala 

04.03-08.03 „Drumul hartiei” Lectura educatoarei: 
„Povestea brazilor si a 
hartiei” de D Botez 

Dezbatere  

11.03-15.03 „Sa pastram mediul 
curat” 

Povestiri cu inceput dat Desen creioane colorate 
 „Povestea preferata” 

18.03-22.03 „O picatura de apa-un 
strop de viata” 
(Ziua mond. a apelor) 

Convorbire Activitate practica 
„O picatura de apa, un 
strop de viata” 

25.03-29.03 „Reciclarea- cosuri eco” Convorbire cu suport 
intuitiv 

Activitate practica 
„Cosuri ecologice” 

01.04-05.04 „Pasi spre un mediu 
curat” 

Activitate colectiva de 
colectare a deseurilor 

Chestionare orala 
Aspectul dupa igienizare 

15.04-19.04 „Minte sanatoasa in corp 
sanatos” 
 (Ziua mond. a sanatatii) 

Convorbire Fise individuale 

22.04-26.04 „Cum putem salva 
Pamantul?” 
(Ziua Pamantului) 

Dezbatere  Joc didactic 
„Pamantul rade, 
pamantul plange” 

29.04-03.05 „Orasul meu” Vizionare Power Point Fise individuale 
06.05-10.05 „Brasovul, capitala verde 

a Romaniei” 
Convorbire cu suport 
intuitiv 

Activitate practica-
macheta: „Brasovul” 

13.05-17.05 „Tampa, rezervatie 
naturala” 

Citire imagini Fise individuale 

20.05-24.05 „Iubim si ocrotim 
Brasovul” 

Äctivitate colectiva de 
colectare a deseurilor 

Chestionare orala 
Aspectul dupa igienizare 

27.05-31.05 „Arta din gunoi” Acivitate practica Expozitie de lucrari 
03.06-07.06 „Ziua mondiala a 

mediului” 
Convorbire Puzzle: Asamblare 

postere 
10.06-14.06 Evaluare finala Fise individuale  
17.06-21.06 Evaluare finala Joc didactic: 

„Raspunde primul” 
 

 



Management of ECO Education. ECO Guide to pupils, parents and grandparents _ISBN 978-973-0-13641-8 
Managementul educaţiei ecologice. Ghid ECO pentru pici, părinţi şi bunici_2012 

105 
 

    SA AFLAM MAI MULTE... 
         Sa aflam mai multe despre aer: 
-Aerul are greutate 
-Cand respiram simtim aerul cum patrunde si cum iese din organismul nostru; 
-Cand bate vantul simtim aerul cum aluneca pe corpul nostru; 
-Dincolo de atmosfera, in spatiul cosmic, nu mai exista aer, deci nu se poate respira; 
-Cand razele soarelui sunt puternice aerul se incalzeste; 
-Cand nu este soare sau razele soarelui sunt slabe, aerul este rece; 
-Aerul cald este mai usor decat aerul rece si se ridica deasupra acestuia; 
-Miscarile orizontale ale aerului se numesc vânturi. 
          Sa aflam mai multe despre apa: 
-Apa este pretioasa. In regiunile cu putina apa sau acolo unde nu ploua timp indelungat  
animalele si plantele mor iar oamenii raman fara hrana; 
-Cand nu ploua multa vreme vegetatia se usuca si focul se aprinde usor distrugand in  
calea sa paduri, case; 
-Cand ploua mult raurile se revarsa si apa acopera totul provocand inundatii. 
        Sa aflam mai multe despre vant: 
-Vanturile bat pe intreg pamantul. 
-Cand vantul nu bate aerul este apasator, imbacsit, iar oamenii cauta umbra 
 
STIATI CA? 
         AERUL 
-Pamantul este invaluit intr-o patura imensa de aer care alcatuieste atmosfera? 
-Daca atmosfera ar disparea ziua ar fi atat de cald incat razele soarelui ar parjoli suprafata 
uscatului iar apa marilor ar fierbe? 
-Fara atmosfera cerul ar fi vesnic negru iar trecerea de la zi la noapte s-ar face brusc fara 
frumusetea rasaritului si apusului? 
-Fara atmosfera nu ar exista nori, nu ar exista ploi, iar Pamantul ar fi uscat si pustiu, fiind lipsit de 
orice forma de viata? 
-Toate vituitoarele respira? 
-Fara aer viata nu ar mai fi posibila? 
-Atmosfera Pamantului intretine viata si face posibila transmiterea sunetelor? 
        PADURILE 
-Fara paduri totul ar fi pustiu? 
-Padurea este numita plamanul verde al planetei deoarece elimina gazul numit oxigen si absoarbe 
Dioxidul de carbon? 
-Radacinile pomilor intaresc solul, impiedicand alunecarile de teren? 
-Un om poate trai fara oxigen doar 6-7 minute? 
-In padure, frunzele si crengile uscate formeaza un sol bogat si hranitor pentru plantele  
vii? 
-Putem afla cati ani are un copac taiat numarand  inelele care se vad acolo unde a fost  
taiat? 
-Cel mai batran copac se gaseste in Mexic si are aproape 5000 de ani? 
-Supravietuirea noastra depinde de arbori? 
-Pentru confectionarea hartiei se foloseste lemnul copacilor? 
-Puteti salva un copacel adunand hartie folosita (ziare, reviste, ambalaje ) si ducand-o  
la fabricile de hartie? 
           APA 
-Omul poate supravietui fara hrana aproximativ 30 de zile, dar fara sa bea apa intre 3 si 7 zile? 
-Apa daca nu este curata poate provoca diferite boli? 
-Daca toata apa de pe Terra ar incapea intr-o sticla de un litru apa dulce ar incapea intr-o lingurita? 
-De la ploaie plantele se invioreaza? 
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-Pe Terra exista apa sarata si apa dulce? 
-Fara apa dulce viata pe uscat ar fi imposibila? 
          VIETUITOARELE 
-Pelicanul este o pasare migratoare, care se cuibareste in Delta Dunarii? 
-In Delta mai sunt ocrotite si egreta mica si lebada? 
-Rasul se adaposteste in cele mai retrase si salbatice locuri muntoase de la noi? 
-Rasul este protejat de legile tarii cu toate ca el este daunator pentru cerbi, caprioare si  
vite? 
-Un urs poate trai pana la varsta de 30 de ani? 
-Dupa nastere puii de urs raman langa mama timp de 2 ani si se hranesc cu lapte? 
-Zilnic dispar specii de animale? 
-Cele mai numeroase animale sunt insectele? 
-Cel mai mare animal este elefantul? 
-Cel mai rapid animal este ghepardul? 
-Cel mai mare mancator de carne este ursul polar? 
-Inainte de ploaie albinele joaca in aer si vin grabite la stup? 
-Ramele sapa galerii adanci unde stau pe parcursul iernii? 
-Delfinii se imprietenesc usor cu oamenii? 
-Delfinii sunt animale inteligente si blande care asculta si executa comenzile omului? 
       ALTELE 
-Toate resturile, toate gunoaiele pe care le vedeti uneori in diferite locuri poarta denumirea de 
deseuri? 
-Unele gaze de la masini sau fabrici se amesteca cu norii si dau nastere unor ploi care ucid 
plantele? (ploi acide) 
-Zgomotele pot fi si ele o sursa de poluare inrautatind calitatea vietii? 
-Deseurile aruncate in rauri distrug viata acvatica? 
-Murdaria din rauri poate ajunge si la robinet si apoi in paharul tau? 
-Sarea naturala este o roca ce se gaseste in subsol? 
-Atunci cand este cald pierdem o parte din apa din corp prin transpiratie? 
-Fara lumina si caldura soarelui nu ar exista viata pe Pamant? 
 
CE POT FACE EU? 
-Ud florile! 
-Inchid robinetul cand imi perii dintii! 
-Discut cu parintii mei despre urmarile provocate de spalarea masinilor si a covoarelor in apele 
curgatoare! 
-Invat sa inot! 
-Nu fac baie in ape murdare! 
-Nu pescuiesc in locuri interzise si in perioade in care pescuitul este interzis! 
-Nu arunc mizerii in apa! 
-Nu risipesc apa! 
-Nu beau apa punand gura pe robinet! 
-Nu uit sa ma spal pe maini inainte de a manca! 
-Aerisesc cat mai des incaperea in care stau!  
-Petrec cat mai mult timp in aer liber si curat! 
-Ma asigur ca am in casa plante care iti dau oxigen! 
-Plantez flori, copaci! 
-Nu rup plante sau crengi! 
-Nu tulbur linistea animalelor! 
-Arunc resturile doar in locurile special amenajate ! 
-Invat pe ceilalti sa protejeze mediul! 
-Iubesc si respect natura! 
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-Cand merg in excursie curat locul in care am stat! 
-Ocrotesc spatiile verzi! 
-Adun hartia folosita (ziare, reviste, foi) si o duc impreuna cu parintii la o fabrica de hartie sau la 
cosuri speciale pentru colectarea hartiei! 
-Scriu sau desenez pe ambele parti ale foii! 
-Nu risipesc multa hartie! 
-Depozitez deseurile in pubele! 
-Selectionez hartia si pet-urile! 
-Ajut la intretinerea spatiilor verzi dar si la amenajarea lor impreuna cu familia! 
-Nu arunc nimic pe jos! 
-Nu arunc la intamplare pungi, ambalaje, sticle! 
-Nu rup florile! 
-Nu contribui la ridicarea muntilor de gunoi in padure, parc, strada etc! 
-Nu murdaresc apele cu deseuri sau materiale toxice! 
      La sfarsitul evaluarii initiale copiii au primit legitimatii de intrare in „Clubul Ecologistilor”. Pe 
spatele acestor legitimatii pe parcursul anului vor primi buline colorate (in functie de implicarea in 
cadrul activitatilor), iar la sfarsit de an vor primi diplome. (Vezi Anexa 1) 
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- „Curriculum pentru educatie timpurie a copiilor cu varsta cuprinsa intre nastere si 6/7 ani”, 2008 
-   Revista „Educatoarea.ro” 
- „Educatie ecologica si de protectie a mediului- Caietul Micii Ecologisti”, material finantat de Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Tineretului, coordonator Maria Ivanescu 
- „Glasul naturii- ghid practic de educatie pentru mediu pentru invatamantul prescolar”, Tulcea, 2002 
- „Educatie ecologica si de protectie a mediului- Ghid metodic pentru cadrele didactice, invatamant primar”, material 
finantat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, coordonator Adelina Iacob. 
- „Educatie ecologica si de protectie a mediului- Caietul elevului clasele I-IV”, material finantat de Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Tineretului, coordonator Adelina Iacob. 
- „Ghid metodologic pentru discipline optionale”, Doina Giurgea, Editura D&G Bucuresti, 2007 
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Anexa Nr. 2 
 
 

 
 

Imaginea Nr 1: Lucrari din cadrul activitatii „O picatura de apa, un strop de viata” 
 
 

 
 

Imaginea Nr 2: Suporturi de creioane confectionate din pet-uri 
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Imaginea Nr 3: Globul Pamantesc 

 

 
Imaginea Nr. 4: Actiune de ecologizare 

 

 
Imaginea Nr. 5: Pictura pe scoarta copacilor 

 

 
 

Imaginea Nr. 6: Pictura pe linguri de lemn uzate 
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Educaţia tinerei generaţii pentru păstrarea şi întreţinerea mediului 

 
Autor: Prof. Iuliana Dumitrescu,  

Colegiul Naţional “I. L. Caragiale”, Bucureşti, România 
 

 Prin această lucrare doresc să fac o incursiune prin încercările explorărilor globale de 
realizare a unui mediu curat, ameninţările asupra acestuia şi efectele pe care le au indiferenţa şi 
nepăsarea la aceste încercări. La nivel global, ţările industrializate sunt în principal responsabile 
pentru poluarea mediul nostru. Mai puţin de un sfert din populaţia lumii arde aproximativ 70 % din 
combustibilii fosili. Statele Unite consumă aproximativ un sfert din energia lumii comerciale, iar 
fosta Uniune Sovietică aproximativ o cincime, iar lista poate continua. Prin contrast, ţările în curs 
de dezvoltare, cum ar fi, Namibia utilizează echivalentul a doar aproximativ o jumătate de tonă de 
persoană anual. Crearea şi eliminare a deşeurilor provine din ţările nordice, dar a devenit la nivel 
global problema ţărilor nordice care caută să-şi arunce deşeurile în apele ţărilor din Sud.  
 Poluarea mediului nu înseamnă de fapt numai poluarea aerului, a apei şi a terenurilor ci şi a 
populaţiei, toate având implicaţii serioase pentru planeta noastră: din punct de vedere estetic, în 
ceea ce priveşte sănătatea umană şi în ceea ce priveşte degradarea mediului. Întreţinerea mediului 
nostru este din ce în ce mai urgentă pentru ca în ţara noastră el se degradează, şi provoacă 
schimbări climaterice. Consecinţele unei mediu poluat sunt de îngrijorare la nivel mondial. În loc 
de a încerca să curăţăm ceea ce a fost poluat sau deteriorat ar trebui să ne concentrându-se asupra 
prevenirea poluării. La nivel internaţional, în ultimele patru decenii, multe ţări şi-au unit forţele şi 
au făcut acorduri privind conservarea mediului înconjurător, care vizează menţinerea 
ecosistemelor, proceselor ecologice, diversitatea biologică şi utilizarea resurselor naturale vii 
pentru beneficiul tuturor atât în prezent cât şi în viitor. În calitate de cetăţeni, putem contribui la 
păstrarea unui mediu curat prin practicile noastre proprii şi în comunitate. 
 Poluarea aerului include tot ceea ce contaminează aerul. În casă, aceasta include fumul de 
la sobele cu cărbune, pentru gătit şi mâncat, arderea gunoiului şi praful de pe străzi. La nivel 
comunitar gazele de eşapament de la maşini, la nivel industrial fumul şi praful de la fabrici, etc 
Poluarea aerului poate afecta starea de sănătate a oamenilor în special pe copii şi bătrâni ducând la 
boli respiratorii (bronşită, astm şi pneumonie).  
 Copacii şi vegetaţia sunt o sursă primară de oxigen care ne pot aduce purificarea aerului 
prin moderarea climei, pot absorbi şi curăţa toxinele din aer, pot conserva apa şi solul, şi nu 
protejează doar oamenii, ci şi faună. În timpul furtunilor, copacii sunt cei ce protejează solul la 
viituri prevenind eroziunea sau alunecările de teren. Cele mai multe dintre produsele fabricate 
astăzi sunt din minunile de arbori şi arbuşti. Fără existenţa unor copaci, viaţa noastră ar fi în 
pericol, populaţia va avea de suferit, iar economia se va prăbuşi drastic. În general vorbind, 
oamenii şi a fauna fără copaci nu vor avea nici o şansă de a supravieţui. Copacii sunt consideraţi ca 
o parte a societăţii şi a vierii umane.  
 O modalitate de a lupta împotriva defrişărilor şi a da înapoi ceeace ni se oferă, este aceea 
de a reîmpăduri sau replantarea unui copac. Activităţile de plantare de arbori pot fi la fel de uşoare 
ca sădirea unei seminţe în sol şi udarea ei în fiecare zi, această sarcină ar putea fi făcut şi facilitată 
de către guvern, comunitate şi şcoli. Fiecare individ are responsabilitatea sociale pentru a proteja 
mediul şi să aprecieze viaţă sănătoasa. Prin plantarea unui copac, oamenii pot participa la salvarea 
pădurilor de la distrugere şi să promoveze un act de conştientizare a cetăţenilor, în special pentru 
tineri şi pentru generaţiile viitoare care vor veni. Copacii sunt, în general, o parte esenţială a vieţii 
şi este important pentru noi să învăţăm cum să preţuim şi să îi protejăm. 
 În România Delta Dunării este unul din puţinele locuri de pe glob în care păstrarea 
mediului are un rol primordial. Pământuri în permanentă transformare, în care se îngemănează 
apele cu uscatul, “mozaicul” vegetaţiei luxuriante cu varietatea faunei, deltele reprezintă unităţi 
geomorfologice de o originalitate indiscutabilă. Şi totuşi pe aceste terenuri nesigure, situate acolo 
unde “fluviul şi marea se întâlnesc”, şi-a găsit şi adăpost omul. Ce i-a atras oare aici? Desigur, în 
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primul rând inepuizabilele bogăţii vegetale şi animale şi deci posibilităţile de procurare relativ 
uşoare de haine şi îmbrăcăminte, căile lesnicioase de legături pe apă cu lumea exterioară. 
 Primele civilizaţii consemnate de istorie s-au format în marile delte ale lumii vechi: 
civilizaţia egipteană în Delta Nilului, civilizaţiile sumeriene, asiro-babiloniană şi mesopotamiană 
în Delta Tigrului şi Eufratului, vechiul imperiu al Indiilor şi Pakistanului s-a născut în deltele 
Indusului şi Brahmaputrei, civilizaţia chineză în delta fluviului Hoang –ho.  
 Delta Dunării!... Ultimul dar pe care apele acestui mare fluviu al Europei îl oferă uscatului, 
înainte de a-l părăsi definitiv. În apropierea ei au înflorit şi au pierit civilizaţii. Pe aici au trăit sau 
au trecut figuri cunoscute ale lumii antice, conducători de oşti, cercetători pasionaţi, navigatori şi 
poeţi. 
 Delta Dunării din zilele noastre prezintă un interes viu prin pitorescul şi bogăţia ei, prin 
perspectivele noi ce îi sunt deschise.  
 Poluarea rămâne totuşi o problemă serioasă în regiunea Dunării. Volumul nutrienţilor, în 
principal proveniţi din îngrăşămintele chimice şi gunoiul de grajd utilizate în agricultură, 
scurgerile din gunoiul menajer urban ce ajung în apele bazinului Dunării sunt foarte mari. 
Fenomenul reprezintă un factor de risc atât pentru sursele locale de apă potabilă cât şi pentru 
Marea Neagră. Situaţia este înrăutăţita de poluarea provenită din industrie. Inundaţiile care s-au 
abătut asupra Europei Centrale şi bazinului Dunării în august 2000, sunt consecinţele şi parţial 
rezultatul deciziilor economice din trecut care au dus la defrişarea şi distrugerea luncilor 
inundabile naturale din bazinul Dunării. De asemenea, încălzirea globală precum şi degradarea 
capacităţii de retenţie a zonelor inundabile naturale a redus capacitatea de autoepurare şi absorbţie 
a nutrienţilor.  
 Politica românească îşi retrage şi aşi respectă regulile internaţionale. Autorităţile locale 
sunt responsabile pentru supravegherea corectă a acestor reguli, prin personal calificat pentru 
protecţie, şi trebuie să muncească împreună cu Serviciul naţional de situaţii urgente.  
 Principala cauză cu care se confruntă delta este prezenţa focului care este pus haotic. 
Pagubele produse de aceste focuri sunt alarmante pentru întreg ecosistemul. Fauna şi flora sunt în 
pericol să dispară, iar cantitatea de dioxid de carbon provoacă pagube atmosferei. Autorităţile 
locale ne asigură că fac tot posibilul să prevină aceste dezastre, dar oare aşa este? Noi avem dubii. 
El de asemenea ne-a informat că nevoia de fonduri este din ce în ce mai mare, dar din păcate nu 
este nimeni care se încumetă a plăti costurile de întreţinere.  
 Printre aceste veşti există totuşi şi speranţă. Firmele din turism vor să construiască o 
infrastructură modernă pentru a atrage turiştii. Să sperăm ca unul dintre aceşti turişti deţine un 
capital ce poate acoperi costurile necesare opririi pagubelor pentru totdeauna. 
 Ecologiştii au solicitat Comisiei Europene să ia în considerare un sistem de sancţiuni 
împotriva Guvernului de la Kiev datorită construirii canalului de navigaţie Bâstroe. Rezoluţia 
amintită cere compensaţii pentru pagubele provocate de lucrările desfăşurate în zona rezervaţiei 
Delta Dunării. De asemenea se solicită Comisiei Europene să asiste Guvernul Ucrainei în 
realizarea unei metodologii de analiză a impactului de mediu în Delta Dunării. Comisiei Europene 
i s-a mai cerut şi să asigure asistenţa Executivului ucrainean pentru analizarea unor rute alternative 
la canalul Bâstroe. 
 În natură totul este în mişcare, frământare, zbucium. Liniştea este numai aparentă. Forţe 
uriaşe sunt gata să se dezlănţuie. Câteodată ele acţionează lent, pe nesimţite. Uneori însa, se 
manifestă violent, spectaculos. Aceste transformări dau naştere noului. Aşa s-au petrecut, probabil 
lucrurile şi în cazul deltei noastre. 
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Totul… pentru un mediu curat!!! 
 

Autorul: prof. Firu Iuliana-Marilena 
Liceul Teoretic Novaci, Localitatea: Novaci, Judeţul: Gorj, România 

 
Summary 
In this paper I have proposed a series of activities that are considering more environmentally 
friendly opinions. So, I think it is very important to respect everything around us, because the only 
way we can be healthy. For starters, I took into account scientific content, continuing education 
methods and procedures for implementing eco activities with educational valences and some 
curiosity about the environment.  
Also, the most important ideas, seem to be those related to activities carried out in class, the 
students, to be able to initiate and instill a desire to change everything around us. For example, in 
the scientific content have started to certain questions asked of various people in their fields, and 
their opinions were realistic as possible. 
In conclusion, the final form of this work was a potential source of student assessment, including 
solving worksheets and an environmental education themes competition titled "the most active 
environmentalists." But not least, I consider the bibliography the most important information 
source of all that exists in this paper, without it being impossible to clear the data reliability. 
 
Continut ştiinţific 
 
Pornind de la titlul prezentei lucrări, − cu menţiunea că sunt cadru didactic, cetăţean şi om care îşi 
doreşte în primul rând să trăiască într-un mediu sănătos − m-am gândit să întreb persoanele din 
jurul meu ce ar fi dispuse să facă pentru a păstra un mediu curat.  Astfel, constat că noi deseori ne 
confruntăm cu diverse probleme de sănătate, şi ne întrebăm uneori de ce tocmai noi le avem…? 
Câţi dintre noi nu şi-a pus, în gând, întrebarea retorică: “De ce eu?!” Păi, răspunsul este unul cât se 
poate de simplu: nu trăim într-un mediu curat! Suntem cu toţii disperaţi de gunoaiele care ne 
înconjoară, de mirosul insuportabil pe care-l respirăm atunci când trecem printr-un anumit loc, de 
imaginea grotescă a deşeurilor din spaţiile verzi, de inundaţiile care duc la pierderi de vieţi 
omeneşti, de căldurile care ne absorb şi ultimul aer respirabil etc. Şi cu toate acestea, nu luăm 
atitudine!!! 
Ca urmare a răspunsurilor “culese” de la cei din jurul meu, constat că într-adevăr, putem face o 
grămadă de lucruri pentru un mediu înconjurator curat. Aşadar, iată răspunsurile: 
• Loredana, elevă clasa a X-a: Eu cred că am putea planta fiecare câte un copac. Nu trebuie 
neaparat să ne unim mai multe persoane pentru a planta împreună copacii, ci fiecare unde 
consideră.  
• D-nul Vasile, librar: Ar fi bine dacă fiecare şi-ar recicla hârtiile. Peste tot unde mergem, găsim 
numai hârtii aruncate.   
• D-na Tatiana, răspunzător reciclare deşeuri: Bineînţeles că ar fi foarte multe lucruri de spus în 
privinţa mediului înconjurător. Ne confruntăm zilnic cu persoane care nu-şi sortează gunoaiele 
cum trebuie. Spre exemplu, ar fi minunat ca oamenii să arunce vopselele, uleiul de motor şi 
produsele de curăţat în locurile special amenajate. Nu mai vorbesc de sticle, cartoane, lemn etc. 
• Tanti Ilinca, gospodină desăvârşită: Eu toată viaţa mi-am “construit” propriul meu mediu. Bine, 
poate că m-a ajutat şi faptul că locuiesc la sat. Stau la ţara şi chiar mă mândresc cu asta. Am 
grădina mea şi cred că asta a fost cheia traiului meu zilnic într-un mediu curat. La cei 76 de ani, 
încă mai îndemn pe fiecare să-şi cultive propria grădină.  
•  Ivan F., mecanic - Departamentul Omologări Individuale şi Inspecţii Tehnice (R.A.R): Ştim şi 
noi că există defecţiuni la numeroase maşini care sunt încadrate în traficul de zi cu zi. Cât ţine de 
noi, încercăm din răsputeri să stopăm circulaţia maşinilor care lasă în spate dâre groase şi 
permanente de fum. Din funcţia pe care o ocup, cred că ar fi un pas important spre un mediu 
înconjurător curat.  
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• Popescu D., primar: M-am ocupat personal de problema protejării mediului şi de păstrarea lui cât 
mai curat. Pot spune că am impus în şcolile din localitatea noastră respectarea anumitor programe 
şcolare, care presupuneau informarea şi participarea stimulativă a elevilor şi a tinerilor interesaţi la 
diverse activităţi în acest sens. 
• Nea Aron, pădurar: Pe zi ce trece mă gândesc că meseria mea de pădurar se transformă mai 
degrabă în aceea de paznic. Ar trebui să stau zi şi noapte să păzesc o pădure şi cred că şi atunci 
hoţii tot şi-ar face cale. Nu ştiu ce să zic… Poate nişte legi mai stricte ar face lumină în astfel de 
cazuri. Să nu mai taie nimeni ilegal. Pe de altă parte, dacă ni s-ar acorda la Ocolul Silvic nişte 
fonduri, am extinde zonele de împădurire în albiile majore ale râurilor, până la limita terenurilor 
agricole. 
 Astfel, am prezentat câteva idei despre cum putem avea un mediu curat. Ceea ce contează 
este să încercăm să punem în aplicare toate aceste gânduri şi să reuşim să schimbăm, într-un sens 
pozitiv, soarta mediului înconjurător. Trebuie să-l păstrăm curat, pentru a avea şi noi un trai decent 
şi sănătos!  
 
Metode şi procedee didactice de realizare a activităţii ECO propuse: 
 Aşa cum ne ocupăm de educaţia intelectuală, de cea morală şi estetică, de dezvoltarea 
aptitudinilor şi sentimentelor, de educaţia voinţei, aşa cum ne îngrijim de educaţia tehnică şi 
profesională, este momentul să ne ocupăm şi de educaţia ecologică prin care să-i învăţăm pe cei 
din jurul nostru de ce şi cum trebuie protejată natura. Prin obiectivele, conţinutul şi modul lor de 
organizare, activităţile  de educaţie ecologică pun bazele formării intelectuale,  morale şi estetice 
ale copiilor, le formează structuri de asimilare şi adaptare la mediu.  
Aşadar, educaţia ecologică reprezintă calea de a ajunge, prin cunoaştere, la înţelegerea şi 
respectarea naturii, a mediului din care face parte. Putem identifica câteva metode şi procedee 
pentru a realiza o activitate ECO, astfel: 
Observarea    
Convorbirea  
Experimentul 
Jocul didactic 

Brainstormingul 
Metoda cubului  
Metoda ,, Floare de lotus”  

1. Prin diverse observări care ţin de imagini vizuale asupra mediului, oamenii dobândesc 
cunostinţe elementare despre unele fenomene din natură, despre succesiunea anotimpurilor, despre 
unele elemente ale mediului social şi cultural, despre plante şi animale, despre mediul înconjurător 
şi protejarea lui. 
2. Convorbirea contribuie la rezolvarea unor sarcini de bază ale cunoaşterii mediului înconjurator, 
şi implicit ale educaţiei ecologice, şi anume fixarea, precizarea, aprofundarea, sistematizarea, 
verificarea cunoştinţelor şi vocabularului. 
3. Experimentul este forma principală de desfăşurare în cadrul clasei de elevi; Se pot înregistra 
anumite date prin utilizarea unor fişe de evaluare structurate (ca itemi) pe obiectivele  de referinţă 
ce ţin de protejarea mediului la disciplina ,,cunoaşterea mediului”. 
 4. Prin introducerea jocului didactic se realizează una dintre cele mai importante cerinţe ale 
educaţiei, aceea de a-i învăţa pe copii destul de multe lucruri îmbinând elementele instructive cu 
cele  educative şi distractive. 
5. Cu ajutorul metodei brainstorming se solicită ca elevii să spună, timp de 3 minute, tot ceea ce 
ştiu sau cred că ştiu referitor la întrebarea „De ce suferă Pământul?”. Ulterior, se vor scrie pe tabla 
toate răspunsurile date de elevi:  
- Din cauza deşeurilor aruncate peste tot; 
- Pentru că se taie copacii; 
- Pentru că aerul este poluat; 
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- Sunt prea multe maşini; 
- Nu se plantează pomi; 
- Se distrug spaţiile verzi; 
- Apele sunt murdare şi peştii mor. 
 
6. Metoda cubului se poate folosi pentru a dezvolta elevilor competenţele necesare unei abordări 
complexe şi integratoare cu privire la problemele mediului. Se realizează un cub şi se exprimă cu 
ajutorul anumitor indicaţii cele şase feţe ale cubului, în cadrul lecţiei numite ,,Să protejăm 
natura!”):  
• Descrieţi: (Ce vedeţi în aceste imagini?-acţiuni pozitive, negative ale copiilor);  
• Comparaţi: (Acţiunile copiilor din localitatea noastră prin ce se aseamănă sau diferă de 
acţiunile copiilor din imagini?);  
• Asociaţi: (Ce simţiţi sau la ce vă gândiţi când vedeţi aceste imagini? Aţi observat acţiuni 
similare ale copiilor/adulţilor din localitatea noastră?)  
• Analizaţi: ( De ce trebuie să protejăm natura? Ce se va întâmpla cu oamenii, cu animalele 
planetei dacă nu vom avea grijă să protejăm natura? Cum credeţi ca va arăta natura din jur când 
veţi fi mari?);  
• Aplicaţi: (Cum putem contribui la protejarea naturii,la salvarea ei? Daţi exemple de acţiuni 
concrete.)  
• Argumentaţi: pro sau contra.(Este bine sau nu să aruncăm deşeuri în apă / să avem fabrici 
şi uzine/ să avem multe maşini,etc.?).  

1. Tehnica florii de lotus se foloseşte pentru a obişnui elevii în a face conexiuni între idei, pornind de 
la o tema centrală. 

Exemplificare: Lecţia ,,Să protejăm natura!”. Elevii vor fi grupaţi în  doua echipe. Sarcina de 
lucru: fiecare echipă va încerca să scrie pe petalele florii de lotus cât mai multe îndemnuri pentru a 
ocroti natura. Echipa care reuşeşte în cel mai scurt timp să completeze petalele florii de lotus este 
cea câştigatoare. Ideile emise se pot folosi ca sursă de noi aplicaţii şi teme de studiu în lecţiile 
viitoare. Astfel, regăsim următoarele idei/îndemnuri ecologice: 
• Nu arunca nimic, absolut nimic pe jos! 
• Nu arunca oriunde pungi, ambalaje, sticle, ci numai la coşul de gunoi! 
• Nu rupe iarba, florile, nici măcar o frunză! 
• Protejează gardurile vii! 
• Nu lovi animalele şi păsările! 
• Totdeauna într-o excursie nu lăsa nimic în urma ta! 
• Îngrijeşte şi iubeşte plantele şi animalele! 
• Plantează un pomişor! 
• Reciclând hârtia, salvezi  pădurea!  
Valen e educative: 
 Experienţa dobandită prin desfăşurarea acestor activităţi ajută copilul în reactualizarea, 
sistematizarea cunoştintelor despre mediul înconjurător, cunoscând şi utilizând corect şi în mod 
permanent regulile de comportare ecologică. De asemenea, permite copilului să realizeze 
conexiuni interdisciplinare între cunoştinţele acumulate din experienţa cotidiană sau dobândită 
prin mass-media. Sentimentele şi trăirile sale sunt mai puternice, înţelegând că viaţa şi mediul 
înseamnă mai mult decât ceea ce trăieşte fiecare. Copiii înteleg că munca în grupuri, în perechi nu 
exclude spiritul competiţional, dorinţa de a lupta cu greutăţile, de a învinge. Învăţând să ajute, să 
ocrotească, să fie atent, să iubească, receptiv şi grijuliu cu tot ce îl înconjoară, copilul învaţă că 
mediul este însuşi viaţa şi aceasta merită traită frumos, curat şi liniştit.  
? pământul este singura planetă care are îndeajuns oxigen pentru menţinerea vieţii? 
? apa condiţionează întreaga existenţă a vieţii, dar dintre toate ea este cea mai eronat gospodarită? 
? pe lângă faptul că i-a trebuit foarte mult timp să se formeze, solul este într-o continuă schimbare? 
? iarba pare verde, deoarece absoarbe toate culorile din lumină în afară de verde? 
? animalele simt mişcările pământului înainte ca noi să ne dăm seama de ele? 
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Curiozităţi/ştiaţi că....  
- O mare parte din locuitorii planetei, adică un sfert din total, nu au acces la apă potabilă; 
- Prin activităţile lor, oamenii influentează creşterea temperaturii atmosferei pământului până 
la niveluri periculoase pentru toate vieţuitoarele; 
- Omul face totul doar pentru el. Uită însă de sănătatea şi de viaţa solului (pierderea 
fertilităţii, eroziunii avansate etc); 
- Astăzi, dacă unele dintre animale ar putea vorbi, ar spune că preferă grădinile zoologice, 
tocmai pentru a-şi salva viaţa de cei care le vânează; 
- Un automobil, parcurgând 1000 km, consumă o cantitate de oxigen suficientă unui om pe  
timp de un an; 
- Un hectar de pădure de conifer captează anual 50 tone de dioxid de carbon şi eliberează în 
schimb 25-30 de tone de oxigen; 
- Pentru a obţine o tonă de hârtie se taie 15 copaci; 
- În ţara noastră, industria contribuie la poluarea aerului în proporţie de 33 %, a apei de 62%, 
iar a solului de 45% ?; 
- Locuitorii din sudul Europei se îmbolnăvesc mult mai rar decât cei din nord pentru că ei 
consumă în mod regulat fructe şi legume. 
Aplicaţii la clasă: 
- Alcătuirea de  rebusuri în care cuvintele cheie să fie: mediu, deşeu, pădure, stradă; 
- Plantarea de plante medicinale şi decorative în ghivece (care se pot realiza în special la ora 
de biologie); 
- Plimbare sau excursie cu scopul de a-l apropia pe elev de natură; 
- Confecţionarea ierbarului cu plante fără rădăcină, presate pe hârtie; 
- Confecţionarea unui album cu poze decupate din diverse reviste care să reflecte mediul 
înconjurător; 
- Realizarea unui puzzle: “Circuitul apei în natură”; 
- Realizarea unui desen în care să se demonstreze păstrarea curăţeniei acasă; 
- Realizarea unei povestiri cu început dat: “Focul- când folositor, când dezastru”. 
Şi tu poţi…:  
- să arunci resturile, deşeurile direct în coş, nu pe jos; 
- să păstrezi curăţenia în sala de grupă, acasă şi pe stradă; 
- să spui celor care au greşit că nu e bine ceea ce fac; 
- să participi la acţiuni de curăţenie a spaţiului de joacă, a străzii, a şcolii, a parcului din 
apropiere; 
- să mănânci alimente preparate din peşte deoarece sunt foarte sănătoase; 
- să mergi pe jos, renunţând la mijloacele de transport; 
- să îi sensibilizezi pe cei din jur împărţind pliante etc.; 
- să participi la prezentarea unor acţiuni la care să fie invitată mass-media locală; 
- să adopţi un căţeluş sau o pisică fără stăpân; 
- să iubeşti animalele şi să te comporţi frumos cu ele; 
- să aeriseşti zilnic camera în care stai; 
- să găseşti soluţii de a refolosi orice deşeu de hărtie 
Evaluare:  
- Concurs pe teme de educaţie ecologică: “ Cei mai activi ecologişti”; 
- Rezolvarea unor fişe de lucru 
Bibliografie: 
1.Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2002; 
2.Marea. Prima mea enciclopedie- Larousse, Editura RAO, 2005; 
3.Animalele. Prima mea enciclopedie- Larousse, Editura RAO, 2005; 
4.Plantele. Prima mea enciclopedie- Larousse, Editura RAO, 2005; 
5.Nedelcu, G. şi Nedelcu, M.,  Educatia ecologică şi voluntariatul în protecţia mediului, Editura 
Treira, Oradea, 2003. 
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Metoda R.A.F.T.S.- ecologie şi creativitate 
The R.A.F.T.S. method - ecology and creativity 

 
Autor: Prof.înv.primar Ivan Ana-Anca 

Şcoala gimnazială, nr.1 Mangalia, jud. Сonstanţa, România 
 
Resume: 

"We do not inherit the earth from our ancestors, but we borrow it from our children ..." 
wrote Antoine de Saint-Exupéry once, with great wisdom. 

There was once a time ... a time when people did not worry about the impact of their 
activities on the planet. Especially in developed countries during the Industrial Revolution, people 
have built prosperity at the expense of intensive use of natural resources, increasing pollution and 
extinction of plant and animal species. 

Since the 1970s, developed countries have realized the danger to our planet is headed. 
Since then and until now we are in constant search for saving solutions. But the key is the young 
generation. They must protect the environmentin in the future. 

The education in this regard should be strengthened through genuine cooperation between 
teacher and student. In this partnership the teacher has the difficult task to search an alternative 
techniques to put into practice to stimulate  the mind of young students. Such a technique is also 
writing with indication R.A.F.T.S. (Role / Auditorium / Format / Topic/Shot). 

R.A.F.T.S. is a method of text-editing that can be used in teaching and learning, in any 
discipline and at any age. This method can be used both in the evocation (as a means of rapid 
writing) but especially in the phase of reflection, when students write a personal point of view on 
an issue. 
 

„Noi nu moştenim pământul de la strămoşii noştri, ci îl împrumutăm de la copiii noştri…” 
scria cândva Antoine de Saint-Exupéry, cu mare înţelepciune. 

Au fost odată, ca niciodată… vremuri în care oamenii nu-şi făceau griji de impactul 
activităţii lor asupra planetei. În special în ţările dezvoltate, în perioada Revoluţiei Industriale, 
oamenii şi-au construit prosperitatea pe seama utilizării intensive a resurselor naturale, a creşterii 
poluării şi  a dispariţiei de plante şi specii de animale.  

Începând cu anii 1970, ţările dezvoltate şi-au dat seama de pericolul spre care se îndrepta 
planeta noastră. De atunci şi până în prezent suntem într-o continuă căutare de soluţii salvatoare. 
Cheia stă însă la generaţia tânără, ce trebuie formată în sensul protejării mediului. 

Procesul de educaţie în acest sens trebuie consolidat printr-o veritabilă cooperare între 
cadrul didactic şi elev. Prin urmare, ca acest parteneriat să fie cu adevărat eficient trebuie să 
urmăm unele sfaturi, pentru o cunoaştere a competenţelor fiecăruia. 

Deşi misiunea profesorului face trimitere la predare, practica şi prin urmare, metodele nu 
sunt situate chiar pe acelaşi nivel. Cu toate astea, această diferenţă, hrăneşte acest parteneriat între 
cei doi jucători, astfel încât aceştia să înveţe unul de la altul. 

Prin urmare, este important să se facă mai întâi un inventar al abilităţilor fiecăruia, în 
scopul identificării complementarităţii. Suntem parteneri atunci când avem aceleaşi valori sau 
credinţe: solidaritate, distracţie, responsabilitate, şi/sau împărtăşim o viziune comună: viitorul 
planetei noastre şi al umanităţii. 

Pentru a aborda cu interes o temă legată de mediul înconjurător, este important să se 
organizeze activităţi practice, unde să fie incluse anumite cunoştinţe, înlocuind cunoştinţele 
ştiinţifice cu promovarea jocului, creativitatea, imaginaţia. Este evident faptul că, în funcţie de 
vârsta elevilor şi de obiectivele propuse, timpul petrecut pentru fiecare activitate nu va fi la fel. 

În acest sens trebuie să avem în vedere particularităţile de vârstă: 
 Pentru elevii din clasele I-II: 

o Parametrii de dezvoltare psihomotorie: 
Abilitatea de a se concentra este mai mare decât în ciclul preşcolar. 
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Este posibil pentru copil să reproducă o scenă, atât din experienţa proprie cât şi din cea citită,  sub 
formă de desen. 

o Dezvoltare intelectuală: 
Gândirea este mult mai legată de real şi concret. 
Copilul poate utiliza şi stoca elemente raţionale: numărul, greutatea, volumul ... 
Acesta este capabil de a ordona elementele. 

o Dezvoltarea socială: 
Jocuri de grup sunt posibile, regulile sunt mult mai uşor de înţeles şi respectat. 
Pentru copiii de această vârstă, relaţia cu mediul înconjurător se naşte în principal de la jocuri 
proprii vârstei lor. 

o Sfaturi: 
 Secvenţele prezentate trebuie să fie mai scurte. 
 Nu eziţati sa folosiţi reprezentări. 
 Este recomandat să se utilizeze clasificări. 
 Ritmurile naturale pot fi abordate. 
 Favorizaţi observarea directă, prin obiecte şi imagini.  
 Folosiţi jocurile gratuite (pe o plajă, de exemplu), care sunt foarte bune pentru descoperirea 

personală a mediului înconjurător. 
 Promovarea unor ieşiri, plimbări, activităţi în aer liber ... pe uscat şi pe mare. 
 În legătură cu activităţile sensibile, dimensiunea imaginară este deosebit de interesantă aici. 
Astfel, este posibil să se introducă o activitate prin intermediul unei poveşti sau prin inventarea 
unei poveşti. 
 

 Pentru elevii din clasele III-IV: 
o Parametrii de dezvoltare psihomotorie: 

Coordonărea mişcărilor şi precizia au crescut. Rezistenţa de asemenea. 
o Dezvoltare intelectuală: 

Această vârstă se caracterizează prin apariţia de raţionamentului logic şi a capacităţii de a 
conceptualiza. 

o Dezvoltarea socială: 
Copilul se interesează singur despre problemele de mediu. El îşi însuşeşte valorile adulţilor. Este 
foarte sensibil la nedreptate şi suferinţă. 

o Sfaturi practice: 
 Activităţile de teren şi în natură sunt realizate mult mai uşor. 
 Se pot realiza dezbateri. 
 Atenţie! Copiii la această vârstă sunt sensibili la coerenţa dintre vorbe şi fapte, mai 

ales în ceea ce-l priveşte pe cadrul didactic. 
 Abordările ştiinţifice şi experimentale sunt binevenite deoarece raţionamentul logic 

este dobândit. 
 Abordarea sistemică este, de asemenea, adecvată pentru această grupă de vârstă. 
 Cele mai multe tipuri de activităţi se dovedesc a fi posibile. 

În cadrul şcolii se pune tot mai mult accent pe sarcina dezvoltării independenţei şi creativităţii 
gândirii elevilor. Regândirea  procesului de învăţământ într-o manieră creativă implică formarea 
unor oameni creativi în raport cu nevoile societăţii, cea mai rentabilă investiţie fiind în creativitate.     

Cadrului didactic îi revine dificila misiune de a căuta şi transpune în practică  tehnici 
alternative de stimulare a crativităţii şcolarului mic. O astfel de tehnică este şi scrierea cu indicaţii 
R.A.F.T.S.. 

Dar ce presupune defapt această tehnică?  
      Rol = ca scriitor am rolul de … 
      Audienţa(publicul) = cei pentru care scriu sunt… 
      Format = scrisul meu va arăta ca… 
      Tema = ideea principală a scrierii mele este… 
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      Scopul = în această scriere, scopul meu ca scriitor este…  
Aceasta este o metodă de scriere-redactare a unui text utilizabil în activitatea de predare-

învăţare desfăşurată la orice disciplină şi la orice vârstă. Metoda R.A.F.T.S. poate fi folosită atât în 
faza de evocare (ca modalitate de scriere rapidă) dar, mai ales, în faza de reflecţie, când se solicită 
elevilor formularea în scris a unui punct de vedere personal referitor la o problemă. 
 

  Iată câteva exemple: 
 

1. Naraţiunea- Căprioară în pericol! 
Rol: o căprioară, în pericol 
Audienţa: preşedintele unei companii de construcţii  
Formatul: scrisoare narativă 
 
Tema: povestea familiei tale şi viaţa ta în pădure 
Scopul: relatare 
Imaginează-ţi că eşti o căprioară în pericol. Compune o scrisoare narativă, către 
preşedintele unei companii de construcţii, relatând istoria familiei tale şi a vieţii ei în 
pădure, cu speranţa că îi vei schimba gândul de a construi un centru de magazine, pe 
locul pădurii. 

 
2. Expunerea-Ziariştii  

Rol: ziarist 
Audienţă: cititorii unei reviste despre animale 
Format: expunerea unei  note de investigaţie 
 
Tema: de ce sunt o specie importantă în lume şi care este contribuţia lor la echilibrul 
mediului 
Scopul: furnizarea de detalii 
Eşti un ziarist numit să adune informaţii într-un articol pentru cititorii revistei: 
„Animalele şi casele lor: să salvăm habitatul animalelor în pericol.” 
Crează note de investigaţie expoziţionale, care să detalieze de ce căprioarele sunt o 
specie importantă în lume şi care este contribuţia lor la echilibrul mediului 
înconjurător. 
 

3. Descrierea-Broşură turistică 
Rol: căprioare în pericol 
Audienţă: turişti 
Format: broşură de turism 
 
Tema: frumuseţea pădurii tale şi valoarea ei pentru turişti şi iubitorii de natură 
Scopul: a informa turiştii 
Eşti o căprioară în pericol din pădurea … 
Crează o broşură de călătorie ca să-i informezi pe turişti în legătură cu frumuseţea 
pădurii tale şi valoarea ei pentru toţi iubitorii de natură. Foloseşte detalii pentru a crea 
o imagine în mintea cititorilor despre cât  este de frumoasă şi  proaspătă pădurea, 
astfel încât ei să planifice o excursie acolo. 
 

4. Persuasiunea-Animale în pericol! 
Rol: preşedintele comitetului pentru salvarea animalelor în pericol, din oraşul tău 
Audienţă: proprietarul centrului de magazine 
Format: e-mail (scrisoare) de persuasiune 
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Tema: să alegi o altă locaţie pentru centrul de magazine pentru a evita strămutarea 
căprioarei. 
Scopul: să convingi 
 
Eşti preşedintele comitetului pentru salvarea animalelor în pericol, din oraşul tău şi 
tocmai ai aflat că o companie de construcţii urmează să defrişeze pădurea pentru a 
construi un centru de magazine. Scrie un e-mail (scrisoare) persusiv/ă, pentru a-l 
convinge pe propritarul centrului de magazine să-şi aleagă o altă locaţie, pentru a 
evita strămutarea populaţiei de căprioare. Dă cel puţin trei argumente valabile pentru 
cauza ta.  

  
La clasă, aceste exemple se fructifica simultan, prin împărţirea unor sarcini pe grupe. Astfel vom 
avea formate grupe din 4-5 sau mai mulţi copii, în funcţie de numărul colectivului de elevi.  

 
Însă exemplele prezentate mai sus se adresează claselor III-IV şi chiar şi claselor mai mari. 

Pentru elevii din clasele mici putem transforma cu uşurinţa acestă metodă R.A.F.T.S., adaptând-o 
nivelului lor de dezvoltare. 

 
În acest sens putem începe prin crearea la clasă a unei poveşti despre un animal aflat în 

pericol. Punctul de plecare va fi întotdeauna o contradicţie, adică se porneşte de la o situaţie 
anume:  

„A fost odată un peştişor care s-a trezit într-o dimineaţă că este bolnav. În jurul lui apa avea 
o culoare ciudată şi erau numai sticle de plastic şi pungi alimentare…”. În acest caz se prezintă o 
situaţie neobişnuită, anormală, care cere o rezolvare. Cadrul didactic începe povestea, care este 
continută pe rând de fiecare din copii, cu câte o propoziţie dezvoltată. Intervenţia cadrului didactic 
este necesară pentru a conduce firul poveştii spre direcţia dorită. Morala poveştii este ilustrată la 
sfârşit. 

 
Orientarea elevilor spre demersul personal, spre experienţa proprie, reprezintă primul pas 

spre conduita protejării mediului înconjurător, elevul fiind ghidat să observe, să sesizeze problema, 
să facă presupuneri, să compare, să adopte decizii, să comunice.  

 
De asemenea, prin dezvoltarea capacităţii de investigare şi descoperire, se facilitează 

formarea unor atribute esenţiale ale personalităţii, ca: spiritul de obiectivitate, spiritul critic, 
tendinţe spre reorganizare şi dezvoltarea unor atitudini creative în cunoaştere ca: asumarea 
riscului, curiozitatea epistemică, atitudine interogativă, cutezanţă, atitudinea de încredere în forţele 
proprii. În acest sens, procesul de învăţământ trebuie să pledeze pentru formare prin informare şi 
operare. 
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FII  ECOS!  Acționează !  Mâine va fi prea târziu ! 
 

                                                                                                      Autor: prof. Kadar Ioana Gabriela                                               
Școala Gimnazială Nr. 1,  

Localitatea Seini, Judeţul Maramureș, România 
 

     The Ecology Circle is  a form of organisation of those extra-curricular activities through which 
a non-formal education is achieved. 
 Its purpose is to help children to learn more about the living world, to discover and to demonstrate 
some scientific  thruths to develope theire spiret of exploration and an ecological  thinking through 
the applied activities but also to develope some positive attitudes towards the environment. 
        The activities are very diversified and helpful for children”s moral,civic and ecological 
development. 
         During the activities, children  are concentrated, are tenacious and learn how to get over the 
difficulties that appear when they performe the tashs.So, the positive characteristics of the 
children”s willingness develope in those moments. 
           The tasks that they have to  performe influence positively their education and raise their 
interest for work and their respect  for  the things that were created by them or by the others. 
 The skills and dexterity that chilren achieve during the practical activities  help  them to get used 
with a useful  activity that in a big way contributes to their preparation for the future work. 
 

Cercul de ecologie reprezintă una din formele de organizare a activităților extrașcolare  prin 
care se realizează educație nonformală, menită să atragă elevii la cunoaşterea fenomenelor  lumii   
vii, la descoprerirea şi verificarea unor adevăruri ştiinţifice, la  dezvoltarea spiritului de cercetare, 
la formarea unei gândiri ecologice prin activități practice și dezvoltarea unor atitudini pozitive față 
de mediu.. 

   În cadrul cercului de ecologie activitățile practice sunt foarte variate și ajută la dezvoltarea 
morală,civică,ecologică, a elevilor. În timpul  activităților practice  elevii  îşi concentrează atenţia, 
devin  perseverenți, învaţă să se stăpânească şi să învingă greutăţile care se ivesc în timpul 
efectuării sarcinii pe care o au de îndeplinit.Astfel trăsăturile pozitive ale voinţei copilului se 
dezvoltă în mare  măsură în procesul activităţii lui. Situaţiile create în cadrul activităţilor practice, 
influenţează în mod pozitiv educarea copiilor în spiritul dragostei pentru muncă, al respectului 
pentru bunurile create de ei şi de alţii etc. Deprinderile şi priceperile de muncă practică, însuşite în 
activităţile practice, îl obişnuiesc pe copil cu o activitate utilă, ceea ce contribuie în mare măsură la 
pregătirea lui pentru munca viitoare. 

Suntem obișnuiți să educăm teoretic și una din carențele societății noatre o reprezintă tocmai 
incapacitatea sistemului de învățământ de a educa practic prin puterea exemplului. Activitățile 
practice în care copilul se implică, de cele mai multe ori sprijinit de părinți, aduce o mulțumire 
specială participanților pentru că munca în echipă este cea mai importantă. Dacă reușești să 
convingi un colectiv de cadre didactice și elevi dintr-o școală să se implice concret în activități de 
protejare a mediului dai dovadă că îți pasă și poți să speri că acel ”ceva” puțin care lipsește din 
fiecare din noi  pentru a creea o societate mai bună  ai reușit să-l insufli în fiecare participant, 
indiferent de vârstă sau statut social.  

Voi exemplifica în cele ce urmează un model de proiect ecologic, de colectare și reciclare a 
deșeurilor din hârtie, aluminiu, Pet-uri, care derulat pe parcursul unui an școlar la nivelul școlii 
noastre a dus la:la formarea unei atitudini pozitive față de mediu, dezvoltarea spiritului de echipă, 
de competiție și adunarea de fonduri care au fost apoi refolosite în activitățile ecologice de 
înfrumusețare a școlii prin reamenajarea colțului verde. 

 
Titlul proiectului:   Fii Ecos! Acționează !  Mâine va fi prea târziu !  

MOTTO „Pentru  întreaga omenire întrebarea „Cum să traiești ?” a fost înlocuită cu 
întrebarea „Vom trăi ?”. 



Management of ECO Education. ECO Guide to pupils, parents and grandparents _ISBN 978-973-0-13641-8 
Managementul educaţiei ecologice. Ghid ECO pentru pici, părinţi şi bunici_2012 

121 
 

Argument : Compoziţia medie a deşeurilor menajere este următoarea: 
- hârtie şi carton: 11 %; 
- sticlă: 5 %; 
- metale: 5 %; 
- plastic: 10 %; 
- textile: 5 %; 
- deşeuri organice biodegradabile: 51 %; 
- alte deşeuri: 13 %. 
Dacă în Germania se estimează că aproximativ 85,5% din cantitatea de hîrtie se reciclează  în țara 
noastră procentul este conform ultimelor statistici de aproximativ 5%. 
Scopul: Conştientizarea elevilor , cadrelor didactice şi a comunităţii locale cu privire la  
importanţa reciclării, colectarea de materiale reciclabile,formarea unei atitudini pozitive față de 
mediu. 
Obiective : 

 Realizarea de prezentări Power Point care să scoată în evidenţă  importanţa reciclării pentru 
natură. 

 Colectarea de hârtie, aluminiu, Pet-uri . 
 Realizarea creaţiilor plastice care să reliefeze aspecte pozitive şi negative din natură. 
 Realizarea unei expoziţii cu poze ale elevilor din cadrul actiunilor ecologice. 
 Organizarea unui mini festival cu produse realizate de elevi din materiale reciclabile sau 

vegetale. 
 Ecologizarea semestrială a localității. 

Obiective specifice proiectului 
Elevii vor fi îndrumati : 
¤  să colecteze hârtie, aluminiu, Pet-uri; 
¤ să elaboreze referate şi portofolii  referitoare la aspectele pozitiv sau negative al mediului 
înconjurător;  
¤ să identifice   impactul activităţii omului asupra mediului înconjurător, analizând situaţii 
concrete din natură; 
¤  să conştientizeze  realitatea înconjurătoare ca pe un mediu necesar vieţii, odihnei, studiului; 
¤  să dezvolte deprinderi de a percepe obiectul estetic , determinarea trăirii emoţiei estetice; 
¤  să însuşească norme de organizare  a grupului  şi a mediului ambiant specific; 
¤  să dezvolte abilităţile de mânuire a calculatorului; 
¤ să stabilească relaţii de prietenie şi colaborare cu elevii altor clase,dezvoltându-şi spiritul de 
comunicare şi încredere în forţele proprii; 
¤  să realizeze creaţii plastice care să reliefeze aspectele pozitive şi negative din natură. 
Grup țintă : elevii Școlii Nr. 1 Seini 
Cadre didactice implicate: diriginții claselor V-VIII, învățători I-IV 
Produse finale: 
¤   portofolii în şcoala care să ilustreze acţiunile comune; 
¤   prezentari Power Point ; 
¤  expozitii cu pozele și creatiile artistice ale elevilor; 
¤  spectacol cu temă ecologică. 
Activități și termene pentru realizarea acestora : 
¤ Colectarea materialelor reciclabile și valorificarea lor-  termen  - permanent; 
¤ Îndrumarea elevilor în realizarea prezentarilor Power Point-termen- 22 aprilie – Ziua 
Pământului; 
¤ Realizarea creatiilor artistice ale elevilor si panotarea acestora –termen- 22 mai- Ziua 
Internațională a Biodiversității ; 
¤ Susținerea spectacolului ” Aproape de natură ” 5 mai –Ziua Mediului  
¤ Organizarea colțului verde –iunie .  
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Metode și procedeee de realizare a acvtivităților ECO propuse: metoda mozaicului, conversația 
didactică, demonstrarea,învățarea prin descoperire,instruire programată, jocul. 
 
   Valenţele educative: 
 
►se descurajează practicile  de învăţare doar pentru notă; se dezvoltă comunicarea la elevi  
►se exersează capacitatea de analiză,de luare a deciziilor oportune la momentul potrivit; 
► se asigură o mai bună clarificare  a cunoştinţelor; 
►se asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor,exersarea priceperilor şi capacităţilor în 
variate contexte şi situaţii; 
► se  dezvoltă spiritul civic prin faptul că se obţine un produs final care reprezintă întregul 
colectiv; 
► se valorifică şi se stimulează potenţialul creativ şi originalitatea elevului; 
►se stimulează implicarea activă în sarcină a elevului,acesta fiind mai conştient de 
responsabilitatea ce şi-o asumă. 
 
Curiozități:  
 
Pentru producerea unei tone de hârtie este nevoie de 45 de arbori, care ar putea produce oxigenul 
necesar pentru 320 de oameni. 
Consumul de hârtie anual pe cap de locuitor este de: 335 kg în SUA, 164 kg în  UE, 27 kg în 
România, 18 kg în țările în curs de dezvoltare, sub 1 kg în unele state slab dezvoltate din Africa. 
O familie foloseşte în medie  pe an o cantitate de hârtie echivalentă cu 6 copaci . 
Ziarele conţin hârtie reciclată în proporţie de 50%. 
Este nevoie de un copac de 15 ani pentru a produce 700  de pungi  de hârtie. 
Fiecare tonă de hârie reciclată poate salva 17 copaci. 
Un copac poate filtra până la 27 de kilograme de substanţe poluante din aer în fiecare an. 
Reciclarea unui teanc de hârtie de 1 m înălţime salvează un copac de la tăiere. 
 
Și tu poți , copil/elev/profesor/părinte/bunic: 
 

 Să colectezi  și să reciclezi hârtie, doze de aluminiu. Pet-uri. 
 Să  plantezi  copaci și  plante ornamentale ierboase. 
 Să  ecologizezi curtea și spațiul public din fața casei tale. 
 Să iubești și să protejezi mediul înconjurător. 
 Fii  ECOS!  Acționează ! Mâine va fi prea târziu ! 

        
Evaluare se realizează prin măsurarea rezultatelor obținute pe parcursul anului școlar. 

Evaluarea pentru colectarea deșeurilor reciclabile se realizează lunar prin cântărirea și valorificarea 
acestora, precum și prin observarea aspectului claselor, școlii, localității care prin acțiunile ample 
de colectare și ecologizare  produc modificări pozitive asupra mediului înconjurător. 
      Evaluarea celorlalte activități se  realizează punctual, în funcție de specificul fiecăreia, prin 
rapoarte de activitate, realizate de coordonatorul de proiect și directorul unității.Asociația părinților  
realizează  o evaluare finală care a fost apoi adusă la cunoștința tuturor părinților în cadrul 
lectoratului cu părinții: ” Ajută-l pe cel mic să devină mare !” 
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Aspecte din cadrul cercului ecologic  ”ECOS”  al Școlii Gimnaziale Nr. 1, Seini, Maramureș, România 
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PLĂMÎNUL VERDE AL PLANETEI 

 
Autor: Prof. Lilia Voloh, 

Colegiul de Ecologie, Localitatea Chişinău, Republica Moldova 
 

Motto:  Pădurea e cel dintîi templu şi va fi cel din urmă 
 refugiu al omenirii. (Al.Vlahuţă) 
 
 
Summary: This paper aims to address the most splendid theme of all biomes-forest-but the poor 
condition of it. Presented information invites children, students, teachers, parents, grandparents, 
local / national / international community to meditation having the objective to cultivate sensitivity 
towards nature. Scientific arguments have been brought to confirm the urgent need of attracting as 
many people as possible in the fight to protect the forest area . Likewise, concrete specific 
activities are proposed concerning a proper environmental education, especially for children and 
students. 
The suggested didactic and  practical aspects  have already been implemented in the community 
and are considered to be very effective in solving this problem . The main idea of this paper is that 
the millennium in which we live, called apocalyptic, forests remain the only refuge and lifeline for 
humanity. 
Concrete solutions are promoted to improve the situation directly by involving school, family, 
community. The approached issue is very current and tragic for all countries which annually lose 
thousands of acres of green mass , a fact which leads to expansion of air pollution with harmful 
substances, loss of soil fertility, climatic changes and not least the planet illness, and therefore to 
man. 
Keywords: forest, pollution, deforestation, protection, love for nature, moral duty, citizenship, 
patriotism, rescue actions. 
 
Ciudat cum noi, românii, n-am păstrat dragostea pădurilor. Şi doar suntem copiii codrului, prin 
jumătate din trecutul nostru. Doina acolo am învăţat-o,acolo am crescut şi ne-am înmulţit, de-acolo 
am roit la cîmp. Şi arme din stejarul lui ne-am făcut, şi mîntuire înlăuntrul lui ne-am aflat, de cîte 
ori un val mai greu a trecut peste noi... În toate cîntecele de demult ale poporului nostru aflăm 
răsunetul acestei sfinte iubiri seculare: 
Eu mă duc-codrul rămîne, 
Plînge frunza după mine. 
Ce trist îşi cîntă codrul doina înstrăinării lui-în bubuitul greu al topoarelor,în ţipătul de bestie 
lacomă al ferestrăului... eu, zi şi noapte, aud jalea codrului care se duce... Ce trebuie să-şi spună 
vulturii, cînd văd de sus năprasnica surpare a împărăţiei lor, pe care erau deprinşi s-o creadă 
veşnică! 
Se duc pădurile noastre. Ca nişte răni rămîn urmele lor. Răni de moarte pe trupul ţării. Ai zice că-
ncepe sfîrşitul lumii noastre. Ce poţi să faci? Multe!!! 
Copacii, prin frunzele lor, cu apa pe care o trag de la adîncimi prin viţele rădăcinilor, cumpănesc 
mînia vînturilor şi reglează schimbările atmosferice, avînd chemarea şi putinţa de a vorbi cu norii 
despre nevoile pămîntului. Ei sunt sănătatea şi îmbelşugarea, mîndria şi sărbătoarea pămîntului. 
Au fost popoare care s-au închinat pădurii. Acelea păstrează şi azi, ca şi în vremea de demult ceva 
proaspăt şi robust în sîngele lor-ceva din eterna tinereţe a zeilor. Ce bogăţie de viaţă era odinioară 
pe Terra! Şi cum s-a dus... Cu fiecare arbore cade cîte o fărîmă din puterea acelei minunate vieţi. 
Şi cînd s-au dus toate pădurile, pustiu şi uscăciune au rămas pe pămînt, şi-n sufletele omeneşti... 
Pădurile sunt obrazul unei ţări. Ele sunt mîndria şi sărbătoarea pămîntului, poezia vieţii, sarea şi 
cuminţenia pămîntului, împărăţia sufletului nostru, valoare primordială românească. Ştefan cel 
Mare şi Sfînt le spunea oştenilor săi: „Oameni buni! Vom lupta! Cîtă vreme pădurea este alături de 
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noi, Ţara nu e singură!” Pădurea şi graiul sînt averile supreme ale românilor, şi cine ridică mîna 
asupra pădurii, ridică mîna asupra fiinţei noastre fizice. Fiind în Germania, m-am convins de o 
realitate: poţi mai uşor trece o vamă,decît să pătrunzi în pădurile nemţilor. 
A vorbi despre pămîntul şi pădurile ţării înseamnă a vorbi, în primul rînd, despre spiritul de 
gospodar al neamului nostru, de simţul măsurii, de acel misterios echilibru dintre alb şi negru, 
dintre lumină şi umbră, dintre frumos şi urît, care, pînă la urmă, le şi hotărăşte pe toate. Pierzînd 
simţul măsurii, noi, de obicei, pierdem toul. Starea de echilibru a ţării, adunată secole la rînd cu 
migală de către srămoşii noştri, se ţine mai mult prin mila Celui de sus. Un singur pas nesocotit, o 
singură nechibzuinţă şi... 
Pădurea este cel mai splendid dintre toate biomurile. Pînă la ofensiva generală a omului asupra 
naturii, pădurea acoperea aproape tot teritoriul Europei. Acum ele ocupă doar o treime din 
suprafaţa ei. Cel mai împădurit stat european este Finlanda, pădurile ocupănd 70 la sută din 
teritoriu. Foarte săracă în această privinţă este Marea Britanie, unde pădurilor le revine doar 6 la 
sută din tot terenul. 
Omul a schimbat radical, violent şi obraznic, înfăţişarea Pămîntului, disrugînd imense masive 
forestiere , sau prefăcîndu-le după bunul său plac. La cei mai puernici factori ai mediului 
geografic, care secole la rînd au lucrat la formarea cununii verzi a Pămîntului, s-a alăturat factorul 
uman. Dezvoltarea agriculturii a dus la lărgirea păşunilor şi creşterea necesităţilor de materiale 
forestiere şi de alte produse ale pădurii: lemn, fructe, litieră, humus, vînat. Anual se taie o mulţime 
de arbori, diminuîndu-se considerabil suprafaţa şi componenţa specifică a pădurii. Se obţin 
structuri artificiale, porivite scopurilor industriale, dar neviabile ecologic. Disrugerea suprafeţelor 
mari de pădure dereglează regimul hidrologic al unor întregi zone geografice, se pierd solurile 
fertile, mediul de viaţă al omului degradează. Maşinile prefac înr-un timp record pădurile în aşchii, 
grinzi şi scrum. Metodele noi şi necruţătoare de disrugere a pădurilor îngrijorează. Toată Europa 
centrală e o zonă mare de concentrare a bioxidului de sulf, fluor, clor, arsen, azot, substanţe acide, 
plumb, emanaţii radioactive şi altor deşeuri dăunătoare, care poluează aerul. Aşa cum mediul 
silvestru de viaţă dispune de toate cele necesare pentru activitatea vitală a organismelor vii-
lumină,căldură, apă şi substanţe nutritive-ne dăm bine seama că, defrişînd pădurile, distrugem 
reprezentanţii florei şi faunei forestiere. 
Omul, prin nesăbuinţa sa, a declanşat inconştient război pădurilor, sperînd la gloria învingătorului 
ca, pînă la urmă, tot el să rămînă învins, cerşindu-i iertare şi salvare. Mai mult chiar, suntem în 
epoca cînd pădurea urmează să-şi îndeplinească funcţiile salvatoare sub aspect mediogen şi 
energogen. Defrişările în masă, intensificarea ritmului de construcţie a caselor particulare, 
incendierea şi poluarea abuzivă a mediului silvic de către turişti pun în pericol nu doar viaţa 
pădurilor, ci şi întreaga noastră existenţă. Se pare că am dat start unui proces de autolichidare 
pentru că, materialişti fiind, nu ne mai pasă de ecologia sufletului şi nici de cea a naturii... 
Avem de unde învăţa... din melosul popular, care ne oferă un argument de rigoare al fenomenului 
şi ne poate forma un comportament aproape religios şi o spiritualitate tolerantă faţă de cea care ne 
hrăneşte, ne protejează şi ne iubeşte -Măria Sa Pădurea- căci natura nu a trădat niciodată inima 
care a iubit-o. Pădurea este cea mai democratică creaţie a naturii: aici cel mare este mare,cel mic 
este mic... E regretabil că actualmente nu mai suntem prietenii pădurii. Infernala noastră ambianţă 
vitală plodeşte în continuare deşeuri, dezastre, crime şi amoralisme prevestitoare ale apocalipsei 
mileniului. Pe parcursul întregii istorii omul a căutat, prin multitudinea formelor de expresie, să 
materializeze valorile neperisabile ale pădurii. Şi pădurea a răbdat şi mai rabdă totul: povara 
războaielor, deşertăciunea sufletească a omului, sîngerînd, dar iertînd totul. 
A simţi verdele înseamnă a te acoperi de supremaţia moralităţii, domnia inocenţei, a coborî spre 
suferindele rădăcini pe care ni-i scris anul nostru de naştere. Şi tu poţi... copil, elev, profesor, 
părinte, bunic. Contează să vrei. Pentru că preţul pe care îl vom plăti e prea mare... e însăşi viaţa. 
Nu este posibilă o societate sănătoasă într-o natură bolnavă. Deaceea şcolii, dar şi familiei îi revine 
sfînta datorie de a educa pe cei mici într-un spirit ecologic, pentru ca atunci cînd vor creşte să nu 
repete greşelile anteriorilor săi. Deoarece acţiunea copilului are la bază imitaţia, comportamentul 
adulţilor este foarte important pentru el. Copilul care învaţă să admire florile, să asculte murmurul 
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unui izvor, să observe viaţa unei insecte sau obiceiul unei păsări va deveni pieten al pădurii, apoi 
protectorul ei. Fiecare contact cu mediul înconjurător permite formarea treptată a sentimenului de 
admiraţie şi dragoste pentru natură. Plimbările cu colegii sau familia, drumeţiile şi excursiile, în 
cadrul cărora îi vor fi dezvoltate şi inspirate actiuni de toleranţă pentru verdele lumii şi reguli ale 
unui comportament civilizat, vor fi cele mai elementare acţiuni care vor implanta în sufletele 
copiilor deprinderea de a simţi necesitatea unei prietenii cu cadrul naturii. Acţiunile sociale utile 
(plantare de pomi, sădire de flori, activităţi de salubrizare a perdelelor verzi din preajma localităţii 
sau şcolii) vor educa spiritul civic  de ocrotire şi conservare a mediului. Prin toate copilul trebuie 
să înţeleagă că, iubind şi ocrotind templul măreţ al naturii, nu avem decît de cîştigat... o şansă 
pentru supravieţuire. 
Asta îl va face pe copil mai bun şi îi va oferi şansa să simtă o satisfacţie morală, dar şi patriotică. 
Cadrul didactic este cel care îl învaţă pe elev pasiunea pentru natură-stare sufletească cu care se 
naşte fiecare-şi îl face membru permanent la numeroasa familie a iubitorilor de natură, de frumos, 
care îţi dă puerea de a trăi şi a cîştiga. Cea mai potrivită sală de studii pentru asemenea acivităţi 
este pădurea, unde sub îndrumarea formaivă a pedagogului copilul va înţelege că pădurea are şi ea 
dreptul să trăiască, cu atît mai mult cu cît ea reprezintă însăşi viaţa. Modalităţi de realizare a 
educaţiei ecologice sînt multe, dar fără o implicare personală şi direcă a copilului în viaţa naturii 
acestea vor avea un impact de scurtă durată, deaceea sînt recomandate cele activ-participative cu 
caracter practic, care motivează şi implică responsabilităţi. Învăţaţi-l pe copil să simtă cu propriul 
corp bătăile inimii pădurii, aşa încît să înţeleagă că,de fapt, avem aceeaşi inimă cu ea şi datorită ei 
mai suntem pe acest pămînt. Împreună vom reuşi! 
 
Bibliografie: Pădurea şi poporul român, Ş.Paşcu, Cluj-Napoca, 1987 
Pădurea şi cultura, Gr.Grigorescu, Chişinău, 2006 
Pămîntul, apa şi virgulele, I.Druţă, Chişinău, 1990 
Mică enciclopedie a pădurii, Bucureşti, 2009 
 
Pentru erudiţi 
 
-O pădure în suprafaţa de 1 km poate produce zilnic 9 tone de oxigen, aproape de 10 ori mai mult 
decît aceeaşi suprafaţă de teren agricol. 
-Într-o oră, un stejar în vîrstă de 100 de ani dă în atmosferă 1,7 kg de oxigen pur,ceea ce reprezintă 
raţia zilnică de oxigen pentru trei persoane. 
-Un hectar de pădure sedimentează anual 50-70 tone de praf. 
-O perdea forestieră lată de numai 30 m reduce cu 8-10% intensitatea zgomotului. 
-Prima lucrare de împădurire din ţara noastră a fost făcută în anul 1497 de Ştefan cel Mare în 
Codrul Cosminului. 
-Trei arbori de dimensiuni medii pot asigura nevoia de oxigen a unui om pe tot timpul vieţii. Deci, 
e de ajuns ca fiecare om să planteze în viaţa sa cîte trei puieţi. 
-Cel mai gros stejar din România se află în com. Caşvana-Gura Humorului. El are un diametru de 
trei metri şi circumferinţa trunchiului de 8 m, la vărsta de 500 de ani. 
-Anual, pe suprafaţa globului pămîntesc se disrug 20 mln ha de păduri, pe zi se distrug 56 mii ha, 
pe oră 2300 ha, pe minut 40 ha. 
-Majoritatea cîntecelor şi doinelor populare româneşti încep cu frunză verde. 
-Conform mitologiei populare, trunciul falnic al stejarului găzduieşte unele spirite ale pădurii: 
Păduroiul, Muma Pădurii, Fetele Pădurii, Păunaşul Codrilor, Pădureanca.Acestea puteau ocroti 
omul de duhurile periculoase ale codrului sau dimportivă. 
-Au cînat pădurea:V.Alecsandri,M.Eminescu,I.Barbu,L.Blaga,N.Labiş,G.Coşbuc,G.Topîrceanu 
-Au cîntat pădurea: V. Alecsandri, M. Eminescu, I. Barbu, L. Blaga, N. Labiş, G. Coşbuc, G. 
Topîrceanu, Al. Vlahuţă, O. Goga, N. Dabija, Gr. Vieru etc. 
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A N E X E 
 
 
Aplicaţii la clasă (metode, tehnici, activiăţi de evaluare): 
1) Acivitate artistico-plastică în grup: Moda pădurii – elevii vor realiza un colaj de desene 
ale pădurii în diverse anotimpuri ale anului. 
2) Eseu: E sănătos să fii verde – la realizarea eseului, elevii vor ţine cont şi vor medita 
despre influenţa naturii asupra sănătăţii omului. 
3) Masă rotundă,cu genericul: Terra-un tomberon – se vor organiza dezbateri despre starea 
deplorabilă a naturii/pădurii, aruncarea deşeurilor, măsuri de ameliorare a siuaţiei. 
4) Argumente pe cartele: Pomul meu-viaţa mea – elevii vor primi nişte cartele pe care vor 
înscrie argumente în favoarea ideii că orice copac sădit ne oferă o şansă de salvare. 
5) Proiect individual: Natura ne aseamănă,educaţia ne deosebeşte – fiecare elev va avea rol 
de cercetător,pe parcursul a două săptămîni va observa, în anturajul în care trăieşte şi învaţă, cum 
educaţia oamenilor influenţează starea mediului natural în localitatea/sectorul său. 
6) Lucru în echipă: Pălării gînditoare – elevii vor constitui grupuri,care vor emite idei 
despre: 
Grupul I – importanţa pădurii pentru om; 
Grupul II – efectele activităţii omului asupra pădurii (pozitive/negaive); 
Grupul III – rolul pădurii în diminuarea poluării aerului; 
Grupul IV – practica vînătorii: pro sau contra. 
7) Clusering: Transformări negaive în natură cauzate de om – elevii vor realiza un 
păienjeniş şi vor înscrie efectele nefaste ale transformărilor în natură făcute de mîna omului. 
8) Acivitate practică: EcoSapiens – săptămîna ecologică în care copiii vor efecua acţiuni de 
salubrizare a eritoriului adiacent şcolii/blocului, după care vor elabora un stand cu poze. 
9) Problematizare: Arde pădurea! – elevii propun soluţii penru această problemă şi emit,cu 
suportul partenerului educaţional din localitate,un pliant la temă. 
10) Mesaj către Terra: Salvaţi pădurea! – campanie de colectare a hîrtiei/reciclarea 
maculaturii. 
11) Ziua Inernaţională a Pădurii – 21 martie: Ce pot face pentru un mediu curat? – 
plantarea arborilor, a florilor, colecarea deşeurilor, repartizarea foilor volante trecătorilor prin care 
să-i îndemni să participe la conservarea şi proejarea naturii, instalarea avertizărilor în 
parcuri/crînguri/păduri din apropierea localităţii/şcolii. 
12) Olimpiada Ecologică: Omul în natură.Viitorul lumii pe pămînt. – concurs naţional, cu 
implicarea elevilor, la care aceştia vor veni cu un program de salvare a Terrei, propunînd soluţii 
concrete din experienţa proprie. 
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                                   “CE POT FACE PENTRU UN MEDIU CURAT?”  
                                                EXEMPLE DE BUNE PRACTICI        

Autor: prof. Grecu Ecaterina 
SCOALA GIMNAZIALA NR.11, STRUCTURA GRADINITA NR.41, 

Localitatea Oradea, Judeţ: Bihor, România 
 

TRICOURILE  ECHIPEI  ECO 
 
 

           
 
ECHIPA ECO  -Formata din Grupa „Albinute”,SCOALA GIMNAZIALA NR.11, STRUCTURA GRADINITA 

NR.41 ORADEA, 
 

             
 
 

„LITTLE  ECOLOGISTS” 
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ECOLOGISTI  IN ACTIUNE - Igienizarea parcului „Lacul Rosu” si plantarea de flori in parc si in 
curtea gradinitei. Am facut inca un pas spre un mediu sanatos, ne place sa traim sanatos intr-un 
mediu curat. 

 
 

                 

               
 

                   
 
 
 

VA TRIMITEM SI LINKUL CU ACTIVITATILE ORGANIZATE DE ZIUA 
MONDIALA A APEI IN COLABORARE CU ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 
ROMANE- SI LINKUL CU ACTIVITATEA DE IGIENIZARE DESFASURATA IN 19.10.2012 
IN CURTEA GRADINITEI ALATURI DE SCOLARII DIN CLS. A IV-a C, PROF.MONICA 
VASADI. 

 
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI. 

 
http://photopeach.com/album/10sicsv?invitecode=aea0ed993e 
http://photopeach.com/album/19rllii?invitecode=7de6ac0be3 
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TOAMNA IN IMAGINATIA COPIILOR 

 

                
 
      „Fetita  Toamnei”-tehnici combinate                                „Copacul trist” –tehnici combinate” 
 
 

                    
 
      „Familia  Frunza”-tehnici combinate                                        Pictura „Frunza”- presare 
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Gandire ecologica / Ecological thinking 
 

Autor: Prof. Lung  Lenka 
Scoala Gimnaziala Nr.1, Localitatea Horoatu Crasnei, Judeţ: Salaj, Romania                                                                                                                      

Summary: 
          Although apparently live in the midlle of stress and pollution sources to which we all 
contributed to exist, I am convinced that there are still people who can see these things and 
otherwise bringing this attitude by a part of hope for a future truly clean and happy. Maybe should 
ask ourselves several questions about the origins of the living world, about everything around us 
that we can cherish what has been done in thousands of years and that destroyed every day, to join 
those who love nature, those who understand nature and do something to save them, those who do 
not want to disturb anything that is living on Blue Planet 
        In life, if we change our conception of things, then the future will look changed from the way 
most see it. We need to form  more needed ecological thinking for "health" of the planet, thinking 
that helps us to think not only as citizens of a country but as inhabitants of this planet. 
       During the development of activities students have the opportunity to demonstrate what they 
know, but mostly what I know to do, namely to put in value some capacity, to follow their own 
interests and seek answers to their questions, they decide how to find answers themselves and how 
to solve problems. 
 
 Aplicatii la clasa a  VII –a.  
 Continutul stiintific :  
I.Protectia mediului  inconjurator : 
    *Gandirea ecologica-dezbatere (anexa 1) 
    *Viitorul si sanatatea noastra-macheta ecologica”ECO-TABARA”. 
    *Poluarea mediului inconjurator-compozitie plastica (fig.1).                                            
    *Acţiuni comune de protecţie a mediului înconjurător-igienizarea  
spatiilor verzi(voluntariat). 
II.Importanta mediului natural in viata oamenilor(Teme facultative) 
      *Excursii la Gradina Botanica din Jibou, Salaj/ Gradina Zmeilor  
din Jud.Salaj:colectare de Plante medicinale 

III.Mediul de viata si sanatatea omului: -prezentare Power Point. 
       *Satul ecologic:Principalele substanţe şi surse de 

poluare/Amestecuri de substante poluante/ Influenţa mediului poluat 
asupra sănătăţii omului/ 

Degradearea materialelor plastice,cutiile de aluminiu, hartia , lemnul ,  
o tigara,pet-urile, sticla,etc. 

       *Un stil de viata ECO:-Bucataria ECO –prezentari de referate/dezbateri  
                                      - Medicina naturista-Parada vitaminelor    
                                              - Masa festiva(100% ECO) . 
 
 
Metode si procedee didactice de realizare a activitatilor  ECO : 
-prima activitate este o lectie de acomodare in care se face o scurta prezentare a ativitatilor ce 
urmeaza a fi realizate si se explica elevilor care sunt obiectivele  si cerintele de lucru, pentru a 
intelege cat mai clar ceea ce se asteapta de la ei,  la finalul activitatilor. Se puncteaza continutul 
portofoliului: brosura din perspectiva elevului , pagina wiki, realizarea unui proiect cu tema 
„Viitorul si sanatatea  noastra”, macheta ecologica-„ ECO-Tabara”,  referate,  etc.  
   Intrebarea cheie „Ce pot face pentru un mediu curat”, este destinata elevilor cu scopul de a-i 
sensibiliza, de a le capta atentia si interesul, pentru a se documenta despre ce pot face pentru un 
mediu curat. 

                

 
fig.1     
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    Pentru realizarea sensului,  se dezbate tema „Gandire ecologica”(Anexa 1).Elevii vor reflecta 
asupra diverselor aspecte, prezentate in material. Odata motivati, ei vor oferi cateva exemple, insa 
nu suficiente, fiind solicitati sa enumere ce ar mai dori sa stie. Pentru aceasta ei vor completa un 
grafic KWL, pentru a identifica nevoile de cunoastere ale elevilor.  
Ultima rubrica va fi completata la sfarsitul activitatilor. 
Elevii vor fi indemnati ca pe parcursul activitatilor sa-si scrie observatiile intr-un jurnal de 
reflectie:    Jurnal de reflectie: 
     -Nume şi prenume/Anul şcolar/ Semestrul /Clasa a VII-a /Disciplina/Tema 
     -Săptămâna 1:Realizări personale/ Probleme/Întrebări/Soluţii/Răspunsuri/Obiectivele 
săptămânii viitoare. 
Se prezinta brosura  din perspectiva profesorului  (Anexa 2).               
Se pune la dispozitie sablonul brosurii, pentru a putea fi completata de elevi: 
 - Se lucreaza efectiv la realizarea brosurii, sub indrumarea cadrului didactic care incepe sa 
completeze fisa de observatie. 
 
Pentru a le starni curiozitatea ,creativitatea, inventivitatea, se prezinta  
elevilor un model de macheta ecologica- „ECO-Tabara”.                                                        
 
Descrierea machetei ecologice se realizeaza de catre elevii care au  
conceput deja o macheta „ECO-Tabara” si care a obtinut locul I la  
Festivalul Stiintei.Au loc discutii pe marginea ei. 
 
Se formeaza  un grup de elevi doritori sa realizeze o macheta-proiect, asemanatoare.  
Se discuta, se fac propuneri  , pentru realizarea unei machete ecologice.  
     O alta actiune va fi, o acţiunie comuna de protecţie a mediului 
 înconjurător-igienizarea spatiilor verzi(voluntariat). 
   Organizarea unei excursii la Gradina Botanica din Jibou, Salaj si Gradina Zmeilor din 
Jud.Salaj(colectare de plante medicinale). 
     Urmeaza o prezentare Power Point cu tema:“Satul  ecologic”:Principalele substanţe şi surse de 
poluare/Amestecuri de substante poluante/ Influenţa mediului poluat asupra sănătăţii 
omului/Degradearea materialelor plastice,cutiile de aluminiu, hartia , lemnul , o tigara,pet-urile, 
sticla,etc. 
  Pentru starnirea curiozitatii  elevilor, se aplica chestionarul:”Un stil de viata ECO-„Bucataria 
ECO”:Cate chimicale contine hrana noastra?/ In cat timp se degradeaza materialele plastice, cutiile 
de aluminiu, hartia , lemnul , o tigara, pet-urile, sticla,etc. ?/Cum poti avea o bucatarie 
ECO?/Bauturile racoritoare, dauneaza grav sanatatii?/Unt sau margarina?/Ce trebuie sa stim de 
aditivii alimentari?/Ce importanta practica au unele solutii?/Amestecuri de substante 
poluante/Consumul echilibrat de energie. 
     In continuare elevii se documenteaza,  cauta raspunsuri la intrebarile din chestionar, utilizand, 
sursele de informare indicate la internet , surse bibliografice puse la dispozitie, ,carti, reviste, 
schimba opinii cu colegii. 
     Elevii vor prezenta la alegere una din temele , propuse in chestionar, sau o alta tema(optional). 
     Activitatea va continua acasa, astfel incat fiecare sa-si intocmeasca un material, care va fi 
cuprins in portofoliu si postat pe pagina wiki. 
   Elevii care nu au internet acasa se consulta cu colegii, fac copii pe suport exterior .  
  Se organizeaza o activitate cultural artistica cu tema: Medicina naturista-Parada vitaminelor,                       
dupa care urmeaza , masa festiva(100% ECO), organizata de elevi. 
    Se completeaza portofoliul cu materialele realizate. 
Modalitati de evaluare: 
Evaluarea finala se va face  prin prezentarea unuia dintre produsele realizate ( brosura, macheta, 
pagina wiki, referat, etc); fiecare elev va prezenta si propriul portofoliu, ca o dovada a implicarii 
sale in activitate; evaluarea va tine seama de respectarea cerintelor grilelor, ghid de notare  
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prezentate elevilor ; autoevaluarea se realizeaza de catre fiecare  pe baza fiselor de 
evaluare/autoevaluare/autoapreciere, etc. Vor fi completate un chestionar final de colaborare si o 
grila de evaluare a lucrului in echipa. 
Evaluarea competenţelor specifice vizate va fi centrată, nu pe volumul de cunoştinţe achiziţionat, 
ci pe rezultatele obţinute prin: 
-Generare de idei, opţiuni, soluţii, puncte de vedere;  
-Argumentarea unor enunţuri; 
-Analiza unor situaţii concrete; 
-Compararea unor date şi stabilirea unor relaţii; 
-Elaborarea de strategii; 
-Organizarea informaţiilor şi observaţiilor sub forma unui portofoliu personal; 
 -Se va pune accent pe evaluarea formativă în scopul valorificării potenţialului de care dispun 
elevii şi asigurării unui feed-back permanent. 
Valente educative: 
Incurajarea elevilor de a deveni factor activi in pastrarea unui mediu curat, actionand constient 
responsabil la actiuni de depoluare si recostructie ecologica. 
Formarea unei atitudini ecologice ative si responsabile . 
Sensibilizarea copiilor, prin activitati informative si realizarea unei educatii ecologice in scopul  
formarii unei deprinderi de conservare a naturii. 
Implicarea si sustinerea de catre parinti  a  actiunilor  ecologice organizate cu elevii. 
Prin activitatile desfasurate elevii. vor avea o noua viziune asupra mediului inconjurator si asupra ,  
necesitatii pastrarii curateniei acestuia, fiind constienti ca activitatile desfasurate influenteaza viata 
lui , a familiei , a prietenilor , etc. 
Dobandirea unui comportament ecologic prin participarea directa si nemijlocita la pastrarea unui 
mediu curat, constientizand ca o minte isteata poate da importanta mizeriilor, daca stie cum sa-i 
recicleze. 
Prin aceste activitati elevii vor invata sa fie o echipa, careia sa-i pese de lucruri marunte, dar care 
aduc bucurii mari. 
Se constientizeaza faptul ca mediul este insasi viata si aceasta merita sa fie traita frumos , curat si 
linistit. 
Prin antrenarea elevilor si adultilor in actiuni de ingrijire a strazii, curtii, unei salii de mese, se 
dezvolta abilitati de comunicare,se dobandeste increderea in sine,se formeaza deprinderi igienice, 
prin asumarea de responsabilitati, se constientizeaza nevoia muncii in echipa si faptul ca nu sunt 
singuri in aceasta lupta pentru un mediu curat. 
Formarea unei atitudini corecte fata de alimente si alimentatia sanatoasa, prin intelegerea de catre 
elevi, a rolului pe care il au vitaminele in mentinerea sanatatii. 
Prin intermediul actiunilor ecologice, elevii invata sa pretuiasca mediul natural, sa manifeste o 
atitudine pozitiva  de protectie a  acestuia. 
Formarea unor atitudini si comportamente corecte fata de mediu, prin cunoasterea unor reguli 
generale de protectie a acestuia. 
Manifestarea unor atitudini critice, fata de cei care incalca norme de protectie mediului. 
Necesitatea ocrotirii mediului si asigurarea echilibrului ecologic. 
Necesitatea unei  alimentii sanatoase, ceea ce duce la reducerea  riscului la imbolnaviri. 
 
Bibliografie: 
*C.M. Simonescu, R. Stănescu, Sz. Lanyi, Poluarea şi protecţia mediului, Ed. Printech, 2002;  
*Rodica Ciarnău- „Ecologie şi protecţia mediului”, Editura Economică Preuniversitară, 2000, Bucureşti. 
*P.D.URSU -Atmosfera si poluarea,Ed Ştiintifica si  Enciclopedică,Bucuresti,1981 
*GH.ZAMFIR -Mediul inconjurator si sanatatea noastra, Ed. Medicala,Bucuresti 1977      
*M.BARNEA-Poluare si protectia  mediului,Ed.Stiintifica si enciclopedica,Bucuresti 1 
*http://www.edu.ro; http://www.google.com; www.didactic.ro, www.referate.com; 
*Manoliu, M., Ionescu, C., „Dezvoltarea durabilă şi protecŃia mediului”, HGA, Bucureşti, 1998. 
*Acatrinei G.:"Poluarea si pritectia mediului ambiant", editura Universitatii "Al.I.Cuza", Iasi - 1994 
 * Barnea M., Calciu Al.: "Ecologie umana", editura Medicala, Bucuresti – 1979 
* Doina Turcitu: Revista de Fizica si chimie-Delta , Craiova Dolj. 
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Anexa 1 

                                         Gindire ecologica  

                                                                        Prof.Lung Lenka 

                                                           ,,A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul,dar a face ceva        
                                                             pentru  salvarea naturii atât de ameninţată azi,înseamnă  
                                                             a contribui la fericirea omenirii.”                       (E.A.Pora)         
         
 
        Când ne gândim la viaţă, ne gândim implicit şi la natură, pentru ca ea este cea care , l-a hrănit 
pe om , l-a adăpostit şi l-a ajutat să străbată toate vicisitudinile timpului. In zilele noastre tot mai 
multi oameni isi indreapta atentia asupra problemelor de mediu si trai, deoarece Pamantul este un 
depozit foarte bogat de resurse naturale care fac posibila existenta vietii.                                                                                                         
      
Suntem în mileniul al III-lea. Cu toţii simţim tot mai   mult nevoia de a ieşi în natură, de a ne 
bucura de binefacerile ei, de minunăţiile ei.  Cu totii vrem sa traim mai bine, mai frumos si mai 
echilibrat, visand la o lume mai buna,preocupata de a fi, nu de a avea, o lume responsabila de 
propria existenta, in care fiecare stie ca prin propria contributie, schimbare, poate genera 
transformari uriase.Toti mai multi oameni ar trebui sa inteleaga , ca nu putem supravietui doar 
folosind, nu putem doar acumula fara sa oferim, nu putem trai nepasatori si nici singuri , ci trebuie 
sa invatam sa facem din viata o” arta”, in care ne exprimam cu emotie viziunea, pentru a creea o 
lume mai buna, mai frumoasa si mai sanatoasa. Avem nevoie de echilibru şi de frumuseţe.  
 
Natura ne aşteaptă încă generoasă, dar…!  Omul este singura fiinţă  care-şi distruge mediul de 
viaţă. Prin activităţile sale a distrus echilibrul natural care s-a menţinut milioane de ani . Cum 
putem trăi în armonie cu natura ? Omul este dator să înveţe mereu a trăi în armonie cu el, să 
vegheze prin capacităţile şi mijloacele sale la ocrotirea spectacolului vieţii şi 
al armoniei, ce coexistă de atâta timp între celelate vietăţi din preajmă-i, în 
acest laborator viu al realitătii terestre şi astrale .              
      
 
Poate că mulţi dintre noi am crezut sau am sperat că resursele oferite de 
natură sunt infinite, dar astăzi, exploatarea sa nechibzuită ne ameninţă 
viitorul. Clima se coace, pădurile se răresc, specii de floră şi de faună dispar 
zilnic pentru totdeauna, aerul, apa şi solul sunt din ce în ce mai murdare. 
Dreptul la un mediu curat este pentru toate fiinţele, dar există indivizi şi entităţi care îl încalcă fie 
pentru profit murdar, fie din nepăsare. Viitorul planetei incepe cu noi. 
 Sa traiesti in natura cu tot corpul, toate simturile, toata curiozitatea, toata inteligenta si pasiunea, 
constituie cheia reala a descoperirii  mediului inconjurator . 
    
Trebuie sa ne  formam o gandire ecologica atat de necesara pentru “sanatatea” planetei, gandire 
care ne ajuta sa gandim,  nu doar ca cetateni ai unei tari, ci si ca locuitori ai acestei planete.Ne-am 
obisnuit sa luam, tot de la natura ,fara a vedea de fapt ca tot ce e in jurul nostru e de fapt un 
miracol de care trebuie sa avem grija.Poate ar trebui sa ne punem mai multe intrebari, despre 
originea lumii vii,despre tot ce ne inconjoara, ca sa putem pretui ce s-a realizat in mii de ani si care 
se distruge pe zi ce trece. 
   
Dar se pune problema ce vom lasa noi generatiilor viitoare?Ne pasa de acest lucru? S-au ne 
rezumam la timpul prezent,la a face acum, a trai cat mai bine acum,a utiliza ce ne ofera natura 
acum,fara sa ne gandim la implicatiile activitatilor antropice asupra mediului.   Bazandu-ne pe 
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bogatia resurselor naturale, multa vreme am uitat ca unele resurse sunt regenerabile:apa, care se 
afla intr-un circuit continuu, dar ce ne facem cu combustibilii fosili (petrol, carbune,gaze naturale), 
care sunt resurse neregenerabile si care au stat si stau la baza dezvoltarii economice.La ce va 
conduce epuizarea lor?Sau atat timp cat ele inca mai sunt si noi traim pentru timpul prezent de ce 
sa ne mai gandim la ce va fi? Abia in ultimele decenii s-a constientizat necesitatea utilizarii altor 
surse energetice:energia solara,eoliana,geotermala, etc. Se incearca recuperarea si refolosirea 
caldurii reziduale, realizarea unor aparate noi, cu consum mult mai redus de energie,reducerea 
consumului de carburanti la autovehicule. 
           
Consecintele practicilor iresponsabile, sau acumulat treptat, ajungandu-se cu deosebire in ultimele 
decenii , la conturaraa  unor previzibile dezastre ecologice . Vazand tot mai des, razbunarea 
naturii, ar trebui sa luam masuri si nu numai, sa le respectam pe cele deja luate cu privire la 
protectia mediului inconjurator si conservarea biodiversitatii.Respectul fata de natura, fata de 
mediul in care ne ducem viata de zi cu zi, trebuie sa vina din partea fiecaruia, din constiinta 
noastra a tuturor. 
      
Sa nu uitam ca omul este parte integranta a naturii, este o veriga a lanturilor trofice care participa 
alaturi de celelalte elemente ale biocenozei (plante si animale) la schimburile energentice si la 
circuitul materiei si informatiei.Cei care fac cel mai mult rau mediului inconjurator, suntem tot noi, 
oamenii.Ne-am directionat spre a fi stapanii planetei ,uitand ca natura este cea care conditioneaza 
existenta. Cand o sa fim constienti ca aceasta relatie om-mediu, nu este una de dominare,in care 
dominator ar fi omul, atunci lucrurile s-ar schimba in bine.  Omul, cel care a învăţat să stăpânească 
natura trebuie să înveţe şi să se autostăpânească, să fie doar prieten cu natura, nu şi duşmanul  
acesteia. Natura este darul suprem pe care fiinţa umană l-a primit vreodată.         
       
Să ne alăturăm celor care iubesc natura , celor care inteleg  natura si fac ceva pentru salvarea ei 
atat de amenintata azi,celor care nu vor să  tulbure nimic din ceea ce există viu pe Planeta 
Albastră !  
 
Să ne informăm pentru a cunoaşte adevărul despre poluare , sa tinem cont de principul celor 3R : 
reducerea, refolosirea si reciclarea materialelor.  
          
Chiar dacă aparent trăim în mijlocul unor surse de stres şi poluare la care tot noi am contribuit să 
existe, sunt convinsa ca există încă oameni , care pot vedea lucrurile acestea şi altfel, aducând prin 
această atitudine o rază de speranţă pentru un viitor cu adevărat curat şi fericit.  
Să ne alăturăm celor care iubesc natura , celor care nu vor să tulbure nimic din ceea ce există viu 
pe Planeta Albastră ! Să ne informăm pentru a cunoaşte adevărul  despre  POLUARE !                                
Este foarte important ca noi toţi să luptăm împotriva poluării mediilor de viaţă.  
Se investeşte extrem de puţin pentru salvarea vieţii de pe PĂMÂNT.  
Prea adesea uităm să învăţăm a trăi frumos!  
Sa fim cu toţii responsabili în acţiunea de ocrotire a naturii ! Actiunile pentru  
reducerea poluarii sunt foarte importante daca vrem ca viata pe Pamant sa  
continue.  
    
 
In viaţă, dacă-ţi schimbi concepţia despre anumite lucruri, atunci şi viitorul va arăta schimbat faţă 
de felul în care majoritatea îl văd.  
  
 
În limitele impuse, cu rezervele existente, intr-un ritm propriu, bazat pe convingerea ca toate au un 
inceput, sa incercam sa facem singuri ce asteptam de la altii. 
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Brosura (Anexa 2)  
 
 

                                       

                                                                            

 
SCHIMBA-TE, CA SA DEVII EXACT ASA CUM VREI SA ARATE LUMEA!!! 
Cu totii vrem sa traim mai bine, mai frumos si mai echilibrat, visand la o lume mai buna,preocupata de a fi, nu de a avea, o lume 
responsabila de propria existenta, in care fiecare stie ca prin propria contributie, schimbare, poate genera transformari uriase.Toti mai 
multi oameni ar trebui sa inteleaga , ca nu putem supravietui doar folosind, nu putem doar acumula fara sa oferim, nu putem trai 
nepasatori si nici singuri , ci trebuie sa invatam sa facem din viata o” arta”, in care ne exprimam cu emotie viziunea, pentru a creea o lume 
mai buna, mai frumoasa si mai sanatoasa.             

 

 
 
 
 
 

Gandire ecologica 
“În naturã nu existã nici recompense,   nici 
pedepse ,numaiconsecinþe”                                                                                
(V. Prelog)  
Informatii de contact: 
Prof. Lung Lenka 
Sc.Gim.Horoatu Crasnei,Salaj 
E-mail :lenka_lll@yahoo.com 
Tel.: 0740100162 
 

Stiati ca!                                                                                 
-Romanii inghit 4,5-5 kg de E-uri pe an;                         
-Aditivii alimentari-dusmani ai sanatatii;  
-Aeseurile de tot felul duc la epidemii sau chiar la o serie 
de mutatii genetice, la disparitia unor specii de plante si 
anuimale; 
-Viata eco te scapa de mersul la doctor; 
-Putem salva Planeta gandind ecologic; 
-Sanatatea fiecarui om este influentata de sanatatea 
mediului; 
-Întreaga lume este în interrelatie  fiecare actiune va 
produce o reactie care în complexul sistemelor vii este de 
multe ori imprevizibila;  
-De regula, ceea ce este bun pentru natura, pentru mediul 
ambiant este sanatos si pentru vietuitoare. 
-In natura, nimic nu e de prisos ; 
- Nu exista deseuri, ci ele folosesc altor organisme ; 
-Fiecare om trebuie sa realizeze si sa accepte sa-si asume 
responsabilitatea privind impactul pe care viata lui o are 
asupra, vietii planetei. 
 
Si tu poti...copil/elev/profesor/parinte/bunic: 
 -sa nu distrugi ceea ce nu poti crea; 
-sa te obisnuiesti cu ordinea in gandire si actiune; 
-sa participi la intretinerea spatiilor verzi, la  actiuni de 
curatenie a salii de clasa , a spatiului de joaca,a strazii, 
etc;. 
-sa sensibilizezi pe cei din jur , impartind pliante, 
fluturasi, discutii; 
-sa mergi pe jos sau cu bicicleta , renutand la mijloacele 
de transport; 
-sa faci campanie pentru raspandirea ideii de alimentatie 
sanatoasa; 
-sa consumimi alimente bogate in vitamine; 
sa recuperezi deseurile de hartie, plastic, sticla; 
-sa aplici afise de genul:“Nu calcati iarba!“, „Aruncati  
deseurile doar in spatii special amenajate!“; 
-sa ocrotesti si sa ingrijesti plantele verzi din jurul tau!; 
-sa strangi resturile menajere din locurile unde  ai 
poposit; 
-sa faci miscare in aer liber, sa participi la excursii 
drumetii; 
-sa refolosesti ce se pate refolosii; 
-sa-i inveti pe prietenii tai sa respecte regulile de 
depozitare a deseurilor; 
 

Documenteaza-te: 

Cate chimicale contine hrana noastra? 
 In cat timp se degradeaza materialele plastice, 
 cutiile de aluminiu, hartia , lemnul , o tigara, 
 pet-urile, sticla,etc. ?                                                  
Cum poti avea o bucatarie ECO? 
Bauturile racoritoare dauneaza grav sanatatii? 
Unt sau margarina? 
Ce trebuie sa stim de aditivii alimentari? 
Ce importanta practica au unele solutii? 
 Amestecuri de substante poluante. 
Imagineaza-ti!Cum ar arata un oras ecologic? 
Realizeaza o macheta ecologica. 
Copiii! 
Aveti grija de planeta Pamant, e tot ce-avem mai scump mai sfant! 
Planeta trebuie sa fie , frumoasa, vesela si …vie! 
Copii veniti sa o salvam, de viata sa n e bucuram! 
Vom pune mana de la mana, nici un gunoi, amestec  poluant, sa nu ramana! 
Veniti cu totii sa creem o lume mai sanatoasa, sa plantam copaci care sa ne fie, 
curand, o noua bogatie, si aliatul cel mai mare, in lupta antipoluare! 
        Curiozitati : 
Nu trebuie să mai vorbim despre Pământ cum că ar avea nevoie să se refacă. Nu Pământul 
are nevoie să se refacă, ci noi. 
Pamantul este singura planeta care are indeajuns oxigen pentru mentinerea vietii. 
Apa conditioneaza intreaga existent a vietii, dar din toate este ceea mai eronat gospodarita. 
-Este nevoie de 27 de sticle  pentru producerea unui pulover. 
-Energia economisita prin reciclarea unei sticle este suficienta pentru a mentine aprins un 
bec de 100 watti timp de 4 ore.  
-5 sticle de plastic reciclate produc poliester suficient pentru o camasa . 
Fiecare 100 de tone de plastic reciclat evita extractia a 1 tona de petrol. 
Datorita greutatii reduse, utilizarea plasticului la automobile reduce consumul de 
combustibil cu 4%. 
Procesul de producere si utilizare a hartiei este cel mai ridicat in Japonia. 
Tara campioana a reciclarii hartiei este Japonia (90% din ziare). 
-Iarba ,pare verde pentuca absoarbe toate culorile din lumina in afara de verde. 
-In unele state dezvoltate s-a ajuns la un control al deseurilor, in sensul ca ele sunt 
colectate, presate , arse si folosite ca fertilizatori in agricultura sub denumirea de compost. 
-Datoita poluarii aerului, stratul de ozon care protejeaza vietuitoarele se distruge treptat;ca 
urmare, razele ultraviolete ajunse in cantitate mare pe suprafata planetei provoaca efecte 
negative asupra sanatatii, cancer de piele sau alte boli si afecteaza diferite ecosisteme. 
 -Un automobil parcurgand 1000 Km, consuma o cantitate de oxigensuficienta pentru un 
om timp de un an. 
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PROTEJAREA MEDIULUI  ÎNCONJURĂTOR 
 

Autor: Prof. înv. primar Macoviciuc Florentina 
Școala Gimnazială, Loc. Bosanci, Jud. Suceava, România 

 
Mama Natură ne dă, ne hrăneşte trupeşte şi sufleteşte, ne alintă, ne protejează, fără a cere, 

în schimb, mare lucru. Nici măcar, atunci când omul intervine brutal şi provoacă răni 
nevindecabile, Natura nu ţipă, nu geme... Suferinţa ei nu se aude, ci se vede. Zi de zi provocăm 
răni uriaşe mediului înconjurător, iar când acesta ne arată urmările nesăbuinţei noastre, filozofăm 
pe tema greşelilor noastre, dar, rar, încercăm să şi remediem. Iată de ce, dacă nu e prea târziu, ar 
trebui să aplecăm urechea şi, chiar dacă e în surdină, să auzim strigătul de deznădejde a celei care 
dă, supraveghează şi întreţine viaţa pe pământ.  

Şcoala, ca factor al păstrării unei planete într-adevăr „albastre”, poate să realizeze multe 
lucruri bune în acest sens. Este cea care poate să ofere gradat, în acord cu particularitățile de 
vârstă, cunoștințe științifice care să motiveze conduitele și normele eco-civice, să creeze și 
organizeze activități privind protejarea mediului înconjurător. Copiii trebuie să înțeleagă că 
Pământul nu aparține omului, ci omul aparține Pământului, că pe Terra există o interdependență 
între populația umană și nenumăratele specii de plante și animale.  
 
Environmental protection 
- abstract - 

Mother Nature gives us everything, feeds us body and soul, cares for us without asking to 
much instead. Even when man brutally interferes and does cureless wounds, Nature does not 
scream, does not moan ... Her suffering is not heard, but seen. Every day huge environmental 
injuries are made and when we see the consequences of our foolishness, we begin to philosophize 
on our mistakes, but rarely we try to fix it. That is why, because it is not too late, we should lend 
our ear and even if is almost mute, let’s hear the cry of despair of Mother Nature who gives us, 
supervises us and maintains our  lives on earth. 

School as a factor in keeping our planet really "blue" can perform a lot of good things for 
this purpose. School can provide to uneven-aged children the appropriate scientific kwnowledge in 
order to create and organize activities on evironmental protection. Children need to understand that 
the Earth does not belong to man, but man belongs to Earth. More than this, children have to 
understand that on Earth there is a permanant interaction between man and different animal 
species.  

 
„La început a făcut  Dumnezeu cerul şi pământul.... Apoi a zis Dumnezeu: să dea 

pământul din sine verdeaţă: iarbă cu sămânţă într-însa, după felul şi asemănarea ei şi pomi roditori 
care să dea rod cu sămânţa în sine, după fel, pe pământ.....Şi a făcut  Dumnezeu pe om după chipul 
şi asemănarea Sa....Apoi a zis Dumnezeu : „ Iată vă dau toată iarba ce face sămânţă de pe toată 
suprafaţa pământului şi tot pomul ce are rod cu sămânţă în el”. 

Frumoase şi pline de pildă cuvinte... Iar dacă încercăm o aşezare a evenimentelor după 
importanţa lor, vom observa că, după ce Creatorul a făcut pământul în prima zi, l-a înnobilat cu 
miile de culori şi mirosuri ale plantelor, în ziua a treia şi de abia în ziua a şasea l-a creat pe om, 
dăruidu-i în acelaşi timp, această imensă bogăţie numită Natura. Ştiut-a, oare, Dumnezeu, ce avea 
să se întâmple? Probabil că da, deşi în bunătatea Sa, după greşeala primordială, Dumnezeu nu i-a 
îngrădit omului accesul la bunătăţile naturii. 

Din păcate acest gest ancestral, după cum îi este firea omului, nici atunci şi nici până 
acum, nu a fost corect înţeles. Traiul în simbioză perfectă cu natura, respectul pentru cea care ne 
dă, însuşi, aerul de care avem nevoie, se degradează pe zi ce trece. Mama Natură ne dă, ne 
hrăneşte trupeşte şi sufleteşte, ne alintă, ne protejează, fără a cere, în schimb, mare lucru. 

Nici măcar, atunci când omul intervine brutal şi provoacă răni nevindecabile, Natura nu 
ţipă, nu geme... Suferinţa ei nu se aude ci se vede. Din când în când se mai răzvrăteşte, trimiţându-
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i omului, furtuni, secete, inundaţii şi câte altele, poate, odată şi odată, acesta va înţelege că, încă, 
răul nu este în totalitate rău, în aşa fel încât pământul să devină un fel de Lună, unde tronează 
nimicul biologic.  

Zi de zi provocăm răni uriaşe mediului înconjurător iar când acesta ne arată urmările 
nesăbuinţei noastre, filozofăm pe tema greşelilor noastre, dar, rar, încercăm să şi remediem. Goana 
după beneficii, după profit, face din om cea mai indiferentă fiinţă, vis-a-vis de locul pe unde calcă 
şi aerul pe care-l respiră şi, dacă se va merge în aceeaşi direcţie ca până acum, probabil că această 
parte a „Grădinii celei din Eden”, dată de Dumnezeu spre îndestulare şi nu spre distrugere, ne va fi 
luată sau, pur şi simplu, în inconştienţa noastră, o vom face să dispară (deja, în fiecare an, sute de 
specii de plante şi animale sunt şterse de pe harta biologică a pământului). 

Iată de ce, dacă nu e prea târziu, ar trebui să aplecăm urechea şi, chiar dacă e în surdină, 
să auzim strigătul de deznădejde a celei care dă, supravegează şi întreţine viaţa pe pământ. Lucrări 
„titanice” nu trebuiesc realizate ci, doar, mediul înconjurător trebuie lăsat „în pace”, iar 
eventualele intervenţii trebuie făcute cu multă chibzuinţă şi responsabilitate.  

În tot ce  trebuie întreprins, parafrazând zicerea unui mare personaj istoric, ar trebui să ne 
ghidăm după ideea că Natura nu e a mea ci a urmaşilor, urmaşilor noştri, iar dacă eu şi tu am 
beneficiat de pe urma ei, se cuvine să o lăsăm frumoasă şi curată şi generaţiilor care vin după noi. 

Desigur că grija pentru un mediu curat nu ţine de o anumită vârstă umană; toţi putem face 
rău mediului înconjurător, cum, în acelaşi timp,  toţi putem pune „umărul” la păstrarea naturii aşa 
cum am primit-o... Voinţă doar să fie... 

 
Şi dacă, într-adevăr vrem să avem un mediu curat, pe lângă exemplul propriu, munca de 

lămurire a celorlalţi este încă o acţiune benefică.Deşi şi adulţii pot fi implicaţi în acţiuni eco, dar 
cel mai bine şi cu cel mai sigur impact pozitiv, acestea vor prinde la tânăra generaţie, şi pe bună 
dreptate, pentru că ei sunt cei care vor stăpâni pământul în viitor. 

 
Şcoala, ca factor al păstrării unei planete într-adevăr „albastre”, poate să realizeze multe 

lucruri bune în acest sens. Așa cum îi învățăm pe copii să vorbească, să scrie, să fie civilizați în 
familie și în societate, să respecte normele igienico-sanitare,  în aceeași măsură, este datoria 
noastră, a cadrelor didactice, să le insuflăm acestora modul în care să se comporte în natură și cu 
natura. Avem menirea de a sădi în mințile și sufletele tinerelor vlăstare sentimente de dragoste, 
prețuire și admirație  față de frumusețile mediului înconjurător, de a le forma convingeri și 
deprinderi de protejare al acestuia. Trebuie să punem accent pe educația ecologică a celor mici, 
pentru a ne putea bucura împreună, pentru cât mai mult timp, de albastul curat ca lacrima al 
cerului, de limpezimea și claritatea apelor, de florile multicolore, de frunzele care ne insuflă 
bucurie, nădejde și poftă de viață.  Protejarea planetei Pământ, este o problemă care nu trebuie să-i 
intereseze doar pe ecologiști, ci pe toată lumea deopotrivă, adulți și copii.  

 
Școala este cea care poate să ofere gradat, în acord cu particularitățile de vârstă, 

cunoștințe științifice care să motiveze conduitele și normele eco-civice, să creeze și organizeze 
activități privind protejarea mediului înconjurător. Educaţia ecologică se poate realiza în orice tip 
de  activitate: şcolară, extraşcolară, activităţi ştiinţifice, literare, artistice, plastice, sportive, 
religioase etc. Formele de manifestare sunt diversificate: observaţii, experimente, povestiri 
ştiinţifice, expoziții de desene, întocmirea unui panou publicitar, activităţi practice, plimbări, 
drumeţii, excursii, vizionări de diapozitive, expuneri power-point, jocuri de mişcare, jocuri 
distractive, orientări turistice, labirinturi ecologice, colecţii, expoziţii, spectacole, vizionări de 
emisiuni TV, expediţii, tabere, concursuri, scenete ecologice  etc. În clasele primare, activitățile 
ecologice pot avea ca temă: "Să ocrotim natura!", "Ce se întâmplă iarna cu plantele şi animalele?", 
"Ce ştim despre pădure?" "Natura se trezeşte la viaţă!", "Plantăm pentru viitor!", "Să învățăm de la 
natură", "Culorile şi sănătatea", "Curiozități ecologice", "Pământul, planeta vie", "Măşti şi costume 
ecologice", ”Copiii, prietenii pădurii” etc.  
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Educaţia ecologică are la bază cinci obiective: 
 
• Conştientizarea. Elevii sunt ajutați să dobândească o înţelegere şi o sensibilitate faţă de întreg 
mediul înconjurător şi problemele lui.  
 
• Cunoaşterea. Elevii obțin cunoștințe privind funcţionarea mediului, interacţiunea oamenilor cu 
mediul, despre cum apar şi cum pot fi rezolvate problemele legate de mediu. 
 
• Atitudinea. Elevii își însușesc un set de valori şi sentimente de grijă pentru mediu, pentru 
menţinerea calităţii lui. 
 
• Deprinderea. Elevii sunt îndrumați să obțină abilităţi necesare identificării şi investigării 
problemelor mediului şi să contribuie la rezolvarea problemelor acestuia. 
 
• Participarea. Elevii capătă experienţă în utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite, în 
vederea luării unor acţiuni pozitive şi bine gândite care vor conduce la eradicarea problemelor 
mediului. 
 

Din perspectiva şcolară, elevul trebuie ajutat să obţină cunoştinţe de bază necesare 
soluţionării problemelor mediului viitoare sau imediate, să judece responsabilităţile 
individuale şi colective, să se angajeze în obţinerea cooperării pe linia rezolvării unor 
probleme, să înţeleagă că omul este inseparabil de mediul său şi că efectele negative ale 
acţiunilor proprii se repercutează asupra lui însuşi, să dezvolte instrumente de analiză, 
reflecţie şi acţiune pentru a înţelege, preveni şi corecta neajunsurile provocate mediului.  

 
Realizarea acestor acţiuni ecologice este asigurată de baza teoretică structurată a 

metodelor şi mijloacelor de învăţare, de strategii privind organizarea procesului predării-învăţării 
materializate în comunicarea dintre profesor şi elev. Procesul de învăţare este susţinut de materiale 
didactice variate, mijloacele audio-vizuale, aplicaţii de teren, utilizate în practica educaţiei 
ecologice.  

 
Metodele şi tehnicile folosite în educaţia ecologică sunt adaptate în funcţie de grupele de 

vârstă ale copiilor (preşcolari, şcolari sau liceeni), fiind grupate în patru categorii:  
 
a. Metode de comunicare: orală (pozitive, interogative, rezolvarea problemelor); scrisă 

(consultarea manualelor şi analiza pe text); vizuală (limbajul cuvântului, imaginii, sunetului); de 
comunicare interioară (bazate pe limbajul intern).  

b. Metode de explorare sistematică a realităţii obiective: directă (observaţia sistematică, 
cercetarea documentelor, studiul de caz) şi indirectă (demonstraţia, modelarea etc.).  

c. Metode fundamentate pe acţiune practică: externă, reală (exerciţiul în aer liber, lucrări 
practice, activităţi creative) şi fictive sau de simulare (jocuri didactice, jocuri de simulare).  

d. Instruirea informaţională: instruirea cu ajutorul calculatorului (lecţiile interactive prin 
programul AEL-Advanced eLearning); simularea unor procese şi fenomene naturale în 
laboratoarele şcolare sau în cadrul lecţiilor AEL; folosirea hărţilor interactive şi a imaginilor 
satelitare etc. Aceste metode vizează: cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor de mediu în descrierea şi 
explicarea unor fenomene obiective şi a relaţiilor din mediul natural, dezvoltarea spiritului de 
observare, investigare şi cercetare la elevi şi formarea unui set de valori pozitive faţă de mediu şi a 
motivaţiei de a participa la menţinerea calităţii mediului. 

Începută de timpuriu, educația ecologică are mari șanse de izbândă. Copiii trebuie să 
înțeleagă că Pământul nu aparține omului, ci omul aparține Pământului, că pe Terra există o 
interdependență între populația umană și nenumăratele specii de plante și animale.  
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                                 O şansă pentru natură  -  o şansă pentru om 
 

Autor:  prof. Maria Ţicalo  
Şcoala Gimnazială Nr. 11, Localitatea  Botoşani, Judeţ Botoşani, România 

                                 
                 Mulţi dintre noi am admirat în clipe de răgaz frumuseţile cu care Dumnezeu a 
împodobit  Pământul. Am contemplat pădurile ce îmbrăcau ca o mantie verde pantele domoale ale 
munţilor, am asculta susurul cristalin al apelor şi am fost fascinaţi de coloritul îmbietor al florilor 
sălbatice.                                               
              Dar cine nu ştie că nu toţi cei ce străbat plaiurile minunate ale ţării noastre au o atitudine 
corectă faţă de a  acestea. Omul încă nu ştie să preţuiască adevărata valoare a naturii şi nici a 
bunurilor create de propria inteligenţă. Prejudecata că omul este deasupra naturii, că este stăpânul 
ei şi ca atare are drepturi nelimitate asupra ei s-a dovedit fatală. Din păcate în ultimele decenii s-a 
făcut şi o gestionare proastă a resurselor. S-au făcut împrumuturi din viitor, fără asentimentul 
generaţiilor ce vor veni după noi. ,, Ignoranţa, indolenţa şi incompetenţa „(dr.  Ovidiu Bujor ) au 
stat şi stau la baza acestei situaţii. 
               În îndelungata şi zbuciumata sa istorie , Pământul acunoscut dezastre de proporţii 
catastrofale a naturii sale.Cauzele au fost naturale fără a fi incriminat omul. Însă pentru 
ameninţările prezente, omul este singurul responsabil. Astăzi suntem îngrijoraţi de amplitudinea 
neaştepată a unor fenomene meteorologice (secete prelungite ,  uragane devastatoare, efectul de 
seră , etc .) ,fără ca omenirea să caute răspuns în propriile fapte. Acum omul trebuie să dea dovadă 
de raţiune şi acţiune pentru a aduce reparaţii utile naturii.          
 Iată de ce protecţia naturii constituie o şansă pentru om. Această abordare trebuie să constituie un 
obiectiv  primordial pentru asigurarea viitorului omenirii.  
             
  ,, Omul şi natura nu constituie două regiuni separate, ci o existenţă unică” ( A. Dumitru 1987 ) . 
Înţelegând acest lucru, oamenii trebuie să acţioneze pentru protejarea mediului înconjurător. 
              
Sarcina şcolii este enormă . Biologul Emil Pop spunea că ,,Ceasul de fată ne cere stăruitor să 
convertim nostalgia vagă într-o conştiinţă generală , ferm activă de comunicare cu structura şi 
dinamica naturii a cărei ocrotire  nu mai este o problemă a naturaliştilor „ 
                 
Amplul proces al educaţiei ecologice trebuie să înceapă în mod sistematic de la cea mai fragedă 
vârstă şi  prin trepte succesive de înţelegere şi acţiune în perspectiva vieţii întregi.  
                 
Elevii trebuie să înţeleagă cum ,, funcţionează „mediul natural şi ce urmări poate avea degradarea  
lui, să  coştientizeze care este rolul lor în prevenirea problemelor de mediu . Ei trebuie sensibilizaţi 
şi ajutaţi să-şi clarifice şi să-şi evalueze sentimentele faţă de mediu şi de modul cum ar trebui să 
contribuie la rezolvarea problemelor acestuia. Educaţia trebuie realizată în contact strâns cu natura, 
practic formându-se şi deprinderi de viaţă, de comportament care ar reduce impactul negativ aspra 
mediului.  
                  
Mediul poate fi considerat şi ca un vast laborator în care elevii să efectueze investigaţii şi 
experimente, să  observe pe viu fenomenele. Nimic nu poate înlocui propriile experienţe . 
                   
Educaţia pentru mediu nu se realizează numai prin lecţii de ştiinţe ale naturii, ci în cadrul tuturor 
discipline lor. În procesul instructiv –educativ, învăţătorul poate îmbina cu succes metodele 
tradiţionale cu cele noi moderne axate pe acţiune şi cercetare.  
Metodele interactive de grup ajută elevii să-şi formeze personalitatea, să se cunoască, să-şi 
descopere propriul stil de gândire şi acţiune, să şi-l modeleze. Învăţând astfel exersează de fapt   
democraţia.  
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O metodă ce poate fi folosită e : 
CUBUL FLORILOR 
            Metoda poate fi folosită când se abordează un subiect nou sau unul cunoscut, pentru 
îmbogăţirea cunoştinţelor  însuşite anterior. 
              Etape : 

 Se confecţionează cubul ; 
 Se formulează sarcinile de învăţare, respectându-se etapele : descrie, 

compară, asociază, analizează, aplică, argumentează ; 
Exemple de sarcini de lucru:      
   Descrie : o plantă,  un animal ,un personaj, o privire, un mod de lucru; 
Compară : două plante, două animale, comportamentul a două personaje,modul tău de lucru cu 
cel al colegului; 
 Asociază : cuvântul ,, floare „ cu alte cuvinte, comportamentul tău cu al unui personaj cunoscut ; 
 Aplică : cunoştinţele însuşite în situaţii noi, desenează de ce are nevoie planta pentru a creşte ; 
 Argumentează o afirmaţie despre o plantă sau despre un animal, o descriere a unei zone de relief; 

 Se formează grupe de 4-5 elevi(în funcţie de efectvul clasei ) , pe principiul 
respectării sau exersării 
inteligenţilor multiple (verbal-lingvstice, kinetezică , logico-matematică ) ;                             

 Se prezintă clar sarcinele de lucru 
 Fiecare elev interpretează un rol în funcţie de sarcina primită ; 
Elevul 1 – Rostogolici – rostogoleşte cubul ; 
Elevul 2  - Isteţul – citeşte imaginea sau sarcina de lucruscrisă pe faţa cubului şi 
formulează întrebarea ; 
Elevul 3 – Ştie –Tot – reţine sarcina prezentată de colegul lui pentru a o reaminti 
colegilor de grup în  cazul în care aceştia doresc să confrunte răspunsul cu 
întrebarea; 
Elevul 4 – Cronometru – măsoară timpul şi întrerupe activitatea ; 
Elevul 5 – Optimistul – încurajează grupul ; 
Elevii rezolvă sarcina ,încadrîndu-se în timpul acordat . Se prezintă răspunsul 
formulat . Toţi elevii din grup  analizează răspunsul , fac comentarii , pot solicita 
reamintirea întrebării pentu a fi siguri că sarcina este rezolvată  corect . 
Comentariile au rol de a conduce spre selectarea sau reformularea răspunsului 
prin combinarea ideilor individuale .  

Activitatea de grup se poate încheia sub mai multe forme : desen colectiv cu tema investigată sau 
cu în cântec . 
Metoda asaltului de idei ( Brainstorming ) ) este o metodă a discuţiei în grup .La baza acestei 
metode stau două principii: neutralizarea blocajului gândirii şi stimularea ideilor noi, într-o formă 
spontană.  
 Desfăşurarea asaltului de idei , presupune parcurgerea mai multor etape: 

1. Enunţarea problemei de către învăţător sau elev. 
2. Emiterea spontană , de către elevi , a ipotezelor, a părerilor. 
3. Reluarea problemei 
4. Reunirea răspunsurilor 
5. Alte ipoteze 
6. Sinteza 

                         7.   Legătura cu alte probleme.    
De exemplu după ce au studiat poluarea mediului , într-o primă etapă ,elevilor li se prezintă o 
problemă interesantă şi de actualitate: „Care sunt principalele modalităţi de protecţie a naturii şi 
conservare a mediului ambiant?” 
 Învăţătorul cere elevilor să-şi exprime opiniile imediat fără să le cenzureze , aşa cum 
acestea le apar în minte pentru prima dată, încurajându-i permanent. Atât elevii cât şi cadrul 
didactic se abţin de a face aprecieri asupra ideilor enunţate, suspendându-se temporar spiritul critic 
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în favoarea spiritului creator. Toate propunerile sunt notate, deci în prima fază se urmăreşte 
obţinerea cantităţii şiapoi se recurge la selecţia ideilor. 
 Până la activitatea următoare  se fac vizite la intreprinderile poluante din zonă pentru a 
observa măsurile de protecţie ,vizită la staţia de epurare a apei, deplasare la o unitate agricolă 
pentru cercetarea locului de deversare a apelor reziduale de la grajduri, investigaţii cu ajutorul 
pescarilor asupra calităţii apelor,etc. 
 După ce s-a adunat material faptic, necesar argumentării, are loc o examinare critică a 
soluţiilor elaboraet, seletându-se cele corespunzătoare. Elevii sunt puşi să discearnă între posibile 
ipoteze , să ceeze , să construiască ceva nou pe ideile lor. Au loc discuţii etice pe teme care pot fi 
propuse chiar de elevi :,, Cum şi în ce măsură suntem noi vinovaţi de poluare?” , ,,Dacă planta 
moare  ?,, se pot realiza afişe cu conţinut mobilizator sau compuneri pe această temă. 
 În final elevii vor fixa acţiuni concrete ce urmează să fie întreprinse de ei. 
 Între metodă si organizarea activităţii există o strânsă interdependenţă. 

Activitatea poate lua o formă colectivă sau individuală sau combinată când se trece de la o 
activitate  desfăşurată pe grupe mari la o activitate pe grupe mici apoi la activităţi individuale. 
Dispunerea spaţială a colectivului cu care se lucrează influenţează metoda de lucru. În cazul 
discuţiilor sau dezbaterilor de tipul ,,mesei rotunde” ,dispunerea elevilor în semicerc avantajează 
discuţiile stimulând spontaneitatea şi iniţiativa participanţilor.  
   Studiul individual ,documentarea de specialitate, alături de observarea sistematică şi 
independentă a obiectelor şi fenomenelor, formează elevul care depăşeşte stadiul copierii unui 
model prezentat; el participă la crearea lui prin mobilizarea capacităţilor intelectuare de care 
dispune la etapa de vârstă la care se găseşte. Observarea poate fi de scură durată sau poate dura un 
timp mai îndelungat şi este dirijată şi organizatăde învăţător care prezintă sarcinile de lucru pe cale 
orală sau cu ajutorul fişelor de muncă independentă. Elevii vor fi urmăriţi şi îndrumaţi să facă 
observaţii succesive asupra materialului cercetat, să sesizeze caracterele esenţiale, adaptative, 
evolutive ale vieţuitoarelor. Rezultatele şi concluziile vor fi notate în caietul de însemnări, 
efectuându-se totodată şi desene , tabele, scheme ordonate pe care elevii le vor valorifica mai 
târziu. În afară de partea specială destinată studiului individual, caietul de însemnări al elevului , 
mai cuprinde şi observaţii în teren care pot constitui premisa unei viitoare activităţi.  
 De exemplu observarea de lungă durată asupra ritmului anual al unei păsări migratoare, 
dezvoltă la elevi priceperea de a observa evenimentele într-o anumită succesiune. Constatările vor 
fi trecute în caietul de însemnări . 
Specia                                       Observaţia făcută şi data       
Denumirea populară                 1. Sosirea               Soseşte întâi masculul, apoi     
şi ştiinţifică                                                              femela, începând cu 1 aprilie, 
                                                                                 toată luna cu o mare fidelitate 
  Barza albă                                                              faţă de loc 
(Ciconia Ciconia)                     2.Construirea          Pe acoperişul caselor, copaci  
                                                   cuibului                 înalţi, are diametrul 1,5-2m 
                                                  3.Clocirea               Depune 3-4 ouă , clocite pe 
                                                                                 rând de parteneri timp de 33 
                                                                                 zile  
                                                  4.Hrănirea              Puii sunt hrăniţi de părinţi 
                                                    şi îngrijirea           prin egurgitare cu râme, cără- 
                                                    puilor                    buşi, broaşte, şopârle. Când  
                                                                                 hrana este puţină, ultimul pui 
                                                                                 este aruncat din cuib 
                                                 5.Adunarea în         15.VIII-1IX stau adunate pe  
                                                   stoluri                   firele electrice, coşuri înalte 
                                                  6.Plecarea               1 octombrie 
                                                  7.Iernarea                În Africa 
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 Observarea va fi mai eficientă dacă va fi surprinsă de aparatul de fotografiat. 
  

Viaţa organismelor este în mare măsură dirijată de regimul umidităţii aerului şi solului. 
Elevii pot face observaţii independente pe care le vor nota în caiet, referitoare la comportamentul 
animalelor care uneori prezic schim-barea vremii. De exemplu dacă cioara cuibăreşte jos şi mierla 
sus, vor fi luni ploioase şi invers .Iarna va fi grea (temperaturi scăzute şi precipitaţii abundente) 
dacă este mult jir, ghinde, nuci, fructe de păducel, mure, ceapa şi usturoiul au coji numeroase, 
albinele fac stup dublu, iepurii sunt graşi, pisicile au blana deasă, ariciul construieşte intrarea în 
vizuină spre sud.  
  

Ploaia este anunţată de zborul înalt al corbilor şi ciorilor, de zborul razant la pământ al 
rândunicii, cocostârcii stau trişti şi izolaţi la marginea bălţilor, găina îşi piguleşte penajul cu ciocul 
deoarece creşterea umidităţii aerului îi activează mai mult paraziţii, cârtiţele fac muşuroaie fiindcă 
rmăresc viermii din sol pe care umiditatea îi determină să iasă la suprafaţă, broaştele orăcăie mult, 
furnicile se agită mult şi umblă în procesiuni pe pereţii caselor, muştele ciupesc mai mult ca de 
obicei, melcii, râmele  – organisme sensibile din punct de vedere hidrometric, ies din ascunzişuri 
incitate de creşterea umidităţii,etc.       
               
Şi pentru a înţelege natura şi a o ajuta ,elevii trebuie să aibă convingeri trainice cu privire la 
necesitatea protejării  ei . Cu prilejul unor drumeţii, excursii elevii pot fi îndrumaţi să observe 
fenomenul de defrişare a arborilor ,dar şi  preocupările de reîmpădurire a zonelor defrişate. Paralel 
cu aceasta poate fi înfăţişată pasionata lume a păsărilor ,  importanţa păşunelor precum şi 
contibuţia plantelor la menţinerea vieţii pe pământ .  
 
Întreţinerea spaţiilor verzi , plantările de pomi, înfrumuseţarea peisajului şi reducerea poluării în 
natură, protejarea vegetaţiei sunt acţiuni ce demonstrează seriozitatea elevilor , împăcarea acestora 
cu natura, prietenia , iubirea lor faţă de natură. Ştiind că natura este singura şansă pentru omenire, 
trebuie să facem front comun pentru o educaţie ecologică. 
      
 Bibiografie :   
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“ECO Children” 
Autor: prof. Costin Maria 

Bentipami Kindergarden, Localitatea: Baia Mare, Judeţ: Maramureş, România 
Argument 
              Recycling has many benefits on our environment. One reason to support the idea of 
recycling is that our environment would be more pleasant because we wouldn’t have all the plastic 
and different items that could be recycled lying in the streets. The present article presents an 
activity meant to accentuate the importance of recycling and also the easiness with which it can be 
done and passed over to our future generations.  
            For the realization of the activity the following teaching methods and procedures were 
used: brainstorming, the collage technique, explanation and demonstration. The purpose of the 
activity is to raise children’s curiosity on recycling by creating a pleasant environment and to 
develop their self-confidence, creativity and skills. 
 
“Have fun recycling” Activity 
             Recycling is one of the most debated issues nowadays. We live in a world that develops 
very fast. Everyday new things are invented and better ones invade the market. Our society is a 
throwaway society. If nothing is been done to stop this we are going to destroy the world we live 
in and in this way self destroy ourselves. Thus it is necessary to make our children understand the 
importance and urgency of recycling materials. 
             The latest studies show that the childhood years are an important period for learning about 
the environment. At this stage, it is essential to introduce the concepts to the children. This can 
happen in various ways, either by reading a story; discussing about recent events or by modeling 
ecological practices. It is necessary to engage children in activities that demonstrate a concern for 
the environment. (Early Childhood News, 2008) 
             An important starting point in teaching young learners is curiosity. Young children have 
curious natures; they want to find answers to all questions that they have: What? Why? When?  
How? Who?. Teachers should exploit this by trying to present new concepts in interesting ways.  
            Children also have a very rich imagination and they are very creative.  According to Craft 
(2000), a creative learner, being consciously or subconsciously aware of the learning process, is 
capable of combining different types of skills from cognitive, affective and the social domains. 
The goal and the condition of the learning context, leading to a certain degree of motivation, guide 
the learner to be creative. 
            By taking advantage of children’s curiosity and creativity we can make them aware of the 
importance of ecology and the ways in which they can protect the world they live in and thus 
themselves. 
             Main objectives of the activity: 
- to promote the idea and the importance of recycling among children; 
- to present ways of recycling to children and by this encourage them to recycle; 
- to develop their self-confidence, creativity and skills; 
- to create a pleasant environment for acquiring new information; 
          Specific Objectives: 
- to make children understand the meaning and importance of recycling; 
- to create toys, postcards, collages from materials that can be recycled; 
- to help orphans by putting up for auction children’s works. 
          
Activity duration: one week 
         The activity development: 

1) Ask children and their parents to bring to kindergarten materials or things that they don’t 
use anymore, such as: newspapers, magazines, toys, T-shirts, boxes, nutshells, egg cartoon 
etc. 



Management of ECO Education. ECO Guide to pupils, parents and grandparents _ISBN 978-973-0-13641-8 
Managementul educaţiei ecologice. Ghid ECO pentru pici, părinţi şi bunici_2012 

145 
 

2) After the children have brought their materials the teacher explains and demonstrates how 
one can recycle something: e.g.: What can you do with a magazine? You can cut the 
pictures and create your own story book. You can cut the images and make a postcard for 
your best friend. You can cut some paper petals of different sizes and make a flower by 
gluing them together.  

  
3) After the short demonstration the teacher takes some the materials brought by the children 

and, by using the brainstorming, asks children what those materials could be used for. 
After the children have exhausted their ideas the teacher can help them by making some 
suggestions. 
 

4) The teacher encourages children to be creative and original and declares the ECO activity 
open. While the children work the teacher keeps an eye on the children and on what they 
work. If necessary the teacher can help students with suggestions and extra materials that 
they would require. 

5) At the end, all the works of the children will be exhibited a put up for auction. After the 
auction the children will go in a supermarket and buy sweets, clothes and toys for orphan 
children. 

 
           Materials used: 
- materials brought by children and parents; 
- colored pencils and crayons; 
- scissors; 
- glue; 
- paint and paint brushes. 
 
           Assessment: 
- exhibition; 
- auction; 
- Cd with pictures. 
 
Bibliography 
 
Craft, A. (2000). Creativity Across the Primary Curriculum. London, England: Routledge. 
EARLY CHILDHOOD NEWS. 2008. Pollution, prevention & ecology: helping young children 
learn about renewable resources. Retrieved November 8, 2012 from 
http://www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article_view.aspx?ArticleID=219 
            
 Here are some pictures with the children’s works: 
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 NATURA MAI CURATĂ 
                                                                    

                                                   Autor:  Prof. ing. Barbur Maria 
  Colegiul Tehnic Transilvania, Localitatea: Baia Mare, Judeţ: Maramureş, România 

The cleaner nature 
‘Don`t destroy what you have created’ (Jean Dorst ) 

 ‘Nature’ and ‘man’ are two words which do not match together. Even from the first human 
communities, the intelligent and creative man was not content with nature as it was and he 
assiduously started to change nature according to his own needs. The humans became more and 
more numerous and they started to add new landscapes to the existing ones. They turned desserts 
into fertile land, created new plant species and tamed wild animals.  The enormous turning in 
man’s evolution was brought about by the great industrial revolution and by the unceasing science 
improvements. The new technological developments increased human living conditions. But the 
reverse and the consequences of this process started to be visible in nature’s constant degradation 
and changes. Air and water became polluted, plant and animal species started to become extinct 
and the man himself was subject to pollution-caused diseases. 
The scientists` main concern during the last decades was finding appropriate ways in order to 
avoid the environmental degradation and nature damage and at the same time, to assure the 
necessary food supplies and appropriate living conditions for a number of 6 billion inhabitants of 
the Earth. The soil of the Earth is extremely important. There is a permanent and uneven fight 
between “the green leaf’ and “the pavement”, as scientists have turned draughty areas into fertile 
land and green places while there still are countries where the reverse phenomenon of 
desertification affects formerly fertile areas. The consequences of deforestation are also severe and 
extremely damaging to the planet, as the surface of forests reached a worrying minimum of a third 
of the existing land in the late decades. From the black images of ‘acid rains’ and industrial wastes 
deposited near cities, to the “black tides’ covering the oceans and finally, the worrying question of 
providing the indispensable potable water, right food supplies and clean air for all inhabitants of 
the Earth, everything must be a matter of great concern for all of us. As everyone knows, the man 
himself is the one who sets the limits of his own goals. The limits WE decide upon cannot build a 
healthy community on a sick environment. All of us decide the limits and the course of our own 
lives by the measures WE take and by an appropriate, 
environment-friendly way of life. Or, as the teacher Mr. Vasile 
Ghica sadly put it,  
 “Nature – this regained Paradise out of which we want to drive 
ourselves away.” 
 
Motto:  
           „Nu distruge ceea ce nu tu ai creat.”  Jean Dorst 
  Natura şi omul sunt două cuvinte ce nu se potrivesc din 
nici un punct de vedere. Problema raportului dintre om şi 
mediul ambiant nu este nouă. Ea a apărut o dată cu cele dintâi 
colectivităţi omeneşti, căci omul cu inteligenţa şi spiritul 
creator care îl definesc, nu s-a mulţumit cu natura aşa cum era 
ea, ci a pornit cu curaj şi tenacitate la opera de transformare a ei 
potrivit nevoilor sale.  
Multiplicându-se neîncetat, specia umană a adăugat peisajului 
natural privelişti noi, prefacând mlaştini şi pământuri înţelenite 
în văi roditoare, ţinuturi aride în oaze de verdeaţă, a creat noi 
soiuri de plante de cultură şi a domesticit animale sălbatice. 
Până aici, echilibrul natural nu a avut de suferit decât, poate, pe arii foarte restrânse, care nu puteau 
afecta ansamblul. 
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Cotitura a intervenit o dată cu revoluţia industrială şi, mai cu seamă, cu noua revoluţie 
tehnico-ştiinţifică, graţie căreia avioane şi rachete brăzdează, astăzi, văzduhul şi străpung norii, 
nave tot mai mari şi mai puternice despică luciul mărilor şi al oceanelor, cascade de hidrocentrale 
transformă puterea apelor în salbe de lumină, în energie ce alimentează parcul de maşini în 
creştere vertiginoasă. Într-un cuvânt, ştiinţa şi tehnica modernă, sporind nemăsurat puterea omului, 
au ridicat, în medie, nivelul de viaţă de pretutindeni.       
    Dar reversul civilizaţiei industriale contemporane, al progresului material a fost şi este 
înrăutăţirea mediului natural. Sub impactul dezvoltării 
 economice au fost poluate, mai mult sau mai puţin grav, solul, apa şi aerul, au dispărut sau sunt pe 
cale de dispariţie multe specii de plante şi animale, iar omul este confruntat la rândul lui cu diverse 
maladii cauzate de poluare, fenomen ce cuprinde astăzi toate ţările şi continentele. Efectele ei sunt 
resimţite până şi pe întinderile, până ieri imaculate, ale Antarcticii. S-a calculat că în timp de un 
deceniu, devierile civilizaţiei au provocat mediului natural pagube mai mari decât într-un mileniu. 

La începutul erei neolitice, numai aproximativ zece milioane de oameni acţionau asupra 
naturii, cu unelte primitive care practic nu lăsau urme cât de cât sesizabile. La mijlocul secolului 
trecut, deci nu la mult timp după declanşarea revoluţiei industriale, numărul locuitorilor globului 
ajunge la un miliard, dar deteriorarea mediului nu cunoaşte încă manifestări preocupante, cu 
excepţia anumitor perimetre din unele ţări occidentale - începând cu Anglia - care au urcat primele 
în “trenul industrializării”, graţie în primul rând maşinii cu abur. 

Poluarea ca problemă globală este apanajul secolului nostru, mai precis al ultimelor trei 
decenii, timp în care populaţia lumii a crescut de la 5 la 6 miliarde de locuitori. Sunt mulţi sau 
puţini? Exercită oare numărul lor cu adevărat o “presiune demografică” asupra mediului 
inconjurător? Iată întrebări ce-i frământă deja pe demografi, economişti, medici şi alţi specialişti, 
ca şi pe oamenii politici. 
   Problema care i-a preocupat pe specialişti de-a lungul timpului a fost, de fapt, aceea dacă se 
poate asigura hrana suficientă populaţiei şi doar în ultimile decenii şi-au îndreptat atenţia asupra 
unui aspect care s-a dovedit a fi la fel de important: degradarea mediului ambiant prin poluare, 
eroziune şi alte fenomene, datorate acţiunii, voite sau nu, a omului, proces ce afectează nu numai 
posibilităţile de procurare a hranei, ci şi alte aspecte ale existenţei umane, începând cu sănătatea. 

Nu încape îndoială că solul este capitalul cel mai preţios de care omul dispune pentru 
satisfacerea nevoilor şi ambiţilor sale. La urma urmelor, cel puţin până la inventarea fotosintezei 
artificiale, cu toţii depindem de stratul subţire şi roditor de la suprafaţa Pământului, de unde se 
extrag totalitatea resurselor necesare vieţii. Or, unul din marile paradoxuri este acela că omul tinde 
să-şi pericliteze izvorul vieţii şi al forţei din neştiinţă, lăcomie, neglijenţă sau din alte cauze. Aşa se 

face că, în timp ce tehnicile moderne îi îngăduie să introducă în 
circuitul productiv milioane de hectare de teren, ce până ieri erau 
socotite inerte pe vecie, în paralel alte milioane de hectare dintre 
cele aflate în producţie devin improprii cultivării, datorită tot 
acţiunii omului. De când omul a început să lupte împotriva naturii, 
suprafaţa deşerturilor a crescut cu un miliard de hectare şi procesul 
avansează într-un ritm accelerat. Se cuvine să adăugăm că, în 
fiecare an, zeci de milioane de hectare de soluri productive sunt 
“devorate” de drumuri, de uzine şi de oraşe, tot atâtea secvenţe ale 
duelului inegal dintre frunza verde şi 
asfalt. 

De când primul topor primitiv a doborât întâiul arbore, pădurile 
au pierdut jumătate din întinderea lor, în timp ce omenirea în acest 
răstimp s-a multiplicat de sute sau chiar mii de ori. Distrugerea 
pădurilor, cărora li se datoreşte în cel mai înalt grad stabilitatea şi 
calitatea a trei elemente fundamentale ale vieţii oamenilor - solul, aerul 
şi apa - s-a soldat de-a lungul timpului cu efecte dezastruoase.  

Despăduririle masive au înmormântat sub dune de nisip 
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înfloritoare civilizaţii nu numai în nordul Africii, ci şi în Asia, iar în unele părţi ale Europei au 
impins dezgolirea munţilor şi dealurilor până la limite vecine cu calamitatea. 

Reîmpădurirea e încă un cuvânt prea nou şi efectele ei prea mici pentru a răscumpăra 
greşeala multimilenară care a determinat dispariţia a jumatate din arborii planetei. Desigur, în 
această privinţă calculele sunt foarte precare. 
        În afară de protejarea solului, pădurea exercită cea mai puternică acţiune purificatoare 
asupra aerului, absorbind bioxidul de carbon şi restituindu-l sub forma atât de necesară. Din cele 
14-16 miliarde de tone de bioxid de carbon lansate anual în atmosferă prin arderea combustibililor, 
plus cele provenite din respiraţia oamenilor şi animalelor, două treimi sunt absorbite de păduri, 
acei “plămâni verzi” ai Pământului, cărora le datorăm atât de mult. 
        Într-un cuvânt, fără păduri suficiente, dezvoltarea şi, la urma urmelor, viaţa însăşi nu sunt 
posibile. Astăzi, când pădurile ocupă cam o treime din suprafaţa uscatului pe plan modial îşi face 
loc părerea că aceasta reprezintă un minimum necesar, sub care omenirea nu-şi poate permite să 
coboare.Paleta surselor de degradare a solului este vastă, însă partea cea mai vizibilă şi aflată la 
îndemâna înţelegerii oricui priveşte acumularea unei enorme cantităţi de reziduri de tot felul. 
Imaginea haldelor de deşeuri din jurul uzinelor şi impresionanta producţie de gunoi din centrele 
urbane sunt numai două din aspectele acestui fenomen nociv. Gunoi a existat dintotdeauna, dar 
noţiunea această, ca şi atâtea altele, şi-a modificat serios conţinutul.    

        Dar dacă aerul, aşa cum este, deocamdată poate fi respirat 
pretutindeni pe gratis, nu acelaşi lucru se întâmplă cu apa 
potabilă, care pentru citadini are de mai multă vreme un preţ. Şi 
încă în continuă creştere. Căci apa, acest al doilea element în 
ordinea urgenţelor omeneşti, după aer, a devenit şi el un produs 
industrial. În preajma marilor oraşe şi unităţi industriale apar 
instalaţii uriaşe de “tratare” a apelor naturale, prin decantare, 
filtrare, serilizare de mai multe feluri etc. 
        La prima vedere, pare paradoxal să vorbim de nevoia 
asigurării apei pe o planetă care dispune de atâta apă, încât s-ar 
putea inunda complet cu un strat de 3 km grosime. Chestiunea e 

ca 97 % din apa globului este sărată, iar din restul de 3 % cea mai mare parte se află în gheţari. 
Rezultă că populaţia lumii are la dispoziţie pentru consumul personal  şi pentru activităţile sale 
economice numai în jur de 1 % din volumul de apă dulce, respectiv cea din râuri, fluvii, lacuri şi 
din unele pânze freatice.  
  Chiar şi aşa, ar fi mai mult decât suficient pe ansamblu, numai că, aşa ca şi la alte capitole 
ale înzestrării naturale, apa e foarte neuniform repartizată pe întinderea globului, iar o mare parte 
din ea este de acum puternic poluată. În ansamblul poluării, ponderea apelor uzate - menajere şi 
industriale - este covârşitoare. 
        Dacă la poluarea aerului imaginea-simbol este oferită de arborii “perforaţi” de “ploile 

acide”, la poluarea apei expresia caracteristică ar putea fi 
considerate “mareele negre”, adică poluarea, practic continuă, 
cu petrol a mărilor şi oceanelor lumii, având efecte dezastroase 
asupra florei şi faunei marine. 
 Aşadar, să învăţăm să cunoaştem şi să apreciem 
valoarea şi nu trebuie uitat nicio clipă că o piatră preţioasă nu 
poate deveni strălucitoare fără să treacă prin procesul de 
şlefuire şi nici omul nu se poate perfecţiona dacă nu trece prin 
încercări. Nu există nicio limită decât cea pe care noi singuri 

ne-o impunem. Mai devreme sau mai târziu fiecare dintre noi se confruntă cu ceva în viaţă şi de 
felul în care vom reacţiona depinde existenţa noastră în viitor. Deci să nu uităm nicio clipă că noi 
putem decide în orice moment cursul vieţii şi că nimeni nu ne poate lua acest drept. Nu poţi să 
clădeşti o societate sănătoasă pe o natură bolnavă! „Natura – acest Paradis regăsit din care vrem 
neapărat să ne autoalungăm. ”  Vasile Ghica 
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UN MEDIU … MAI CURAT 
Autor: Prof. Miclăuş Dorina 

Colegiul Tehnic Transilvania, Localitatea: Baia Mare, Judeţul: Maramureş, România 
  
A Cleaner Environment 
 
“If the man loses his gardens, his forests and paths, he will lose himself”  
                                                                                                   (J.R. Oppenheimer) 
 
To pollute means for the air, the water and the human habitat to become harmful as a result of the 
chemical residues, industrial wastes, exhaust fumes etc. 
 Nowadays scientists try to limit the process of spreading gases and industrial ashes into the 
atmosphere and to extend the surface of green areas because plants have the major function of 
cleaning the air – the vital element for life to exist and perpetuate. 
 Our planet, which we joyfully call “our home”, was formed 4, 6 billion years ago. The 
rocks, the water and the air made up later. Then, life gradually appeared. Nature simply and 
unconditionally has offered us its possessions. Unfortunately, the man did not know how to 
preserve these belongings. The problem of protecting the environment is an acute one, owing to 
population increase, industrial booming, technological developments and often uncontrolled acting 
upon natural habitats.  
 Education has a major part in the topic of preserving the environment. It concerns children, 
teenagers and adults alike. This is the reason for it lately becoming a matter of study during 
different school subjects. If started at a very early age, the ecological education optimistically 
succeeds in convincing schoolchildren about the close interdependence between society and 
nature. The man is at the same time CREATION and CREATOR of his environment which, in its 
turn, provides man the appropriate setting for his moral, physical and spiritual evolution.  
 What does nature offer us in exchange for our friendship? Besides the joy of admiring its 
beauties, nature provides us the most prosaic thing one couldn’t lack: food. Do you think food 
would be possible to get if the Sun and the water cycle disappeared? 
 The Earth has been seriously modified and damaged by people’s actions.  Degradation 
processes increased and people started to take measures so as to stop “their home” from becoming 
a decaying ruin. Simple citizens are supported by worldwide governments and international 
organizations whose solely and merged purpose has become: “Save the Earth!’ Scientists search 
for certain measures to stop the climate change and the melting of the glaciers. The constant 
spoiling of the ozone layer as well as the contamination of the underground waters have also 
permanently been under their research scope.   
 But what do simple people (young and old alike) do, in order to stop the environment 
degradation and preserve the water and food supplies? From a very early age our students are 
taught that a variety of handy measures are very effective: 
- limit the consumption of  water and avoid its loss; use and optimize rain water; 
- limit and reduce the consumption of   electricity; 
- select and recycle litter and household waste; 
- act against sound pollution, respecting the people around us; 
- volunteer and join ecological organizations; educate and teach others to live in the same 
spirit. Furthermore, people have started to use alternative, unconventional sources of energy (solar 
panels, wind turbines, thermal water energy).  
Protecting our environment is similar to protecting ourselves. The nature is similar to a twin. In 
conclusion, give it food, give it water, give it a cleaner place to breathe and grow up and it will 
thank you one day! 
 “To understand nature is to understand the future, but to do something to save the 
endangered environment today means simply to contribute to the happiness of the mankind!”  
(Eugen Pora) 
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Motto: 
“Dacă omul pierde grădinile, pădurile şi cărările se va pierde pe sine însuşi"(J.R . Oppenheimer) 

 
 
A polua înseamnă – a face ca aerul, apa, mediul de viaţă să devină nocive din cauza 

materiilor chimice reziduale, a deşeurilor industriale, a gazelor de eşapament etc. 
 
Se încearcă azi tot mai vehement să se împiedice împrăştierea în atmosferă a gazelor şi 

scrumului industrial, să se lărgească rezerva plantaţiilor de arbori, de păduri, grădini, plantele 
având un rol foarte important în curăţarea aerului.  

 
Planeta noastra pe care noi o chemăm “casă”, Pământul, s-a născut în urmă cu 4,6 miliarde 

de ani. Dar, pe vremea aceea, nu avea aspectul de azi: rocile, apa şi aerul s-au format încetul cu 
încetul şi apoi a apărut viaţa. Un nor imens de materie gazoasă şi pulberi care se învârtea în spaţiu 
s-a condensat şi a dat naştere unei stele, Soarele. În apropierea Soarelui, pulberile de rocă s-au 
aglomerat şi au format cele 9 planete ale sistemului Solar, printre care şi Pământul. De la formarea 
sa, Pământul a evoluat mult. Istoria sa a fost marcată de evenimente importante, ca formarea 
oceanelor, apariţia vieţii, apariţia sau dispariţia unor animale şi plante. 
   
Natura ne dăruieşte cu bucurie şi simplitate, din plin, necondiţionat, toate bunurile sale. Dar, de 
cele mai multe ori, omul n-a ştiut sau a uitat să protejeze aceste daruri pentru el şi pentru 
generaţiile următoare. În condiţiile epocii contemporane, caracterizate prin creştere demografică, 
industrializare şi prin acţiunea deseori necontrolată a omului asupra mediului, se pune tot mai acut 
problema protecţiei mediului înconjurător.  
   
În această problemă latura educativă are un rol determinant. Educaţia pentru mediu ne priveşte în 
egală măsură pe toţi, adulţi sau copii, iar problema., deşi nu e nouă, se pune tot mai acut, devenind 
obiect de studiu la unele clase, sau obiectiv în cadrul unor discipline ca ştiinţe, chimie, biologie, 
geografie, etc. 

 
Dacă ne întrebăm ce şansă are educaţia pentru mediu într-o lume mânată de interese 

materiale şi ce efecte ar avea, nu trebuie să fim părăsiţi de optimism, să fim convinşi că, începută 
de la cea mai fragedă vârstă, educaţia ecologică are şanse mari. Cei mici trebuie să înţeleagă că pe 
Terra există interdependenţă între populaţia umană şi nenumăratele specii de plante şi animale, 
între societate şi ciclurile biologice din natură. Omul este în acelaşi timp creaţie şi creator al 
mediului său înconjurător, care îi asigură existenţa fizică şi îi oferă posibilitatea unei dezvoltări 
intelectuale, morale, sociale şi spirituale. 

 
Elevii trebuie să devină prieteni ai naturii, cu condiţia să respecte natura. Aceasta înseamnă 

azi, mai mult ca oricând, s-o priveşti ca un adevărat ecolog - cetăţean ce doreşte nu o natură 
strivită, cu gândul refacerii ei, ci conştient că apără şi conservă una dintre bogăţiile cu care noi, 
românii ne mândrim.  

 
Ce ne oferă natura în schimbul prieteniei noastre? Pe lângă bucuria clorofilei, foşnetul 

arborilor, cântecul păsărilor, susurul apei, atât de poetice şi fără de care n-am putea trăi, ne dă cel 
mai prozaic, dar de nelipsit bun, hrana cea de toate zilele. Credeţi că acest lucru ar fi posibil dacă 
ar dispărea Soarele, circuitul apei în natură? 
  
 
De-a lungul secolelor, Pământul a fost profund modificat de activităţile oamenilor. Conştienţi de 
pericolul care ameninţă viitorul, oamenii se străduiesc astăzi să protejeze şi să conserve planeta. 
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  Timp de secole, oamenii au crezut că rezervele Pământului sunt inepuizabile. Astăzi, 
procesele de degradare s-au accelerat şi, îngrijoraţi, oamenii de ştiinţă au lansat semnale de alarmă. 
Guvernele şi organizaţiile internaţionale au devenit conştiente de pericolele care ameninţă mediul 
şi au stabilit măsuri pentru a ocroti viitorul Pământului. 
   
Acumularea în atmosferă a diverselor gaze, în special vapori de apă, metan şi gaz carbonic, a dus 
la accentuarea unui fenomen natural, efectul de seră. Acţionând ca sticla unei sere, aceste gaze 
impiedică radiaţiile de căldură ale Soarelui reflectate de Pământ să revină în spaţiu; s-a observat 
deja o uşoară creştere a temperaturii generale. Dacă aceasta va continua să crească, gheţarii din 
Antarctica şi Groenlanda riscă să se topească. În acest caz, nivelul mării ar creşte şi regiuni întregi 
ar fi inundate.  
 
Deteriorarea stratului de ozon care protejează oamenii de razele dăunătoare ale Soarelui 
(ultraviolete) îi nelinişteşte de asemenea pe oamenii de ştiinţă. Acumularea de produse chimice în 
straturile superioare ale atmosferei, în special clorofluorocarburile, riscă să reducă stratul de ozon.  
 
S-a putut observa, în special datorită baloanelor-sondă, o subţiere (o “gaură”) a stratului de ozon 
deasupra polilor.  
 
Din ce în ce mai conştiente de aceste pericole, majoritatea ţărilor industriale au hotărât să protejeze 
atmosfera reducând emanaţiile de gaze nocive. Asemenea aerului, apa este un element 
indispensabil vieţii. Dar rezervele planetei nu sunt inepuizabile. Mări şi oceane, lacuri, fluvii şi 
râuri sunt poluate de deşeurile industriale şi menajere care se deversează în ele. Pânzele freatice, 
care constituie rezervele de apă subterană de unde este extrasă apa potabilă, sunt contaminate şi de 
îngrăşămintele şi pesticidele folosite pe scară largă în agricultură. Ploile acide contribuie la 
poluarea apei. Din fericire, există remedii. Pentru a evita poluarea aerului şi, ca o consecinţă a 
acesteia, ploile acide, coşurile uzinelor sunt prevăzute cu filtre. Încetul cu încetul, se construiesc 
staţii de epurare în apropierea oraşelor pentru asanarea şi reciclarea apelor uzate. 
   
Astăzi, oamenii îşi pun cunoştinţele tehnice în serviciul protejării naturii.  
 
Ei amenajează terase pe terenurile în pantă pentru a diminua eroziunea solului, plantează arbori 
pentru stabilizarea solului sau pentru a servi drept paravânturi.  
 
Construiesc diguri pe cursurile de apă sau de-a lungul malurilor pentru a stăvili creşterea apelor. 
Toate aceste amenajări care transformă peisajul natural sunt indispensabile vieţii noastre pe 
pământ.  

 
Un trai sănătos înseamnă în primul rând amenajarea unui spaţiu cât mai puţin dăunător şi 

convieţuirea într-un mediu curat şi sigur. Nu trebuie să fii ecologist pentru a respecta câteva reguli 
simple care, înainte de toate, te vor ajuta pe tine dar şi pe cei din jur.  

 
 Reduc consumul şi evit risipa de apă 
 prefer să fac un duş rapid în locul unei băi în cadă; 
 mă asigur că nu există scurgeri suplimentare la robinet; 
 reglez nivelul apei calde/reci pentru a evita un consum inutil. 

 
 Reduc consumul şi evit risipa de energie 
 folosesc becuri ecologice şi echipamentele casnice cu consum redus de energie; 
 elimin consumul inutil de energie electrică, termică şi gaze; 
 pentru încălzirea/răcirea încăperilor nu folosesc aragazul/ aparate improvizate. 
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 Reduc şi evacuez selectiv cantitatea de deşeuri respectând mediul 
 folosesc detergenţi şi produse de curăţenie biodegradabile prietenoase cu mediul; 
 produsele toxice nu trebuie evacuate în reţeaua de canalizare; 
 evacuez deşeurile în mod selectiv; 
 păstrez curăţenia în toate locurile publice. 

 
 Acţionez impotriva poluării sonore 
 contribui la păstrarea liniştii în imobil, respectând programul de odihnă; 
 limitez sonorizarea în timpul petrecerilor. 

 
 Evit deplasările cu autoturismul la cumpărături 
 adopt un comportament calm la volan şi conduc cu viteză moderată, respectând  

viteza maximă admisă, ceea ce va permite reducerea emisiilor poluante, a cantităţii de combustibil 
folosite şi a zgomotului; 

 pentru deplasarea la locul de muncă prefer să utilizez transportul în comun şi numai  
dacă este strict necesar autoturismul; 

 pentru deplasarea pe trasee scurte, merg pe jos sau folosesc bicicleta; 
 împreună cu prietenii/vecinii/colegii ne deplasăm, dacă este posibil, într-un singur  

autoturism personal la locul de muncă/la cumpărături/ în vacanţă; 
 utilizez sistemul de climatizare în autoturism, numai dacă este strict necesar. 

 
 Evit parcarea/ staţionarea/ camparea autovehiculului sau caravanei pe spaţiile neamenajate 
 păstrez curăţenia în spaţiile publice şi arunc gunoiul doar în locurile special 

amenajate; 
 amenajez grădina/spaţiul verde din faţa locuinţei şi particip la plantarea de arbori şi 

flori; 
 udarea grădinii/spaţiilor verzi o efectuez seara, fără un consum excesiv de apă, când  

evaporarea este mai slabă sau folosesc apa de ploaie recuperată; 
 în limita posibilităţilor evit utilizarea produşilor chimici de sinteză în grădinărit şi  

protejez cuiburile păsărilor; 
 anunţ imediat autorităţile despre orice accident ecologic sau act de braconaj; 
 respect spaţiile naturale, obiceiurile, cultura, locuitorii şi prefer circuitele pedestre în  

România şi în străinătate; 
 pescuiesc şi vânez numai dacă am un permis valabil, doar în locurile şi perioadele  

legale; 
 ţin cont să nu arunc/să nu deversez nimic în apa mării, în lacuri sau oricare curs de apă. 

În viitor este bine să ai în vedere montarea panourilor solare atât pentru încălzirea locuinţei 
cât şi pentru furnizarea de energie electrică. În ţările mai dezvoltate, 
centralele eoliene reprezintă, de asemenea, o sursă inteligentă şi 
ecologică de energie. 

Tu ce faci pentru a proteja mediul şi pentru a trăi sănătos? 
Trebuie să învăţăm să reciclăm, să învăţăm singuri să nu aruncăm hârtia 
la coş, ci s-o ducem la centre speciale de reciclat. Există speranţa şi în 
generaţiile viitoare doar dacă avem grijă să-i educăm în acest spirit.  

A avea grija de natură, de ceea ce te înconjoară este ca şi cum ai 
avea grijă de tine, pe unde calci, ce mănânci, cum te simţi. Natura este parte integrantă din fiecare 
dintre noi şi modul în care o tratăm va duce ulterior la transformarea ei: în bine sau în rău. 

Aşa că ai grijă de natură ca şi când ar fi fratele sau sora ta geamană. Dă-i să bea, dă-i să 
mănânce, dă-i un loc curat unde să respire! 

 
“A înţelege natura înseamnă  a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii  

atât de ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii”                                                               
                                                                                                                            (Eugen Pora) 
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Activităţile ecologice, 
premisă a dezvoltării spiritului civic la preşcolari 

 
Autor: prof. Kovesdi Alexandra 

Gradinita Maya, Localitatea:  Baia Mare, Judeţ: Maramureş, România 
Motto: 
,,În natură nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă, totul se transformă.” 
Antoine Lavoisier 
 
            În societatea contemporană se vorbeşte mult despre natură. Este drept, mai mult în termeni 
negativi( murdărie, poluare) ori imperativi( trebuie ocrotită natura!). 
            Ecologia este, dacă nu la mare preţ, cel puţin la mare modă. Peste tot copiii sunt implicaţi 
în proiecte ecologice, strâng hârtiile de pe jos, fac parade de modă cu toatele confecţionate din 
materiale refolosibile. La şcoală şi grădiniţă se studiază elemente de ecologie. Şi totuşi, ştim cum 
să apropiem cu adevărat copiii de natură? 
            Dacă urmărim primele reacţii ale unui copil ajuns într-un parc, vom vedea ce bucurie 
extraordinară şi sinceră manifestă el. Pentru că nu este încă „îndoctrinat” de nevoile societăţii sau 
de utilitate, el poate vedea frumuseţea exact aşa cum este ea. Sunt imagini care adulţilor nu le mai 
spun nimic, dar care lui îi transmit foarte multe mesaje ale frumosului. Şi atunci copilul începe să 
colecţioneze: beţişoare, pietricele, alune, conuri de brad sau pin, floricele, scoici, etc. De multe ori 
am auzit bunici sau chiar părinţi spunând celui mic: „ De ce cari pietricelele alea cu tine? Lasă-le 
jos, că sunt urâte şi pline de microbi!” Iar cel mic le lasă jos, ascultând sfatul. Iată cât de brutal pot 
interveni adulţii în intimitatea delicată a sufletului copilului. 
            Poate este timpul ca noi, adulţii, să învăţăm de la copii ori să ne aducem aminte de perioada 
când eram copii şi ne lăsam absorbiţi de frumos. Hai să deschidem ochii sufletului şi să privim 
împreună crenguţele purtate de vreun firicel de apă sau să stăm în iarba verde şi să ghicim  formele 
norilor! 
            Societatea de astăzi se bazează foarte mult pe consum. Educaţi de mass-media, am ajuns să 
consumăm chiar mai mult decât avem nevoie. Utilitatea, profitul sunt astăzi valorile fundamentale 
ale societăţii, în timp ce frumuseţea, ocrotirea sau chiar folosinţa pe termen lung sunt foarte puţin 
luate în consideraţie. Construcţiile, tehnica şi tehnologiile de care depind oamenii pun o barieră 
formidabilă între tânăra generaţie şi pulsul naturii.Totul pare „prin” şi „ de la” maşini. 
            Copiii din mediul urban nici nu mai realizează că există natură. Din păcate, lucrurile nu 
diferă prea mult nici pentru cei din mediul rural. Dorinţele, aspiraţiile, modul lor de a privi viaţa se 
leagă aproape exclusiv de oraş şi de tehnologie. 
           Dacă familia nu desfăşoară o activitate susţinută de cultivare a frumosului sau de îndrăgire a 
naturii, valorile viitoare ale copilului vor fi unele legate de consum. 
          Părinţii au datoria de a-l face pe copil să iubească natura, indiferent cât de „tehnici” ar fi, 
trebuie să ofere o şansă fiului sau fiicei sale de a cunoaşte natura. O excursie mică, un urcuş pe un 
deal, o construcţie de nisip la mare sau tot atâtea posibilităţi de a intra în contact cu natura. Un 
concediu sau un sfârşit de săptămână sau chiar o excursie de o zi reprezintă enorm pentru un copil, 
mult mai mult decât orice explicaţie, imagine colorată sau film. 
          Plimbările şi excursiile sunt importante şi aceste experienţe trebuie exploatate şi după 
consumarea lor. Este bine ca la o zi sau două de la excursie, părinţii şi copiii să rememoreze 
evenimentul şi să discute despre el; imagini, situaţii care le vin în minte, întrebări de genul: „Ce ai 
descoperit? Ce ai simţit când ai pus mâna pe el/ea? Cum arăta? Se mişca? În ce fel? Sărea? Se 
târa? Alerga?” 
           De asemenea, atunci când plecăm la plimbare sau în excursie ar fi bine să luăm o lopată, o 
hârtie, un creion şi un aparat de fotografiat. Desigur, cel mai bine ar fi ca aparatul să fie al 
adultului, dar subiectul fotografiilor să fie hotărât împreună cu copilul. Desenele, fotografiile, 
eventualele obiecte luate de la faţa locului( pietricele, conori) pot alcătui un jurnal de călătorie, 
care va fi răsfoit din când în când de copil, fie singur, fie împreună cu ceilalţi membrii ai familiei. 



Management of ECO Education. ECO Guide to pupils, parents and grandparents _ISBN 978-973-0-13641-8 
Managementul educaţiei ecologice. Ghid ECO pentru pici, părinţi şi bunici_2012 

154 
 

          Este bine ca în aceste excursii adulţii să se autocontroleze şi să îi împiedice pe copii să rupă 
crengi, frunze, flori, doar pentru că sunt frumoase, ori pentru a le mirosi o clipă. Mult mai educativ 
ar fi să admirăm planta respectivă şi să o imortalizezi prin desen sau printr-o fotografie. 
           Este indicat, de asemenea, ca cel mic să aibă în grijă un colţ de natură. Chiar de la o vârstă 
foarte mică, împreună cu unul din părinţi el poate să ude floricica lui din ghiveci să aducă farfuria 
cu hrana câinelui sau a pisicii ori seminţele pentru păsărele. Treptat el va primi şi alte sarcini pe 
care să le ducă la îndeplinire. În acest fel se educă grija faţă de mediul înconjurător( natural sau 
nu), se dezvoltă sentimentul de respect şi dragoste faţă de făpturile vii. 
           Să nu uităm că natura ne oferă un mediu calm şi relaxant. Imaginile şi sonorităţile întâlnite 
în natură dezvoltă simţul frumosului. 
          O alee de parc liniştită sau o poiană curată, fără deşeuri lăsate de oameni dupîă zilele libere, 
fără mirosurile de tot felul şi muzica dată la maximum sunt posibilităţi( gratuite ) de relaxare. 
          În general, căutăm tot felul de terapii când avem la îndemână cea mai potrivită sursă de 
relaxare: de mână cu copilul într-un loc liniştit, în care miroase a iarbă verde, unde sunt copaci şi 
apă limpede. 
          Orice copil poate deveni un prieten al naturii, cu condiţia să respecte natura. Aceasta 
înseamnă să o privească în calitate de adevarat eco-cetăţean, cu gândul refacerii ei. Preşcolarii 
trebuie să înţeleagă că oriunde se află, atât omul cât şi celelalte vietăţi au nevoie de condiţii 
esenţiale mediului de viaţă: sol, aer, apă şi hrană. La această vârstă copiii pot înţelege foarte bine 
că aceste condiţii pot fi benefice sanătăţii numai dacă sunt respectate norme de igienă. 

Educatia ecologică se bazează pe cea mai importanta latură, igiena, şi este angajată pe 
drumul transformării conştiinţelor pentru a le determina să stabilească noi relaţii, chiar din cele 
mai bune, între om şi natură, pentru a opri asaltul dezechilibrelor, consecinţa poluării.Educatoarea 
trebuie să formeze copiilor nu numai sentimente de admiraţie faţă de frumuseţile naturii, ci şi 
reprezentări, noţiuni concrete asupra realităţii. 

Prin intermediul observării spontane sau dirijate, copiii dobândesc cunoştinţe elementare 
despre unele fenomene din natură legate de succesiunea anotimpurilor. Preşcolarii îşi lărgesc şi îşi 
conturează cunoştinţele despre animalele domestice, cunosc unele animale sălbatice cu modul lor 
specific, învaţă să deosebească animalele domestice de cele sălbatice, păsările migratoare de cele 
nemigratoare, animalele care aduc foloase omului de cele care pricinuiesc daune. Pentru realizarea 
acestui scop, copiii trebuie puşi în situaţia de a le observa. Toate întrebările pe care le pun copiii 
dovedesc interesul de cunoaştere al acestora. În desfăşurarea activităţilor din grădiniţă am aplicat 
variate procedee. Una dintre modalităţile la are am obţinut rezultate deosebite a fost observarea 
plantelor puse la germinat, acesta fiind pentru toţi un mijloc palpabil, concret. Observând plantele 
în dezvoltarea lor, ei îşi însuşesc anumite cunoştinţe care apoi le stimulează curiozitatea şi de aici 
dorinţa de cunoaştere, care la ei se transformă prin întrebări, ceea ce dovedeşte că vor să înţeleagă 
mecanismul, legătura dintre om – plante – apă – lumină, iar ceea ce n-au înţeles devine curiozitate. 

În ideea trezirii interesului pentru relaţia dintre plante, om şi condiţiile mediului, am cerut 
copiilor să aducă de acasă cutii de plastic şi chiar lăstari de plante ornamentale sau plante cu flori. 
Am procurat pământ şi am pus boabe, seminţe la încolţit, iar lăstarii i-am sădit cu un bob de grâu 
la rădăcină. Atfel, în cadrul a două, trei activităţi, copiii au realizat ei singuri o ,,miniseră”, reuşind 
în cele din urmă să facă diferenţa dintre seminţe, lăstari, plante adulte şi să înţeleagă faptul că 
fiecare trebuie îngrijită într-un anumit mod. 

În aceste experienţe am dat copiilor multă independenţă şi îi încurajez permanent în 
acţiune. De exemplu, am pus boabele de grâu şi porumb amestecate într-un singur ghiveci, am 
constatat astfel că mult mai repede încolţeşte grâul decât porumbul, deşi au aceleaşi 
condiţii.Ocupându-se de creşterea animalelor sau de cultura plantelor, reconstituind condiţiile 
deviaţă şi de dezvoltare ale animalelor şi plantelor, copilul poate să le observe, zi de zi. 

Cunoaşterea mediului ambiant am realizat-o şi prin jocurile didactice, cu material din 
natură sau pe bază de ilustraţii şi jocuri didactice orale. Jucându-se, copilul cunoaşte şi descoperă 
lumea şi viaţa. Prin jocuri cunoaşterea lumii devine accesibilă şi atractivă copiilor. Exemplific prin 
câteva jocuri didactice folosite: 
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Animalele amestecate 
 
Scop: consolidarea cunoştinţelor despre animalele domestice şi sălbatice; 
recunoaşterea lor, a mediului lor de viaţă 
 
Sarcina didactică: selectarea animalelor sălbatice, care se întâlnesc într-o grădină 
zoologică de cele domestice 
 
Material didactic: flanelograf, siluete sau imagini cu animale sălbatice şi 
domestice 
 
Desfăşurarea jocului 
Jocul este colectiv. Se explică felul de desfăşurare a jocului.Pe flanelograf se pune o 
plansă pe care scrie GRĂDINĂ ZOOLOGICĂ şi mai multe siluete sau imagini cu animale 
domestice şi sălbatice. Educatoarea povesteşte o întâmplare: 
,, Într-o zi, găsind poarta deschisă, câteva animale de la Grădina Zoologică 
s-au furişat afară şi au intrat într –o curte din apropiere, amestecându-se cu animalele 
domestice care se găseau în acea curte. ,,Voi trebuie să-i ajutaţi pe îngrijitori să aleagă animalele 
care trebuie duse înapoi la Grădina Zoologică.” 
După aceea numeşte câte un copil care vine la flanelograf şi mută siluetele sau imaginile 
animalelor care trăiesc la Grădina Zoologică pe planşă.Se corectează eventualele greşeli.Se fac 
aprecieri. 
 
 
Cine a venit la noi? 
 
Scop: Verificarea şi sistematizarea cunoştinţelor despre animalele cunoscute, 
privind înfăţişarea, hrana şi foloasele pe care le aduc. 
 
Sarcina didactică: recunoaşterea animalului descris în ghicitoare, denumirea şi 
descrierea pe scurt a acestuia. 
 
Material didactic: Imagini cu animale cunoscute (pentru fiecare copil). 
 
Desfăşurarea jocului 
 
Copiii ascultă ghicitoarea spusă de educatoare. Copilul care ghiceşte despre ce animal 
este vorba ridică acel cartonaş cu imaginea respectivă, denumeşte animalul, spune ce fel de animal 
este, unde trăieşte, cu ce se hrăneşte, ce foloase avem de la el etc. , ce ştie despre acel animal. 
Acolo unde nu se ghiceşte imediat se pun întrebări ajutătoare. 
 
Exemplu: Educatoarea spune ghicitoarea: ,, Toarce lelea –ncetişor / Fără furcă şi fuior.” 
Copilul care are jetonul cu pisica îl ridică, denumeşte animalul (pisica), apoi spune ce ştie 
despreea. Pentru descrierea unui animal pot fi actvizaţi mai mulţi copii. 
În încheiere, pentru distracţia copiilor, aceştia vor imita sunetele scoase de animalul descris. 

 
Pentru ca jocul să se regăsească în procesul de asimilare a cunoştinţelor despre lumea 

înconjurătoare am introdus în cadrul fiecărei activităţi, în momente diferite ale activităţii un joc de 
mişcare, de multe ori creat, inventat anume pentru copii. În toate activităţile desfăşurate cu grupele 
pe care le-am condus, am urmărit să le educ, pe lângă dragostea pentru plante, animale, ocrotirea şi 
îngrijirea acestora şi înţelegerea legăturii care există între acestea şi natură. 
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Un alt tip de activitate prin care se poate realiza educaţia ecologică în grădiniţa de copii 
este lectura după imagini. Astfel, la tema ,,Păsări călătoare”, în urma lecturilor după imagini ale 
poveştilor şi poeziilor prezentate copiilor, am ales vizita cu caracter didactic, copiii reuşind astfel 
să observe direct cuiburi de rândunică şi chiar rândunele în stol, sau mamă rândunică hrănindu-şi 
puiul.  

Observarea păsărilor călătoare ,,Barza si randunica’’ mi-a dat posibilitatea prezentării pe 
înţelesul copiilor a unor elemente privind echilibrul ecologic, relaţiile dintre organismele vii, 
precum dintre acestea si mediul înconjurător, a fenomenului dispariţiei păsărilor călătoare in 
timpul migraţiei si consecinţele scăderii numărului acestora. Emoţionante sunt şi memorizările. De 
exemplu, din poezia ,,Gândăcelul’’, pe care copii au ascultat-o cu lacrimile in ochi, au fost 
impresionaţi de soarta acestei insecte, care are dreptul să trăiască, şi cum să-I pedepsim pe cei care 
le fac rău. 

 
Copiii de vârstă preşcolară au înţeles că albinele, fluturii, se hrănesc cu nectarul florilor. În 

căutarea hranei, ele zboară din floare in floare şi iau pe corpul lor nectar, pe care-l lasă pe alte 
plante şi astfel se produce înmulţirea plantelor. Ştim că educaţia ecologică nu se realizează numai 
în instituţiile şcolare, ci şi în familie. Alături de şcoală, familia joacă un rol esenţial pentru a 
explica celor mici ce reprezintă natura, în ce constă respectul faţă de mediul înconjurător. 

 
De aceea am considerat necesar şi firesc să acţionez şi asupra familiilor copiilor, pentru a-i 

face să înţeleagă faptul că de modul cum se comportă ei cu natura, de reacţiile lor asupra plantelor 
şi animalelor depinde în mare măsură succesul formării la copiii preşcolari a unor deprinderi 
ecologice corecte. 

 
Degeaba copilul învaţă la grădiniţă să ocrotească un animal sau o plantă, dacă în familie îşi 

vede părinţii acţionând brutal şi fără milă asupra acestora.Existenţa unor spaţii verzi in curtea 
grădiniţei, a permis copiilor preşcolari desfăsurarea unor activităţi practice şi efectuarea unor 
acţiuni în perimetrul în care se joacă şi se desfăşoară unele activităţi. Menţinerea echilibrului 
ecologic este esenţa desfăsurării in bune condiţii a vieţii pe planeta Pamant. Pentru protejarea 
naturii, mediului înconjurător, educaţia ecologică trebuie să înceapă încă din gradiniţă, înainte ca 
natura să moară sub ochii noştri. Pentru copiii preşcolari mediul înconjurător presupune mişcare, 
culori, ceea ce diversitatea şi măreţia formelor de relief oferă generos la tot pasul. 

 
Degradarea continuă a mediului înconjurător care se petrece sub ochii noştri este un 

element major al unei „crize de civilizaţie” şi se datorează tocmai intervenţiei omului în 
natură.Pericolul este foarte mare şi de aceea trebuie conştientizată necesitatea protecţiei sale, a 
ocrotirii vieţii în cele mai variate forme ale sale. În acest context, educatoarelor le revine sarcina 
de a-i învăţa pe copii să recunoască, să înţeleagă şi să iubească natura, să-i pătrundă tainele şi să o 
protejeze, să pună bazele formării şi dezvoltării cunoştinţei ecologice a copiilor. 

Scopul esenţial al educaţiei ecologice este acela de a-i face pe copii să cunoască, 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 si de înţelegere a necesitatăţii cultivării comportamentelor şi atitudinilor de protecţie şi 
autoprotecţie, în raport cu natura. 
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COPIII SI MEDIUL 
- Antrenarea copiilor in activitati de protejare a mediului - 

Autor: prof. Gronski Monica 
Gradinita nr.283, Localitatea: Bucuresti, Sector 1, Tara:Romania 

 
Research involves the following steps: 

Step I. Under certain activities (such as nature calls, didactic games) to explain children - some 
related notions: the environment, reducing pollution of all, maintaining cleanliness, 
planting trees to; important actions waste collection any nature, meaning the act of sorting 
garbage Component: paper, glass, plastic, metal (with recovery), greening of areas such as 
parks, streets, forests, mountain etc. 

Step II. To offer children a game to tell them at home, parents and / or grandparents, which 
were explained by teachers on issues from step 1, to yield (after their possibilities) parents 
and / or grandparents to act to ensure clean environment, to contribute them directly - 
according to their possibilities - the greening of areas (park, square in front of the house, 
etc.), the waste collection activities of any kind; 

Step III. Assessment will be in action at a meeting with parents of children in the group, they 
will be consulted on the basis of a questionnaire (see appendix), about their children's 
reaction towards this approach, namely, whether children: properly understood notions 
brought into question, will participate in recovery actions and recovery of components of 
household waste (paper, glass, plastic, metal) directly contributed to the greening of areas 
(park, square in front of the house, etc.) if this approach has awakened an interest in 
children; 

Step IV. Questionnaires, data processing and interpretation, on which occasion, the teacher 
will be able to appreciate: the impact of steps taken on children's behavior, the degree of 
responsibility of each child and - finally - the entire community on the subject treated, the 
degree of concern for the child to separate and recycling materials for greening its areas; 

Such action will take place at the beginning of the school year and near its conclusion, the results 
will provide teacher learned to find growth opportunity - in a certain proportion - civic 
spirit in children. 

And even if in the end it will only increase only ¼ of all children will appreciate the action 
taken NOT in vain!! 

Moto: 
„Cand  vorbim  despre ecologie cei mai multi se duc cu gandul  
la curatenie, dar nu putem aseza semnul egal intre aceste doua  
probleme,  ecologia  fiind cea care ne ajuta sa ne explicam,  sa  
constientizam  felul  in  care se gaseste mediul din jurul nostru  

    si sa luam atitudine.”   dr. Nicoleta Adriana Geamanu 
Educaţia ecologică a fost definita ca fiind: “ ... procesul prin care sunt recunoscute valori şi 

clarificate concepte pentru a se putea dezvolta abilităţi şi atitudini necesare înţelegerii şi aprecierii 
relaţiilor dintre om, cultura din care face parte şi mediul biofizic. Educaţia ecologică include de 
asemenea, exersarea luării unei decizii şi formularea unui cod propriu de conduită privind calitatea 
mediului, la baza acestui concept stand două noţiuni fundamentale: mediul natural, calitatea şi 
degradarea mediului. 1 

                                                
1  În anul 1970 în Nevada (SUA), la conferinţa IUCN (Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii) 



Management of ECO Education. ECO Guide to pupils, parents and grandparents _ISBN 978-973-0-13641-8 
Managementul educaţiei ecologice. Ghid ECO pentru pici, părinţi şi bunici_2012 

158 
 

 
In realizarea demersului care face obiectul prezentei comunicari am avut in vedere:   

 precizarile facute in “Raportul de cercetare EDUCAŢIA ECOLOGICĂ”,2 realizat 
in anul 2010  pentru Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare unde se face referire, intre altele, si 
la cele  cinci elemente care compun educatia ecologica ca si proces educational: conştientizarea, 
cunoştinţele, atitudinile, aptitudinile-abilitati, implicarea; acestea elemente, care sunt tratate de alti 
autori drept obiective ale educatiei ecologice, ofera copiilor  posibilitatea: 

- sa-si dezvolte capacitatea de observare, de prelucrare si extindere a perceptiilor nou 
formulate legate de mediu si sa foloseasca in diferite situatii calitatile nou formate 
(constientizare),  

- sa inteleaga modul de functionare a mediului, de rezolvare a problemelor cu care 
acesta se confrunta, (cunoştinţe dobandite),  

- sa-si insuseasca un set de valori si sa manifeste grija fata de mediu, sa aiba 
motivatie si dorinta pentru a participa la actiuni menite sa imbunatateasca starea 
acestuia, (atitudine),  

- sa fie sprijiniti pentru a-si forma si dezvolta abilitati necesare identificarii si 
investigarii problemelor de mediu – in scopul participarii lor la rezolvarea acestor 
probleme (abilitati/ priceperi/ deprinderi),  

- sa fie ajutati sa-si insuseasca experienta/ capacitatea de folosire a cunostintelor si 
abilitatilor formate in luarea unor decizii bine gandite, positive pentru rezolvarea 
problemelor de mediu (participare).3 

 faptul ca orice educator este dedicat muncii sale, ca misiunea sa nobila este de a 
contribui la formarea si dezvoltarea de insusiri intelectuale, morale si/sau fizice, ale copiilor de a 
caror educatie se ocupa; 

 complexitatea notiunii de “educatie ecologica”, ea neconstituind o simpla actiune de 
igienizare, o “curatenie” de primavara sau de toamna, “ecologia fiind cea care ne ajuta sa ne 
explicam, sa constientizam felul in care se gaseste mediul din jurul nostru si sa luam atitudine”.4 

Pentru copiii de la gradinita – gruple mijlocii si mari de copii – retin atentia, mai ales, 
elemente precum abilitatile - priceperile - deprinderile cu caracter individual, eficienta şi 
competenta în efectuarea sau rezolvarea cu succes a unor sarcini sau activităţi specific, dar si 
participarea, care încurajează copiii să aplice cunoştinţele dobândite, să participe activ la luarea 
unor decizii. Acest proces poate duce la schimbarea comportamentului individual şi creşterea 
încrederii in sine.  

Dar, ca sa poti interveni in schimbarea  comportamentului individual şi in cresterea 
increderii de sine trebuie, mai intai, sa formezi un comportament individual si sa dezvolti o 
incredere in sine a individului inca de la varsta copilariei. 

Iata de ce, pornind de la legaturile directe care exista intre dezvoltarea sanatoasa (din punct 
de vedere medical si nu numai) a indivizilor in societate si modul in care este pastrat si dezvoltat 
mediul ambiant, apreciem ca inca din copilarie trebuie actionat pentru formarea unui 
comportament individual civic, pentru sensibilizarea fiecarui individ in aceasta directie.  Este 
necesar, sa explicam copiilor cum sa se comporte si sa-i responsabilizam cu privire la modul de 

                                                
2 Cercetarea a fost elaborată în cadrul proiectului cu titlul „Development of the Environmental Education Institutional 

Structure in the Cross-border Region”, finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – Romania 
2007 – 2013: 

3  dr. Nicoleta Adriana Geamana – “Sa cunoastem mediul” - Editura Cuvantul Info _ 2005, pag. 69-70. 
4 dr. Nicoleta Adriana Geamana – “Sa cunoastem mediul” - Editura Cuvantul Info _ 2005, pag. 68 
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comportare al celorlalti membri ai societatii, sa desfasuram cu ei actiuni si activitati cu caracter 
preventiv dar si de corectare a greselilor facute in educatia pentru ecologie. 

Apreciem ca un astfel de demers trebuie sa inceapa de la o  varsta frageda, in acea 
legatura biunivoca ce se formeaza intre copil, pe de o parte, si educator, parinte, sau alt membru al 
familiei (bunic, bunica, matusa etc.), pe de alta parte. Asta si pentru faptul ca „orice educator stie 
ca misiunea sa este de a contribui la formarea si dezvoltarea insusirilor intelectuale, morale sau/si 
fizice ale persoanelor care le educa“.5 

Asa cum sublinia si dr. Nicoleta Adriana Geamana in lucrarea sa “Sa cunoastem mediul”, 
„Cadrele didactice constituie o cheie importanta pentru aplicarea cu succes a unui curriculum de 
educatie ecologica, ca si in cazul oricarei alte programe de invatamant. Este foarte important ca 
aceste cadre didactice sa fie pregatite astfel incat sa detina abilitatile cognitive si calitatile afective 
pe care urmaresc sa le dezvolte la copiii cu care lucreaza.”6 

Ca metode si procedee didactice de realizare a acestei activitatii vom utiliza explicatia, 
conversatia, exerciţiul, demonstratia, experimentul, observarea spontana si dirijata, invatarea prin 
descoperire. 

Apreciez ca pasii care trebuie parcursi, pentru aceasta, sunt urmatorii:  
Pasul I. In cadrul unor activitati care se desfasoara la grupele de copii din gradinita           

(precum: observari in natura, experimente, jocuri didactice,) sa explicam copiilor – incepand cu 
cei din grupa mijlocie – aspecte legate de: 

- mediul ambiant (ce este si cum trebuie el gestionat), asigurarea curateniei in cadrul 
mediului;  

- convorbiri privind unele aspecte din natura legate de poluare (cauze si efecte), 
reciclare (activitati concrete – functie de natura produselor, curiozitati ale actiunilor 
intreprinse), stiati ca?.......; 

- organizarea unor jocuri didactice de profil care vor culmina cu propunerea de a a 
aplica cele invatate in cadrul familiei (pasul II din demersul propus); 

- realizarea, in spatiul verde din gradinita a experimentului privind comportarea 
diverselor materiale: sticla din plastic, hartie, punga din plasic, cioburi de sticla); 

- completarea unei Fise tematice pe probleme de ecologie; 
- reducerea poluarii de orice natura - pornind de la notiunea de poluare, trecand la 

categoriile de poluare cunoscute pentru ca in final, sa prezentam modul in care se 
actioneaza pentru reducerea poluarii: pastrarea curateniei, prevenirea taierilor masive 
de padure, plantarea de pomi in parcuri si pe versantii muntilor s.a.;  

- importanta actiunilor de colectare a deseurilor de orice natura dar si a unor obiecte 
aflate inca in functiune care nu se mai folosesc („marea debarasare“ mai ales pentru 
articolele  electronice si electrocasnice);   

- semnificatia actiunii de sortare a gunoiului menajer pe componente: hartie, sticla, 
plastice, metal (cu recuperarea acestora) si gunoi menajer propriuzis (utilizarea lui ca 
ingrasamant agricol sau ca sursa energetica pentru centralele electrice din marile 
orase (vezi Centrala termoelectrica de la Munchen care foloseste drept combustibil 
gunoiul menajer din gospodariile orasului); 

- ecologizarea unor arii bine definite protejate sau nu (parcuri, strazi, paduri, zone 
montane etc); 

- unele curiozitati din domeniul ecologic si de reciclare a materialelor: de ce este 
important sa reciclam, nu uitati... stiati ca..... elemente de noutate care vor capta 

                                                
5 dr. Nicoleta Adriana Geamana – “Sa cunoastem mediul” - Editura Cuvantul Info _ 2005, pagina 68; 
6 dr. Nicoleta Adriana Geamana – “Sa cunoastem mediul” - Editura Cuvantul Info _ 2005, pagina 72; 
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atentia copiilor dar ii va determina sa povesteasca si acasa de ce noutati au luat la 
cunostinta; 

- formarea unui spirit civic in randul copiilor, responsabilizarea unor actiuni ale lor fata 
de degradarea mediului, pornind chiar de la aceasta varsta; in sustinerea afirmatiilor 
vom desfasura un experiment la care vor participa, efectiv, copiii: vom ingroapa, in 
vase transparente, parti din diverse materiale (sticla din plastic, hartie, punga din 
plasic, cioburi de sticla) iar dupa un timp vom constata care dintre ele s-au degradat 
si care nu; 

Asupra acestor demersuri intreprinse de educatoare vor fi informati si parintii, 
individual (verbal si/sau in scris) ori cu prilejul unei reuniuni cu parintii copiilor de la grupa. 
Vom insista pe necesitatea de a trata cu maxima seriozitate acest demers, de a colabora cu noi, 
pornind de la faptul ca, puterea exemplului este foarte importanta la aceasta varsta. Copiii imita 
ceea ce vad, fapt pentru care adultii din jurul lor (familia, in speta) trebuie sa-si controleze 
comportamentul in permanenta.  Copiii trebuie sa inteleaga faptul ca dam atentie la tot ceea ce se 
petrece in jurul nostru. Copiii, in dorinta lor fireasca de a se implica in actiuni de amenajare a 
locului in care traiesc, vor participa cu entuziasm la actiuni de curatare a locului lor de joaca. 
Acum intervine puterea cuvantului, necesitatea incurajarii lor la desfasurarea unor activitati de 
ecologizare. 

Pasul II. Se propune copiilor :  
-  sa povesteasca acasa, parintilor si/sau bunicilor ceea ce li s-a explicat de catre 

educatoare cu privire la aspectele de la pasul 1; 
- sa determine (dupa posibilitatile lor) pe parinti si/sau bunici sa actioneze pentru 

asigurarea curateniei mediului ambiant, cu accent deosebit pe importanta  actiunilor 
de colectare a deseurilor de orice natura, de sortare a gunoiului menajer: hartie, sticla, 
plastice, metal, pe ecologizarea (curatenia) anumitor zone;  

- sa contribuie si ei, in mod direct – functie de posibilitatile lor -  la ecologizarea unor 
zone (parc, scuarul din fata casei etc), la actiuni de colectare a deseurilor de orice 
natura; 

Pasul III. Evaluarea actiunii: in cadrul unei reuniuni cu parintii copiilor de la grupa, 
acestia vor fi consultati, pe baza unui chestionar, despre reactia copiilor fata de acest demers, 
respectiv, daca: 

- copiii au inteles in mod corect notiunile aduse in discutie; 
- parintii au fost sfatuiti de copii despre ce trebuie facut pentru asigurarea unui mediu 

ambiant cat mai curat; 
- copiii au inteles sa desfasoare actiuni de recuperare, separare si valorificare a unor 

componente din gunoi (hartie, sticla, plastice, metal) si cum anume sa procedeze; 
- copiii au contribuit la ecologizarea unor arii (parc, scuarul din fata casei etc); 
- parintii si copiii s-au sustinut reciproc in aceasta actiune; 
- acest demers a trezit la copil un anume interes; 
- actiunea a constituit o noutate pentru parinti;   

Pasul IV. In urma prelucrarii chestionarelor si a interpretarii datelor, educatoarea va 
putea sa aprecieze: 

- impactul demersurilor facute asupra comportamentului copiilor; 
- gradul de responsabilizare a fiecarui copil si - in final - a intregii colectivitati  cu 

privire la tema tratata;   
- gradul de preocupare a copilului pentru separarea si reciclarea deseurilor 

materialelor, pentru ecologizarea unor zone s.a.; 
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Scopul principal al demersului propus este educarea copilului, dar acest lucru se poate face 
doar intr-o colaborare perfecta intre copil, pe de o parte, educatoare si familie, pe de alta parte. 

Finalitatea demersului intreprins, cu avantajele dar poate si cu unele dezavantaje, se 
rasfrange asupra fiecaruia dintre cei implicati:  

 copiii vor putea sa contribuie la protejarea mediului, prin actiuni simple de curatenie 
si de reciclare a materialelor refolosibile, vor povesti celor din familie despre 
actiunile de ecologizare; 

 doamnele educatoare vor trebui sa se implice in derularea unor proiecte de educatie 
ecologica cu copii de la grupa, sa se pregateasca, in mod real, pentru a avea minime 
cunostinte in domeniul educatiei ecologice dar si sa-si dezvolte abilitati cognitive si 
calitati afective ce urmeaza sa le transmita copiilor din grupa; 
 

 familia va trebui sa dezvolte la copiii sai acele abilitati si calitati in domeniul 
ecologic pe care educatoarea le sadeste acestora la gradinita, sa respecte informatiile 
pe care copilul le dobandeste la gradinita si i le transmite si – foarte important - sa 
acorde maxima seriozitate acestor probleme ridicate de copii si sa nu-i trateze  cu 
indiferenta; 

 
Evaluarea intregului demers se va face prin chestionarul adresat parintilor, fise individuale 

pentru copii si organizarea unei expozitie cu lucrarile realizate in activitatea practica „Cosuri 
pentru gunoi“. 

Avem in vedere ca o astfel de actiune sa se desfasoare la inceputul anului scolar si in 
preajma incheierii lui, iar rezultatele desprinse vor oferi educatoarei posibilitatea sa constate 
cresterea - intr-o anumita proportie - a spiritului civic la copii.  

Si chiar daca in final aceasta crestere va fi doar doar pentru ¼ dintre copii tot vom 
aprecia ca DEMERSUL INTREPRINS NU A FOST ZADARNIC!!!! 
1.  Continut stiintific:  

 determinarea impactului prin  care unele activitati desfasurate in cadrul grupei - 
precum: convorbiri despre natura, jocuri didactice, experimente (se ingroapa in vase 
transparente parti din diverse materiale: sticla din plastic, hartie, punga din plasic, 
cioburi de sticla) s.a. - contribuie la formarea unui spirit civic in randul copiilor, la 
responsabilizarea unor actiuni ale lor, pornind de la  varsta frageda de 4-6 ani; 

 cuantificarea rezultatelor prin folosirea unui instrument specific muncii de cercetare: 
conceperea si utilizarea chestionarului simplu, desfasurarea actiunii de intervievare a 
parintilor, interpretarea rezultatelor. Actiunea se va desfasura in doua etape, la 
inceputul si la sfarsitul anului scolar; 

 sensibilizarea dar si stimularea educatoarelor de la grupele de copii sa abordeze si 
alte subiecte de actualitate cu cei mici, care sunt si mai receptivi la aceasta varsta;   

4. Metode si procedee didactice de realizare a activitatii ECO propuse: explicatia, conversatia, 
exerciţiul, demonstratia, experimentul, observarea spontana si dirijata, invatarea prin descoperire. 
5.Valente educative: activitatile propuse in acest demers vor 

 contura si dezvolta sentimente ce se vor finaliza in atitudini pozitive ale prescolarului 
fata de mediu; 

 corecta si dezvolta unele informatii primite in familie pe aceasta tema; 
 transmite unele cunostinte noi in domeniu; 



Management of ECO Education. ECO Guide to pupils, parents and grandparents _ISBN 978-973-0-13641-8 
Managementul educaţiei ecologice. Ghid ECO pentru pici, părinţi şi bunici_2012 

162 
 

6. Curiozitati / Stiati ca:  
 
De ce este important sa reciclam: 

 sa protejam natura si resursele naturale; 
 sa reducem poluarea solului, apei, aerului; 
 sa economisim energie; 

 
 
Nu uitati:7 

 plantele, animalele, oamenii au nevoie de apa si aer curate, de Pamant fara gunoie; 
 cand mergeti in excursie cu parintii nu lasati resturile de la masa aruncate prin iarba; 

adunati-le cu grija intr-o punga si depozitatile la locul unde se afla gunoiul; 
 invatati sa iubiti plantele; ele mentin aerul curat si proaspat; 
 economisind apa, veti salva doua comori ale Pamantului: apa si energia;  

 
Stiati ca: 

  in unele ţări au fost concepute centrale electrice care functioneaza pe baza de 
combustibil mixt obţinut din resturile menajere sau industriale;  

 sunt oraşe unde funcţioneaza centrale electrice care folosesc zilnic circa 200 tone 
deseuri amestecate intr-o proportie cu praf de cărbune; 

 sticla poate fi reciclata la nesfarsit fara sa isi piarda din calitati; 
 din 10 pet-uri (sticle de plastic) reciclate se poate fabrica un tricou sau un metru 

patrat de covor; 
 pungile si sticlele de plastic dispar in aproape 400 de ani; 
 ziarele contin hartie reciclata in proportie de 50%; 
 recicland hartia salvam padurea; 
 aluminiul este 100% reciclabil; 
 un televizor poate functiona trei ore incontinuu cu energia economisita prin 

reciclarea unei cutii de aluminiu; 
 
7. Aplicatii la grupa: 
 

 convorbiri privind unele aspecte din natura legate de poluare (cauze si efecte), 
reciclare (activitati concrete – functie de natura produselor, curiozitati ale actiunilor 
intreprinse), stiati ca?.......; 

 organizarea unor jocuri didactice de profil care vor culmina cu propunerea de a a 
aplica cele invatate in cadrul familiei (pasul II din demersul propus); 

 realizarea, in spatiul verde din gradinita a experimentului privind comportarea 
diverselor materiale: sticla din plastic, hartie, punga din plasic, cioburi de sticla); 

 completarea unei Fise tematice pe probleme de ecologie; 
 
 

                                                
7 Luminita Volintiru, Stefania Antonovici, Cornelia Jalba, Mihaela Vasiliu – “PAMANTUL” Invatamant preprimar, 
in colectia “Primele descoperiri” – Editura Aramis  
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8.  Si tu poti.... 
 

Copilul  
 sa contribuie la reducerea poluarii si la protejarea mediului, prin actiuni simple de 

curatenie si de reciclare a materialelor refolosibile; 
 sa invete pe cei din familie despre actiunile de ecologizare; 

Doamna educatoare  
 sa se implice in derularea unor proiecte de educatie ecologica cu copii de la grupa; 
 sa se pregateasca, in mod real, pentru a avea minime cunostinte in domeniul educatiei 

ecologice; 
 sa-si dezvolte abilitati cognitive si calitati afective ce urmeaza sa le transmita copiilor 

din grupa; 

Familia  
 sa dezvolte la copiii sai acele abilitati  si calitati in domeniul ecologic pe care 

educatoarea le sadeste acestora la gradinita; 
 sa respecte informatiile pe care copilul le dobandeste la gradinita si le transmite; 
 sa acorde maxima seriozitate acestor probleme ridicate de copii si sa nu-i trateze  cu 

indiferenta; 

9.  Evaluarea se va face prin: 
 fisele individuale de lucru; 
 expozitie cu lucrarile realizate in activitatea practica “Cosuri pentru gunoi”; 

 
10.  Bibliografie: 
 

1. EDUCAŢIA ECOLOGICĂ  - Raport de cercetare   Realizat pentru Societatea 
Carpatină Ardeleană Satu Mare - Aprilie 2010;  

2. Nicoleta Adriana Geamana – “Sa cunoastem mediul” - Editura Cuvantul Info _ 
2005; 

3. Luminita Volintiru, Stefania Antonovici, Cornelia Jalba, Mihaela Vasiliu – 
“PAMANTUL” Invatamant preprimar, in colectia “Primele descoperiri” – Editura 
Aramis  

4. Madalina Pistol, Nicoleta Din - Carte educative pentru prescolari – ECOLOGIE 5-7 
ANI- Editura Erc Press EDUCATIV 

 
 
 
 11. Anexe – 2 Fise de lucru si un Chestionar de opinie pentru parinti 
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Fisa de lucru nr.1: Sortarea materialelor refolosibile si a gunoiului8 
 

 
 

 

Fisa nr.2: Stabilirea drumului deseurilor9 

 
 
 
 
 
 
                                                
8 Madalina Pistol, Nicoleta Din - Carte educative pentru prescolari – ECOLOGIE 5-7 ANI- Editura Erc Press  
EDUCATIV 
9 Madalina Pistol, Nicoleta Din - Carte educative pentru prescolari – ECOLOGIE 5-7 ANI- Editura Erc Press  
EDUCATIV 
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Gradinita nr. 283 Bucuresti 
Bd. Ficusului nr. 25, sector 1 
 
 
 

C  H  E  S  T  I  O  N  A  R 
- decembrie 2012  - 

 
 

In ultima perioada de timp, copiii de la Grupa Mare 2 din Gradinita nr.283, sector 1, 
Bucuresti au fost antrenati intr-o activitate ce vizeaza pastrarea si dezvoltarea unui mediu 
ambiant curat, modul de comportare a cetatenilor in societate fata de astfel de aspect. 

Prin demersul intreprins am explicat: legaturile directe care exista intre dezvoltarea 
sanatoasa (din punct de vedere al sanatatii) a indivizilor in societate si modul in care se  pastreaza 
si se dezvolta mediul ambient, cum trebuie sa se comporte copiii in societate si alaturi de ei, 
ceilalti membri ai societatii. 

Apreciem ca astfel de activitati trebuie sa se desfasoare de la o  varsta frageda, in acea 
legatura biunivoca ce se stabileste intre copil, pe de o parte, educator si familie, pe de alta parte.  

Va fi de mare interes pentru noi, educator si copil, dar si pentru dumneavoastra ca familie 
sa raspundeti la cateva intrebari. Rezultatele prelucrarii raspunsurilor ne vor permite sa 
apreciem modul de percepere de catre copii a demersului nostru, sa indreptam unele neajunsuri si 
sa ne asiguram ca, in viitor, vom actiona mai bine pentru atingerea scopului propus: un pamant 
mai curat si mai verde. 

 
1. Ati luat cunostinta, de la copii dumneavoastra,  despre discutiile din Gradinita pe teme 

de ecologie? (incercuiti unul dintre raspunsuri). 
 

1.DA     2.NU 
 

2. Legat de aceasta tema, despre ce a povestit in familie copilul dumneavostra? (incercuiti 
maxim trei variante de raspuns). 

a) ce este si cum trebuie gestionat mediul ambiant;  
b) experimentul realizat de noi privind comportarea diverselor materiale: sticla din 

plastic, hartie, punga din plasic, cioburi de sticla; 
c) reducerea poluarii de orice natura; 
d) importanta actiunilor de colectare a deseurilor de orice natura; 
e) ce trebuie sa facem pentru asigurarea unui mediu ambiant cat mai curat; 
f) semnificatia actiunii de sortare a gunoiului menajer pe componente: hartie, sticla, 

plastice, metal (cu recuperarea acestora); 
g) ecologizarea unor arii bine definite: parcuri, strazi, paduri, zone montane etc; 
h) unele curiozitati din domeniul ecologic si de reciclare a materialelor; 

 
 
3. Cum a reactionat familia fata de povestirile facute acasa de copil si dorinta lui de a se 

implica in probleme de natura  ecologica? (incercuiti maxim trei variante de raspuns). 
 

a) am zambit cu ingaduinta; 
b) doar l-am ascultat cu atentie; 
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c) in cadrul unor discutii, i-am explicat si noi alte aspecte privind ecologizarea; 
d) l-am antrenat in activitati de curatenie si strangere a gunoiului din camera lui;  
e) l-am lasat sa manifeste initiative in domeniu, membrii familiei participand la 

eventualele propuneri ale copilului; 
f) am sortat impreuna unele obiecte pentru reciclare, 
g) ne-am sustinut reciproc in acest demers; 

 
4. Cum s-a manifestat in familie copilul dumneavoastra fata de noutatile aflate la 

Gradinita pe probleme de ecologie? (incercuiti maxim trei variante de raspuns). 
 

a) nu a avut o reactie anume, s-a comportat ca si pana acum; 
b) a fost interesat de noutatile auzite; 
c) a fost entuziasmat de noile cunostinte dobandite;  
d) doreste sa se implice si el in rezolvarea unor probleme de ecologie (curatenie, 

recilarea gunoiului s.a.); 
e) a inteles in mod corect notiunile aduse in discutie; 
f) a inteles sa desfasoare actiuni de recuperare, separare si valorificare a unor 

componente din gunoi (hartie, sticla, plastice, metal); 
g) a dorit sa contribuie la ecologizarea unor arii (parc, scuarul din fata casei etc); 
h) acest demers a trezit la copil un anume interes; 

 
5. Cum apreciati desfasurarea unei astfel de actiuni si care credeti ca este impactul ei 

asupra comportamentului copilului dumneavoastra? (incercuiti maxim trei variante de raspuns). 
 

a) actiunea in sine nu a constituit o noutate pentru parinti; 
b) actiunea a constituit o noutate pentru parinti; 
c) reactia copilului nu a constitui o noutate pentru noi; 
d) reactia copilului a constituit o noutate pentru noi; 
e) nu a crescut gradul de responsabilizare a copilului cu privire la tema tratata; 
f) a crescut gradul de responsabilizare a copilului cu privire la tema tratata; 
g) nu a crescut gradul de preocupare a copilului pentru separarea si reciclarea 

deseurilor materialelor, pentru ecologizarea unor zone s.a.; 
h) a crescut gradul de preocupare a copilului pentru separarea si reciclarea deseurilor 

materialelor, pentru ecologizarea unor zone s.a.; 
i) actiunea in sine si reactia copilului au generat unele probleme. Care anume? 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
  

Numele si prenumele parintelui……………………………………………………………… 
 
DATA ………………………………. 
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PROIECT EDUCATIV “PRIETENII NATURII” 

 
Autor: prof.înv.primar Magdalena Moromete 

Şcoala Gimnazială “Ion Minulescu”; Localitatea Piteşti; Judeţul Argeş; România. 
 

Rezumat / Summary: 
 

 These are some activities in the calendar of the project "FRIENDS OF NATURE", held at 
class II- C  from School “Ion Minulescu” Pitesti, in the school year 2011-2012, coordinator: prof. 
Magdalena Moromete. 

 This project is a necessity in order to educate children in the context of the stress of the  
negative effects of human intervention on the nature in recent years. 

 The knowledge gained by the students of the class II-C during the progress  of the project 
“FRIENDS OF NATURE” will be used in different future  lessons and extracurricular activities. 

 Correct ecological behavior and civilized attitudes present to students in the target group 
will be their book of business from now on. 

 The other teachers from school present as guests of honor at the various activities of the 
project expressed their willing to enter into educational partnerships with the coordinator of the 
project and the team of students of class II- C. 

 The target group of students and their parents want to continue the series of ecological 
activities in the project next year, too. 

 Many teachers have asked for information from the coordinator of the project for  
collaboration or for  initiating similar projects. 
Valente educative: 

 Acestea sunt câteva activităţi din calendarul proiectului ecologic “ Prietenii naturii“,  
desfăşurat la clasa a II-a C de la Şcoala Gimnazială „Ion Minulescu“ Pitesti, în anul şcolar 2011-
2012, coordonator: profesor pentru  învăţământul primar Magdalena Moromete; 

 Proiectul este o necesitate pentru educarea ecologică a copiilor în contextul accentuării  
efectelor negative ale  intervenţiei omului asuprea naturii, în ultimii ani; 

 Cunoştinţele dobândite de elevii clasei a II-a C pe parcursul derulării acestui proiect vor fi 
folosite la diferite lecţii la clasă şi în viitoarele activităţi extracurriculare; 

 Comportamentul ecologic corect şi atitudinile civilizate prezente la elevii din grupul-ţintă 
vor fi cartea lor de vizită de acum înainte; 

 Cadrele didactice din şcoală prezente ca invitaţi de onoare la diferitele activităţi din proiect 
şi-au manifestat dorinţa de a încheia parteneriate educaţionale  cu coordonatoarea proiectului şi 
colectivul de elevi ai clasei a II-a C condus de aceasta; 

 Elevii din grupul-ţintă, precum şi părinţii acestora, doresc să continuam şi anul viitor seria 
de activitati ecologice din proiect; 

 Multe cadre didactice au cerut informaţii de la coordonatoarea proiectului pentru 
colaborare sau initierea unor proiecte similare. 
Metode si procedee didactice de realizare a activităţii eco propuse: etape de documentare, activitati 
practice, excursii tematice, activităţi artistico- plastice, metoda portofoliului. 
 Aplicatii la clasa: a II-a C de la Scoala Gimnaziala „Ion Minulescu“ Pitesti în anul şcolar 2011-
2012, constând în activitati de informare, de ecologizare a pădurii Trivale din localitate, a zonei 
din preajma şcolii, acţiune permanentă de colectare de materiale reciclabile, activităţi practice 
gospodăreşti şi de obtinere de produse noi din materiale reciclate, de plantare de puieţi, excursii 
tematice, activităţi artistico-plastice de sensibilizare asupra problemelor ecologice. 
            Iată trei exemple concrete de activităţi susţinute în proiect care pot fi realizate/adaptate de 
orice cadru didactic, la orice ciclu de învăţământ: 
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1. Denumirea activităţii:: ,, PRIETENII NATURII PLANTEAZĂ POMI” 
 

Data:  octombrie 2011 
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială “Ion Minulescu” Piteşti, sala de clasă / curtea şcolii; 
Tipul activităţii: activitate practic-gospodărească, de formare de priceperi şi deprinderi; 
Scopul: Cultivarea interesului preşcolarilor pentru protejarea mediului înconjurător şi adoptării 
unui comportament eco-civic faţă de natură; 
Obiective:  
O1: să denumească acţiuni prin care pot contribui la menţinerea curăţeniei şi a sănătăţii mediului 
înconjurător; 
O2: să conştientizeze importanţa plantării şi îngrijirii pomilor, protejarea mediului înconjurător; 
O3: să planteze pomii, respectând indicaţiile primite; 
Strategii didactice: 

 Metode şi procedee: conversaţia euristică, observaţia, explicaţia, demonstraţia, munca în  
      echipă, activitatea practică; 

 Mijloace didactice: fotografii, instantanee cu copii care îngrijesc şi protejează natura; 
globul  

pământesc; scrisoare de la elevii Şcolii Speciale Valea Mare-Ştefăneşti (scoală parteneră); 
puieţi (tei, brad,vişin); unelte pentru grădinărit; recompense / ecusoane, fructe de sezon; 

Desfǎşurarea activitǎţii: 
 Poştaşul intră , salută şi anunţă copiii că au primit un pachet de la colegii lor din Valea  

Mare, de la şcoala parteneră. Doamna învăţătoare mulţumeşte poştaşului şi desface pachetul. 
Elevii care denumesc obiectele din colet (globul pamântesc, o scrisoare, poze cu copii care 
plantează pomi şi flori, copii care fac curat în parc, etc). 

 Se dă citire conţinutului scrisorii de la prietenii lor care prezintă activităţi pe care le-au  
desfaşurat ei ca ,,mici ecologişti “, dar şi dorinţa lor de a ne ruga să ne alăturăm efortului lor de a 
proteja natura după puterea şi înţelegerea noastră. ,,Doriţi să facem acest lucru?” 

 Se expun pozele astfel încât să le vadă toţi copiii. Elevii enumeră câteva activităţi pe care 
le- 

ar putea desfăşura pentru a proteja Pământul - ,,Casa noastră”(urmărind ilustraţiile): 
- să-i dăruim flori; 
- să-l curăţăm de gunoaie; 
- să sădim pomi; 
- să îngrijim plantele şi florile; 
- să avem grijă de păsări şi animale; 
- să nu tăiem pădurile; 
- să păstrăm apele curate şi aerul nepoluat 
- să nu mai fie poluare de la maşini şi fabrici. 

 De ce plantăm pomi şi flori? (pentru oxigen, pentru a împiedica alunecările de teren,  
pentru adăpost, pentru lemn pentru constructii, clădiri, pentru foc, mobilier, pentru fructe, 
agrement…) 

 „Colegii de la Şcoala Valea Mare v-au trimis, aşa cum au scris în scrisoare, puieţi de tei, 
brăduţi şi pomi fructiferi - vişini, pe care vă roagă să-i plantaţi şi îngrijiţi aşa cum au făcut şi ei”. 
Copiii, prin numărătoare, se împart în patru echipe. Fiecare echipă va primi semnele distinctive, 
ecusoane cu fiecare arbore, şorţuri verzi şi mănuşi. 

 Elevii se vor deplasa către locul din curtea şcolii, unde este pregătit terenul / gropile pentru  
plantat. Aici elevilor li se va prezenta spaţiul şi ce are de făcut fiecare echipă. Vor cunoaşte 
uneltele (cazmale, stropitori, foarfeci) şi materialul de răsădit: pomii.  

 Se “precizează câteva norme de protecţia muncii. 
 Copiii identifică părţile componente ale plantelor. 
 Se descrie amănunţit fiecare etapă specifică plantării pomilor: săparea gropii, etapa  
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fasonării, mocirlitul, fixarea pomişorului pe o moviliţă de pământ, acoperirea rădăcinilor cu 
pământ, tasarea acestuia şi udarea, fixarea pomişorului cu ajutorul unui arac. 

 După explicarea modului de lucru, fiecare echipă îşi plantează pomişorii şi florile: cu 
hârleţe  

mici, fiecare copil pune pământ la rădăcină, îl tasează şi pune apă cu stropitoarea îi sapă în jur, le 
pun îngrăşăminte naturale. Lângă fiecare pomişor plantat se pun tăbliţe cu numele speciei, al 
elevilor, clasa şi data plantării. 

 Curăţarea zonei de lucru - ,,Ecologiştii, adică oamenii şi copii care iubesc şi ocrotesc 
natura,  

nu lasă în urma lor mizerie şi dezordine, aşa că va trebui să ne strângem şi noi uneltele de lucru şi 
să lăsăm curat în urma noastră!”  

 Elevii vor intona cântecul ,,Copăcelul”, prinzându-se în hora prietenilor naturii, vor recita  
versuri cunoscute despre copaci şi flori. 

 Deplasarea spre sala de clasa. Înainte de a intra în clasă, fiecare se va spăla pe mâini cu apă  
şi săpun. 

 Se fac aprecieri generale şi individuale şi se propune ca să trimitem şi noi, copiilor din 
Valea  

Mare, poze din timpul activităţii şi mulţumiri pentru că ne-au propus o activitate frumoasă şi utilă. 
 Copiii vor fi recompensaţi cu ecusoane şi fructe de sezon. 

 
 
2. Denumirea activităţii: ,, PRIETENII NATURII SALVEAZĂ PLANETA ALBASTRĂ”- 
carnaval cu costume din materiale reciclate  
 
Data: iunie 2012 
 
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Ion Minulescu Piteşti, sala de clasă/sala de sport 
Descrierea, pe scurt, a activităţii: 
 
Pregătirea activităţii 
 Învăţarea unor cântece, poezii, ghicitori cu tematică adecvată; 
 Pregătirea dramatizării cu tematica specifică evenimentului; 
 Alegerea fondului muzical adecvat pentru dramatizare; 
 Pregătirea sălii pentru spectacol (aranjarea optimă în sala de sport a mobilierului pentru 

spectatori, pavoazare adecvată tematicii activităţii cu produsele obţinute în orele de abilităţi 
practice din  materiale reciclate etc.); 

 Elaborarea unor reguli ecologice şi realizarea unui panou cu acestea în sala de spectacol; 
 Realizarea invitaţiilor şi distribuirea lor; 
 Alegerea costumelor pentru „actori” şi realizarea lor din materiale reciclate (având ajutorul 

părinţilor elevilor implicaţi în proiect); 
 Implicarea unui sponsor în vederea recompensării elevilor. 

 
Desfăşurarea activităţii 
 Primirea şi prezentarea invitaţilor;  
 Cuvânt de deschidere a activităţii şi prezentarea importanţei Zilei Mediului; 
 Prezentarea programului artistic ,,Prietenii naturii salvează Planeta Albastră”; 
 Recompensarea micilor actorilor de către sponsorul activităţii; 
 Realizarea de fotografii. 
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 3.  EVALUARE - Denumirea activităţii: ,,PRIETENII NATURII… CĂŞTIGĂ ! ” 
 
Data:  iunie 2012 
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Ion Minulescu Piteşti, sala de clasă; 
Tipul activităţii:  activitate de evaluare a proiectului „Prietenii naturii”; 
Descrierea, pe scurt, a activităţii: 
 Prezentarea de către fiecare elev din grupul ţintă a portofoliului individual realizat pe parcursul 
derulării proiectului „Prietenii naturii” (desene, colaje, texte literare, fişe de lucru, plante presate 
culese din pădure, curiozităţi din lumea naturii – „Ştiaţi că...” - , alte materiale etc.); 
 Prezentarea de către coordonatoarea proiectului a CD-ului realizat cu aspectele cele mai 
reprezentative din activităţile desfăşurate; 
 Desfăşurarea unui concurs interdisciplinar pe grupe având ca tematică „Protejăm natura!”; 
 Premierea cu diplome a câştigătorilor concursului; 
 Acordarea de diplome (realizate de coordonatoarea proiectului) tuturor elevilor din grupul-ţintă 
pentru participarea activă la proiectul „Prietenii naturii”; 
 Încheierea festivă a proiectului. 
 
ŞI TU POTI !  
 
      Prin intermediul activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului „Prietenii naturii” s-a facilitat 
contactul copiilor cu natura, cu elementele mediului înconjurător, s-au achiziţionat noi cunoştinţe 
despre aceastea şi despre protejarea lor (prin metode active şi atractive), s-a dezvoltat spiritul de 
colaborare, s-au legat prietenii, s-a realizat o mai bună cunoaştere a elevilor. 
      Am reuşit ca prin derularea acestui proiect să-i implic (mai ales afectiv) şi pe părinţii elevilor. 
Aceştia au înţeles că este benefic pentru copiii lor să le fie aproape şi în activităţile extraşcolare, nu 
numai în cele şcolare strict obligatorii. Astfel, părinţii s-au implicat serios atât ca furnizori de 
diverse materiale necesare desfăşurării activităţilor, dar şi cu idei, sugestii, propuneri care au fost 
luate în seamă şi care au fost aplicate în practică. Colaborarea cu familiile  elevilor mei  a  fost 
îmbunătăţită, i-am simţit alături ca pe adevăraţi parteneri în educaţie. Cu siguranţă acest proiect a 
avut influenţe benefice nu numai în „deschiderea” minţii şi a spiritului elevilor mei în ceea ce 
priveşte ecologia, ci a influenţat implicit şi pe adulţii antrenaţi în diversele activităţi. Mi-am propus 
pentru adulţii implicaţi indirect în proiect să provoc la reflecţie şi la acţiune. Părinţii au înţeles că 
adultul e pentru copil un exemplu. Copilul observă comportamentul adultului. El (adultul, 
părintele, bunicul, cadrul didactic) trebuie să se  poarte cum şi-aş dori să se poarte copilul (chiar şi 
atunci când e vorba de comportamentul ecologic). 
         La încheierea festivă a proiectului, elevii, dar şi părinţii mi-au propus să ne implicăm în 
continuare în astfel de proiecte educative. 
        Acest proiect s-a încheiat, dar demersurile educative ecologice nu se opresc aici. Ele vor 
continua în anii şcolari viitori ca educaţie pentru viaţă. Pentru mine, ca dascăl, acest proiect a fost  
o provocare la nou, dar şi începutul unor alte  şi profunde căutări. Am certitudinea că proiectele în 
care mă voi înscrie în viitor vor fi mai bine proiectate, organizate şi desfăşurate (având de acum şi 
o oarecare experienţă), toate acestea conducând, în ultimă instanţă, la câştigul cognitiv, afectiv, 
comportamental şi atitudinal al tuturor celor implicaţi direct sau indirect, pici, părinţi şi bunici.  
 
Bibliografie: 
 

1.  “Cunoaşterea mediului înconjurător” Ghid pentru învăţământul preşcolar, Silvia Breben, 
Elena Gongea, Elena Matei, Georgeta Ruiu – Editura Radical, 2001; 
2.    „Educaţia ecologică în grădiniţă”, Ed. Cd Press. 
3. “Pro Ecologia Mileniului III”, Revista de educaţie ecologică, Editura Reprograph, Craiova, 

2004; 
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Anexa 1 
 
 
Elev…………………………… 
Data…………………………… 
 
 

 
Fişă de lucru - EVALUARE PROIECT 

 
 Măsuri pentru protejarea naturii 

 
 
                Completează casetele cu măsurile care crezi că, în urma participării la proiectul 
„PRIETENII NATURII”, au devenit pentru tine cele mai importante în acţiunea de protejare a  
mediulului înconjurător ! 
 
 
 
 

 
 

Măsuri pentru 
PROTEJAREA 

NATURII 
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Salvaţi Planeta Albastră 
 

Autor: prof.inv.primar Botu Ionică,  
Şcoala Gimnazială Nr.1, Localitatea: Lunca Banului   Judeţul: Vaslui, Ţara: România 

 
In primary education, for the environmental education there are no special classes 

allocated, this is achieved by natural sciences classes and by interdisciplinary treating of the topics  
related to environmental protection or by choosing an optional course which will have a theme in 
the ecology area. We consider the above as being insufficient for addressing the topic of 
environmental protection, which emerged into organizing and running in our school the 
environmental project "SAVE THE BLUE PLANET!" 

 
Scientific Content: The main purpose of environmental education in school is to form the 

basis of thinking and attitudes centered on promoting a natural environment suitable for leaving, 
develop their sense of responsibility towards nature. The achievement of these intentions, throw 
the participation of all educational factors: school, family, community, will make the child to 
better understand the side effects of an inappropriate behavior on the environment. 

 
”Educaţia pentru protecţia mediului a devenit, in multe ţări, o nouă dimensiune a 

curriculumului, cu scopul de a iniţia şi promova o atitudine responsabilă faţă de mediu, de a-i face 
pe tineri să conştientizeze pericolele unei degradări accentuate a mediului.”  
(Laura Ciolan, 2006) 

 
În învăţământul primar, pentru educaţia ecologică nu sunt alocate ore speciale, aceasta 

realizându-se prin orele de ştiinţe ale naturii si prin tratarea interdisciplinară a temelor legate de 
protecţia mediului sau prin alegerea unui opţional care să aibă in studiu o temă de ecologie. 
 Considerăm acest lucru insuficient pentru abordarea problematicii de protecţie a mediului 
înconjurător, drept pentru care a apărut ideea organizării şi derulării în şcoala noastră a  proiectului 
de mediu:”SALVATI PLANETA ALBASTRA” 
  Scopul esenţial al educaţiei ecologice la şcolari este de a le forma bazele unei gândiri şi 
atitudini centrate pe promovarea unui mediu natural propice vieţii, de a le dezvolta spiritul de 
responsabilitate faţă de natură. Prin participarea tuturor factorilor educativi: scoala, familie, 
comunitate, la realizarea acestor intenţii, copilul înţelege mai bine efectele pe care le are un 
comportament necorespunzător asupra mediului. 
 
PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

 
Curiozitatea, dorinţa copiilor de a cerceta mediul 
prin intermediul propriilor simţuri; 
Cadre didactice receptive la noi alternative de 
invatare; 
 
Educaţia ecologică: 
 
Răspunde nevoilor copilului de cunoaştere concretă; 
Răspunde la întrebările copiilor; 
 
Pune copilul in contact cu mediul; 
Contribuie la cunoaşterea consecinţelor faptelor 
proprii şi chiar ale adulţilor; 
 

 
Slaba colaborare dintre şcoală şi 
instituţiile abilitate în realizarea 
educaţiei ecologice; 
 
Condiţia materiala a familiilor elevilor 
proveniţi din mediul rural; 
 
Lipsa continuităţii in relaţia scoala-
familie-mediu social pentru formarea la 
copil a unei atitudini ecologiste; 
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OPORTUNITATI AMENINTARI  
-Educaţia ecologică este o necesitate; 
Găsirea unor parteneri din judeţ în realizarea unui 
proiect comun;  
-Imbunătăţirea relaţiilor 
şcoală –familie-comunitate; 
 

-Dezinteresul manifestat de unii 
membri ai comunităţii în ceea ce 
priveşte protejarea mediului 
înconjurător; 
-Neînţelegerea de către unii părinţi a 
necesităţii activităţilor extracurriculare 
propuse de  şcoală; 

Ținta strategica din PDS 
 Promovarea educaţie ecologice in şcoala si in comunitate.      
 Proiectul urmăreşte implicarea  elevilor, profesorilor, părinţilor şi a comunităţii 

locale în acţiuni ecologice, dezvoltarea conştiinţei şi conduitei ecologice la elevi. 
Obiectivul general /scopul   
1. Familiarizarea cu aspecte ale lumii vii şi ale legilor ei, pentru înţelegerea şi aplicarea normelor 
şi regulilor de protecţia mediului înconjurător; formarea unor atitudini pozitive în relaţionarea cu 
mediul natural şi social, de toleranţă, de responsabilitate, de solidaritate, de protecţie, etc. 

2.Formarea unei atitudini ecologice active şi responsabile care să permită manifestarea unei 
conduite adecvate în relaţia cu mediul; dezvoltarea armonioasă, sub aspect psiho- fizic, prin 
formarea unei atitudini active faţă de mediul ambiental; consolidarea unor abilităţi practice 
specifice nivelului de dezvoltare psiho- fizică. 
1.Titlul activităţii: ,,Urmaţi- ne exemplul!’’ 
Tipul activităţii: acţiuni  de ecologizare in interiorul/exteriorul curţii scolii; 
Data/perioada de desfăşurare: martie/aprilie; 
Locul desfăşurării: împrejurimile scolii 
Numărul de participanţi: elevii clasele I-IV, invitaţi din clasele V-VIII, directorul şcolii, membri 
ai comunităţii locale; 
Responsabil: invatatori; 
Beneficiari: grupul ţinta, comunitatea; 
Metode/mijloace de realizare: mănuşi ecologice, saci menajeri, galeţi cu var,rucsacuri; 
Modalităţi de evaluare: album foto; 
Descrierea pe scurt a activităţii: 
In deschiderea acestei activităţi se va purta o discuţie cu toţi cei prezenţi despre efectul negativ al 
gunoaielor asupra mediului înconjurător.Totodata vor fi solicitaţi elevii în căutarea unor,,soluţii ” 
pentru a stopa poluarea. Aceasta activitate presupune in primul rând curtenia din curtea interioara a 
scolii, a terenurilor aflate in apropiere. In paralel elevii afişează postere tematice, inmaneaza  
populaţiei pliante ce indemna la păstrarea curteniei generale. Pomii fructiferi si cei de ornament 
vor fi cosmetizaţi.Ca activitateasă fie eficientăeleviivor fi grupaţiînechipe de lucru. 
2.Titlul activităţii: ,,Sarbatoarea sadirii arborilor,, 
Tipul activităţii: practic – aplicativă; 
Data/perioada de desfăşurare: aprilie 2010 
Locul desfasurarii : curtea scolii ; 
Numarul de participanti : elevi, invatatori, un reprezentant de la Ocolul Silvic; 
Responsabil : invatatori I-IV Lunca Banului 
Beneficiari : grupul tinta, comunitatea ; 
Mijloace: saci menajeri, mănuşi menaj, mături, făraş, unelte (hârleţe,greble), puieţi de la Ocolul 
Silvic, seminţe / răsaduri de flori ; 
Modalităţi de evaluare: chestionare, sondaj de opinii în rândul elevilor şi părinţilor; 
Descrierea activităţii:  
 Marcaţi de luna pădurii :15 martie – 15 aprilie, elevii vor lucra pe echipe şi vor înfiinţa la şcoală o 
grădiniţă cu flori. Elevi impreuna cu cadrele didactice vor participa la actiuni de igienizare a 
spatiului verde din curtea scolii, vor planta flori si puieti si vor aduce spatiile verzi la standarde 
normale. 
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 Prin această activitate urmărim formarea deprinderilor de muncă, a unei concepţii sănătoase de 
protecţie a mediului, dezvoltarea spiritului de echipă, realizarea acestui ecosistem artificial 
important pentru ,,ochiul verde’’ al elevului.  
Elevii au nevoiede exemple de bune practici deoarece câştigă motivaţie, deschidere către 
cooperare, comunicare, atitudine pozitivă în faţa naturii. 
3.Titlul activităţii: Apa-izvor de sănătate” 
Tipul activităţii: practic-aplicativa; ecologizare  
Data/perioada de desfăşurare: aprilie/mai 
Locul desfăşurării: paraul din preajma satului 
Numărul de participanţi : elevi, invatatori; 
Responsabil:invatatori 
Beneficiari: grupul ţinta, comunitatea; 
Metode/mijloace de realizare: Coşuri şi saci pentru gunoaie, pungi ecologice, greble, mături, 
măturoaie; 
Modalităţi de evaluare: fotografii; 
Descrierea activitatii: Activitate de ecologizare pe malul pârului din preajma satului Lunca 
Banului. Elevi vor distribui pliante cu mesaje ecologice.Plantarea pe aleea de la intrarea biserici 
din Lunca Banului de flori de primăvara si întreţinerea lor. 
REZULTATE AŞTEPTATE: 

 Motivarea şi dezvoltarea interesului pentru protejarea mediului datorită activităţilor 
practic-aplicative, alternative şi extraşcolare (excursii,  concursuri,  expoziţii, întâlniri cu 
alţi elevi, campanii de informare  etc.); 

 Creşterea cu 20 % a numărului de activitati ecologice pentru mediu proiectate si 
desfăşurate in şcoala S.A.M. Lunca Banului pana in iulie 2010; 

 Dezvoltarea abilităţilor a unui număr de 10 elevi de a proiecta şi desfăşura în echipă  un 
număr de 6 activităţi ecologice  în şcoală şi în comunitate pana in iulie 2010; 

 Formarea şi dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător; 
 Creşterea prestigiului şcolii în rândul elevilor şi comunităţii în urma evaluării şi 

valorificării rezultatelor proiectului; 
 Motivaţia membrilor comunităţii pentru prevenirea poluarii si gestionarea                                                                        

resurselor fara a periclita echilibrul mediului inconjurator 
 

ASPECTE  DIN TIMPUL ACTIVITATILOR: 
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EDUCAŢIA  ECOLOGICĂ  ŞI  ÎNVĂŢĂREA EI, LA VÂRSTE TIMPURII 

PROJECT SUMMARY  ,,CELEBRATED  EARTH  DAY " 
                                                    

 Autor: Prof. DESPINA NECULAI 
Grădiniţa. P.P. nr.6, Localitatea ROMAN, Judeţul Neamt, Tara Romania 

 
Carrying the group,, Brave "work optional,,Children, friends of nature" we considered appropriate 
conduct on 22 aprilie2011 has miniproject, “Celebrate Earth Day ". 
         The project goal was: to develop ecological knowledge, in order to form certain habits in 
children and protection of the Earth, setting the following specific objectives: 
       - Fostering participation in activities preschoolers  practical strategies; 
       - Raising awareness of children and to care and environmental protection; 
       - Positive relationship between preschoolers, teachers, parents, local community. 
         After inventorying resources and establishing teaching strategies, we moved to implement 
their project. The program of the day included: 
       - Conduct an educational game that strengthen children's knowledge about pollution and 
fighting them by the rules of environmental protection and recycling continue; 
       - Achieving exhibitions, dress and accessories to ” Fairy of Nature "; 
       -Exercise habit differentiated garbage collection (,, Each waste in his basket "); 
       - Making posters and flyers environmentalists, a collection of children's drawings - ,,the 
Book of complaints of Nature ", and their exposure to entering kindergarten; 
       - Educational games on the computer, ,,Be friendly with nature! ",, Piti-click teaches"; 
      - A thematic dance and dramatization,, Wonderful Grove” with different ecological 
exhortations. 
         Running all of these activities with other older children and adults, highlighting their work 
by organizing exhibitions, games and practical activities, household, decor, costumes, badges 
environmentalist, festive atmosphere, the final applause, all this had a great impact on small 
project participants, contributed to a significant aesthetic and educational facets. 
          Long term results of the project were felt and emotional level. Although the youngest 
participants, they realized that the earth is our home, where we are born, grow and perfect 
ourselves as people, but also the legacy that we leave survivors. Moreover, the Earth is also 
home to other creatures with which we must live in harmony and we must protect them, 
because our existence as a species depends on it. They understand that natural enemies are also 
enemies of our health and protecting nature means that you protect yourself, is to be a good 
citizen, to act in the spirit environmentalist. 
         Message of the day, ,,Saving Earth lies in our power to everyone, including citizens of 
small children "Led the participants to become more sensitive to the problems environment and to 
become more involved in solving them. Children and enriched ecological knowledge, have formed 
new habits and behaviors have widened the circle of friends. Parents have come to know their 
children better performance and be more responsive to the demands of kindergarten, teachers have 
developed collaborative links among themselves and with other educational factors. 
               It was an enjoyable experience for everyone involved in this activity, which have 
enriched them spiritually and leisure broadened concerns . 
 

  I.         Având ca scop formarea atitudinii de protejare a mediului, de dezvoltare a spiritului 
de responsabilitate faţă de natură, educaţia ecologică trebuie să înceapă încă de la grădiniţă, 
când li se pot educa copiilor sentimente şi atitudini pozitive faţă de mediu. Teme ale educaţiei 
ecologice pot fi abordate cu succes în cadrul tuturor activităţilor şi la toate nivelurile 
preşcolarităţii. Copiii trebuie sensibilizaţi faţă de problemele mediului, dar şi antrenaţi în 
rezolvarea lor.  În sprijinul desfăşurării educaţiei ecologice, la nivel preşcolar vine şi analiza 
SWOT, care vizează ca puncte tari :                                                 
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 particularităţile vârstei copiilor, curiozitate epistemică, dorinţa de a imita adultul; 
 pune copilul în contact direct cu mediul,rezolvand nevoile lui de cunoaştere concretă; 
 transformă comportamentul copilului, dintr-unul egocentrist într-unul altruist; 
 contribuie la formarea unor atitudini de protecţie /ocrotire faţă de tot ceea ce se află în 
mediul înconjurător şi la apariţia unui comportament civilizat în relaţiile interumane; 
          La vârsta preşcolara, educaţia ecologică ţine mai mult de formarea deprinderilor şi 

trăirilor afective. De aceea, educatorii vor utiliza strategii de organizare a conţinuturilor 
ştiinţifice, de transmitere a lor în mod individualizat, ţinând cont de ritmul de dezvoltare al fiecărui 
copil, de nevoile şi interesele lui. Prin urmare, primul contact cu mediul şi cu problemele sale 
trebuie să îmbrace la aceasta vârstă aspecte practice şi să provoace trăiri emoţionale.  

       Copiii, vor fi încurajaţi să desfăşoare activităţi în aer liber ( grădinărit, acţiuni e îngrijire a 
parcurilor şi spatiilor verzi, excursii în natură),„experienţe” ce pot avea funcţii educative şi 
recreative. Natura în sine,  oferă în orice anotimp şi pe orice vreme oportunităţi ample de învăţare 
şi joacă,in mediul rural,cât şi urban.La aceasta vârstă pot fi formate atitudini pozitive,precum: 
închiderea becului atunci când e suficientă lumină,cunoaşterea faptului că hârtia trebuie 
reciclată,oprirea apei în timpul spălării dinţilor,protejarea spatiilor verzi,a animalelor abandonate 
etc..  

     Este esenţial ca educaţia privind mediul înconjurător să înceapă încă de la grădiniţă, 
când li se pot educa copiilor emoţii, sentimente şi atitudini pozitive faţă de acesta.  
             În vederea unei treceri fireşti de la informarea teoretică spre acţiunea concretă, trebuie 
parcurse câteva etape, precum: perceperea şi observarea naturii, definirea senzaţiilor şi 
sentimentelor dobândite în urma perceperii mediului înconjurător, implicarea personală, 
asumarea responsabilităţii şi alcătuirea unei strategii de acţiune. 
        ,, Învăţaţi-i pe copiii voştri, ceea ce i-am învăţat şi noi pe ai noştri, că pământul este mama 
noastră.Tot ceea ce i se întâmplă pământului,ajunge să li se întâmple şi copiilor acestui pământ” 
spunea  Seattle . Nenumărate sunt întrebările copiilor şi ale copilăriei. Pentru a putea răspunde 
copiilor, trebuie să-i învăţăm să observe cu mai multă atenţie ceea ce se întâmplă în jurul lor, 
să-şi pună întrebări şi să caute răspunsuri, dar mai ales să acţioneze conştient, fiindcă şi ei fac 
parte din marea carte a naturii .De ce este necesar ca educaţia ecologică să înceapă încă de la 
vârsta preşcolară ? Pentru cǎ, la aceasta vârstǎ începe formarea viitorului cetăţean, iar perioada 
preşcolarităţii este foarte importantă în formarea viitorului individ, transmiţând norme elementare 
de comportament. Familia,  grădiniţa şi mai apoi şcoala, îl vor ajuta pe copil să înţeleagă mai bine 
efectele pe care le are un comportament necorespunzător asupra mediului, iar adultul trebuie 
să fie exemplul educat în spiritul respectului faţă de natură . 
                                                                     
 
Bibliografie: 
    1) Geamănă N.A., Dima M., Zainea D ,Educaţia ecologică la vârsta preşcolară, Ed.  Coresi, 
Bucureşti,2008;  
    2) *** Revista de Educaţie Ecologigă pentru dezvoltare durabilă, Dec. 2008, Ed. ARVES; 

    3) *** Revista Proecologia mileniului III,NR., Ed. Reportograph , 2010l; 

4) Tomşa, Gh., Tomşa R., 2005, Psihopedagogie preşcolară şi şcolară, Bucureşti. 

                            
METODA PROIECTELOR LA VÂRSTE TIMPURII   
                                                                         
 II .        Dimineaţă luminoasă de primavară. Copiii grupei ,,Voiniceii” s-au aşezat pe perniţe 
pentru a desfăşura activitatea de grup de la întâlnirea de dimineaţă. Cum tema săptămânii era 
,,Lumea verde " , le propun copiilor să asculte o povestioară (creată de mine). 
              „Florin era un băieţel răsfăţat  de şapte  ani, căruia nici părinţii, nici bunicii nu-i refuzau 
nimic. Aflat în vacanţă la bunici, profita de libertatea pe care i-o oferea curtea şi grădina bunicilor 
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şi-şi făcea ca în fiecare zi, rondul de dimineaţă. Alerga prin iarba crudă verde şi grasă până lăsa 
cărări bătute printre copaci,se agăţa de crengile copacilor şi se dădea huţa ca-n balansoar, gonind 
turturelele şi risipindu-le cuibul, alerga cocoşul prin curtea largă a bunicii până când acesta speriat 
se refugia sub hambar, prindea motanul de coadă şi-l smotocea,  rămânâd cu pumnul mic, plin de 
blana acestuia.Oriunde mergea, răspândea groază printre vietăţile necuvântătoa-re. Dar în loc să-i 
pară rău se amuza grozav pe seama acestor ,,năzdrăvănii”, cum le spunea  bunica. 

Într-o noapte însă, băieţelul avu parte de un vis ciudat. Se făcea că atunci când se deşteptă 
din somn, în jurul lui toate dispăruseră.Grădina era pustie, cu iarba arsă şi uscată, copacii vestejiţi 
cu crengile rupte şi distruse, florile şi fluturii dispăruseră cu totul, curtea bunicilor era pustie şi 
lipsită de viaţă. Toate ,,distracţiile” băiatului dispăruseră, iar când acesta încercă să le caute, vocea 
blajină a Zânei Naturii îi spuse :,, Nu fi supărat puiule de om. Ai pierdut toate aceste minunăţii 
pentru că n-ai ştiut săle preţuieşti atunci când le-ai avut. Trebuie să înveţi lecţia de înţelepciune 
despre natură. Nu-ţi va fi deloc uşor să recapeţi, ceea ce ai pierdut. Eu îţi urez  mult noroc şi sper 
că o să faci în căutările tale, alegerile cele mai corecte.”  

Cum ne aflam la întâlnirea de dimineaţă ,cu ajutorul copiilor desprind MESAJUL ZILEI – 
cu fiecare plantă îngrijită, cu fiecare animal ocrotit vom contribui la salvarea naturii, la 
protecţia vieţii pe Pământ .  Aşa s-a născut ideea acestui proiect. 
TEMA : <<Când , cum şi de ce se întâmplă ? » 
SUBTEMA :<< Lumea verde >> 
TEMA PROIECTULUI: ,, SĂRBĂTORIM  ZIUA PĂMÂNTULUI ”  
SCOPUL  ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea cunoştinţelor ecologice,in vederea formării la  copiii a 
unor deprinderi de îngrijire şi protecţie a Pământului si a înţelegerii problematicii mediului. 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE 
O1-  Să- şi dezvolte cunoştinţele despre plante şi despre natură în general; 
O2 - Să răspundă la întrebări şi să adreseze el însuşi întrebări, în cadrul exploziei stelare;   
O3 - Să realizeze lucrări plastice, utilizând tehnici de lucru variate 
O4 - Să identifice diferite aspecte ale poluării din mediul înconjurător 
O5 - Să precizeze tipuri de deşeuri care se pot recicla,argumentand necesitatea reciclării continue 
O6-  Să- şi consolideze cunoştinţele despre îngrijirea şi protecţia mediului, prin dramatizare ;  
O7-  Să demonstreze înţelegerea respectării regulilor de protecţie a mediului, aplicându-le. 
RESURSELE ACTIVITĂŢII 
Resurse umane:  copii,educatoare, profesor de biologie,părinţi, bunici, personal îngrijire; 
Resurse temporale:1 zi ; 
Resurse materialele:glob pământesc,imagini cu diverse locuri de pe pământ,cărţi despre rezer-
vaţii naturale,acuarele,apă,resturi izopren,aţă,ac,lipici,calculator,CD-uri,diferite jocuri de masă.  

                                            SCRISOARE DE INTENŢIE 
                                                           Dragi părinţi, 

De multe ori acţionam sau desfăşurăm activităţi, fără sa ne gândim ce urmări au acestea,  
asupra  mediului în care trăim. Nu de puţine ori, am văzut copii rupând iarba  din parcuri, arun-
când la întâmplare gunoaiele sau omorând insectele şi părinţi ramaşi indiferenţi la toate aces-tea.Să 
ne aducem aminte,cat este de rău atunci când suntem bolnavi ,de câtă atenţie şi îngrijire avem 
nevoie.Oare suferinţa pământului nu interesează pe nimeni? Pământul este casa noastră locul unde 
trăim. Oare nu putem să-l îngrijim şi să-l păstram curat  pentru copiii noştri? 
           Să ocrotim Pământul şi să-i învăţăm şi pe copii noştri să facă acest lucru! Cum 22 aprilie 
este aleasă Ziua Pământului ,vă propun să ne unim eforturile ,în încercarea de a face auzit glasul 
disperat al naturii. Copiii vor învăţa cât mai multe lucruri despre natură şi despre protecţia ei,apoi 
le vor aplica în mediul apropiat.Orice material legat de aceasta temă ,pe care îl aveţi, avem 
rugămintea de a ni-l împrumuta, pentru a putea  fi folosit în derularea proiectului nostru. 
                     Va mulţumim pentru înţelegere şi contăm pe sprijinul dumneavoastră . 
                                                                                           Cu respect, educatoarele de la grupă 
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CENTRUL TEMATIC: Este amenajat la colţul ŞTIINŢĂ, urmărind accesul mai uşor al copii-lor 
pe timpul derulării proiectului.El s-a îmbogăţit pe parcurs cu materiale aduse de copii . 

                  CE ŞTIU COPIII?                     CE DORESC SA AFLE? 
      -   Că unele flori sunt  frumoase şi 
parfumate, dar pot dispărea din cauza 
neglijenţei omului ; 
       -  Că plantele sunt folosite ca hrană 
pentru oameni şi animale ; 

- Că nu este bine să tăiem 
pădurile, să rupem florile, să omorâm 
animalele, ci trebuie să le iubim şi să le 
protejăm . 
     -   Că zilnic pământul este otrăvit si 
oamenii sunt indiferenţi faţă de poluare. 

-De ce are nevoie o plantă ca să crească,să rodească ? 
- Cum se hrănesc şi cum se înmulţesc plantele   
- Care sunt plantele, care  ne ajută să ne vindecăm de 
anumite boli ;  
- Ce înseamnă sa fii ecologist,sa gândeşti ECO; 
- De ce unele plante si animale sunt pe cale de 
dispariţie şi care sunt acestea 
- Care sunt mijloacele, prin care copiii /oamenii pot 
ajuta la îngrijirea şi protecţia mediului  
- Ce înseamnă reciclare,cum se realizează ea si de ce 
este aşa de importantă pentru noi toţi. 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, povestirea, demonstraţia, cubul, exerciţiul, 
jocul de rol, munca independentă, explozia stelară, piramida, turul galeriei,algoritmizarea. 
Forma de organizare: frontală , individuală şi  pe grupe. 
III.                                             DESFĂŞURAREA  PROIECTULUI   

După întocmirea hărţii proiectului şi organizarea centrului tematic, începe desfăşurarea 
propriu-zisă a miniproiectului .Activităţile planificate pentru această zi se desfăşoară în mod 
atractiv, ţinând cont de dorinţele copiilor, de ritmul propriu de dezvoltar. În desfăşurarea 
activităţilor sunt  antrenaţi şi părinţii,personalul de îngrijire, copiii mai mari. Preşcolarii învaţă să 
comunice mai bine între ei, îşi formează  noi comportamente,îşi dezvoltă anumite deprinderi de 
lucru, se adaptează la situaţiile nou-create . 
INVENTAR DE ACTIVITĂŢI  
 
ADP  ( Activităţi de dezvoltare personală ) 
           ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: ,,Bună dimineaţa, mici ecologişti”, joc muzical de 
învăţare a salutului în limba engleză,,Hello, hello I am a boy…”;    ALA  ( Jocuri şi activităţi 
alese ): 
  
ETAPA I: ARTĂ ,, Accesorii pentru  rochiţe ecologice ” - deprinderi practice; 
                     ŞTIINŢĂ: “Fii prietenul naturii! ”- joc educativ pe calculator, EDU cunoaştere; 
                     JOC DE ROL : ,,Facem prăjituri pentru Ziua Pământului’’.  
 
ADE ( Activităţi pe domenii experenţiale -  ETAPA a II-a) 
ACTIVITATE INTEGRATĂ:(DLC+ DEC) ,,COPIII, PRIETENII NATURII ” (joc 
didactic+pictură)  
 
ADP-  ACTIVITATE OPŢIONALĂ : ,, Dumbrava minunată”- dramatizare. 
 
IV.   EVALUAREA proiectului s-a realizat sub diverse forme: 
- degustarea prăjiturilor preparate de copii de la joc de rol. 
- expoziția de ,,Rochițe si accesorii pentru Zâna Naturii ”,realizate din materiale reciclabile  
- sortarea şi depozitarea gunoiului în pubele ecologice,, Fiecare deşeu la coşul lui” joc-exer.;    
- realizarea de afişe şi fluturasi ecologişti şi expunerea lor la intrarea in gradinita;   
- jocul didactic,, Semaforul ecologic ” - pentru discriminarea unor tipuri de comportament  
( pozitiv / negativ); 
- udatul florilor şi curăţenie în sala de grupă, după terminarea activităţilor- rutină 
- realizarea unei culegeri cu desenele  copiilor”, intitulată,,Cartea de plângeri a naturii 
- dans tematic şi dramatizarea ,, Dumbrava minunată, cu diverse îndemnuri ecologice; 

- jocuri educative pe calculator:,, Fii prietenul naturii!”,,,Piti CLIK ne invata”; 
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 V.  ŞTIAŢI CĂ? 
 
*      Una din cele mai importante resurse naturale este solul, iar răspândirea în cantitate mare a 
îngrăşămintelor chimice peste culturile agricole pune în pericol calitatea lui ?Mormanele uriaşe de 
gunoaie sunt duşmanii de temut ai sănătăţii solului,dar şi a oamenilor, soluţia rămânând reciclarea 
şi reducerea cantităţii lui. 
 
*       Timpul de descompunere a resturilor materiale aruncate de noi la gunoi poate fi de la 3-4 
săptămâni(uleiul vegetal,hârtia ) până la 1000 sau chiar 4000 de ani (pungile de plastic,sticla)? 
Soluţia salvatoare este reciclarea maselor plastice, a sticlei, metalelor şi a resturilor textile. 
 
*        Lemnul este utilizat,printre altele,şi la producerea hârtiei. O tonă de hârtie reciclată 
salvează de la tăiere 10-17 copaci. Merită să colectam resturile şi ambalajele din carton şi 
hârtie.         
                                      
*         Trei sferturi din planeta Pământ este acoperită cu apă şi totuşi există multe ţări pe 
Glob care suferă din lipsa apei potabile? Încă un motiv de a verifica starea de funcţionare a 
instalaţiei de ali-mentare cu apă, de a economisi apa când ne spălăm pe dinţi, spălăm 
rufe,udăm grădina, etc 
 
*        Gazele de la ţevile de eşapament ale maşinilor a căror număr este foarte mare  poluează, 
reducând cu mult calitatea aerului.  O alternativă mai sănătoasă, ar fi mersul pe jos şi cu bicicleta.  
 
 
VI.     ŞI TU POŢI FI UN BUN ECOLOGIST 
 
- Nu arunca la întâmplare ambalajele, sticlele sau  hârtiile şi  selectează deşeurile  pe categorii!  

-  Ajută la plantarea unui pom sau la răsăditul şi udatul plantelor primăvara ! 
- Dă  mâncare la păsărele în perioada rece şi ajuţă la construcţia adăposturilor pentru acestea! 
- Du-le mâncare animalelor abandonate,fără stăpân sau chiar adopţă un animal din aceste centre! 
- Participă alături de cei mari la campanile de colectare a gunoiului şi de curăţare a mediului! 
 
 
VII.     APLICAŢIE  PRACTICĂ  
 

În luna aprilie 2011,am participat alături de alte instituţii şi de copiii şcolari,la 
concursul iniţiat de Primăria ROMAN,,Aprilie ,luna curaţeniei” unde am obţinut menţiune, 
Astfel, ajutaţi de părinţi şi de personalul grădiniţei, copiii au participat la curăţarea şi 
amenajarea spaţiului de joacă, la plantarea de puieţi şi răsăditul florilor în faţa grădiniţei,la 
montarea unor căsuţe pentru păsărele,în pomii din curte. De asemenea,au avut loc acţiuni de 
colectare a hârtiei şi a fierului vechi,banii obţinuţi din comercializarea acestora fiind folosiţi 
la  procurarea răsadurilor de flori şi dotarea corespunzătoare a sălii de sport a grădiniţei. 
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S.O.S. Pământul! 
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   SUNTEM PRIETENII NATURII! 
 

                   
 

                      
           

                                         
 
 

                           
 
 
 



Management of ECO Education. ECO Guide to pupils, parents and grandparents _ISBN 978-973-0-13641-8 
Managementul educaţiei ecologice. Ghid ECO pentru pici, părinţi şi bunici_2012 

182 
 

 
PROTECŢIA MEDIULUI ÎNTRE DEZIDERAT ŞI REALIZARE 

       
      Autor: prof. Viorica Popa 

  Şcoala Gimnazială “Dimitrie Cantemir”, Localitatea Oradea, Judeţ: Bihor, România 
 
Termenul de mediu (enviroment, umwheinat, milieu) a fost folosit începând din secolul al 

XIX-lea, în sens biologic, de ambianţă naturală a vieţuitoarelor.  
 
Ulterior în domeniul geografiei este definit ca spaţiul locuit şi influenţat de om. Protecţia 

mediului „este o activitate interdisciplinară care se poate efectua prin colaborarea dintre ştiintele 
naturii. Protecţia mediului se bazează pe principiile ecologiei şi s-a dezvoltat din cadrul acestei 
ştiinte, iar în centrul atenţiei îl are pe om. 
 
Protecţia mediului se ocupă cu: prevenirea, preîntâmpinarea pagubelor; lichidarea, anihilarea 
efectelor poluării; dezvoltarea ambianţei umane, o mai bună gospodărire a resurselor naturale”. 
(www.facultate.regielive.ro, Curs de protecţia mediului) 

 
Societatea  actuală în ansamblu, cetăţeni din România sau locuitori din diverse colţuri ale 

lumii, cercuri de specialişti, guverne ale ţărilor au înţeles pericolul degradării mediului 
înconjurător ca pe o ameninţare a existenţei pe Pământ şi îşi manifestă îngrijorarea faţă de 
degradarea calităţii mediului şi a echilibrului din natură. 

 
Degradarea mediului ambiant a atins proporţii îngrijorătoare. Problemele de mediu pot fi 

soluţionate doar printr-un ansamblu de măsuri cu caracter legislativ, tehnic, organizatoric, dar şi 
educativ. Şcoala are datoria sacră de a dezvolta conştiinţa elevilor, astfel încât fiecare membru al 
societăţii să conştientizeze că are menirea şi responsabilitatea păstrării calităţii mediului faţă de 
generaţia actuală, dar şi  faţă de cele viitoare. Elevii sunt doritori să înţeleagă natura şi o fac cu 
mult interes dacă sunt bine conduşi  pe drumul cunoaşterii ei aşa cum ea este în realitate, nu numai 
în cărţi sau filme.  

 
Problematica stringentă şi complexă a ocrotirii mediului face absolut necesară o abordare 

corespunzatoare a problemelor ecologice în şcoală, dat fiind faptul că aceasta reprezintă principala 
instituţie de educaţie; acest tip de educaţie se poate realiza atât în cadrul disciplinelor din trunchiul 
comun, dar şi în cadrul unor discipline opţionale cu caracter interdisciplinar sau transdisciplinar, 
precum şi în cadrul lecţiilor de consiliere şi orientare, datorită  potenţialului lor educativ ridicat.  

 
Aspectele referitoare la mediul înconjurator sunt studiate la toate disciplinele  şi creează 

oportunităţi de a creşte influenţa pe care o au problemele de mediu cuprinse în curriculum asupra  
calităţii vieţii. Referiri la mediul înconjurător se realizează în permanenţă în cadrul orelor de curs 
(biologie, geografie, chimie, limba română, educaţie tehnologică etc.), planificările realizate de 
cadrele didactice includ o mare varietate de subiecte care reflectă problemele de mediu.  

 
Obiectivele educaţiei pentru protecţia mediului vizează aspecte care ţin de cunoaşterea 

importanţei calităţii mediului pentru viaţă, cunoaşterea relaţiilor dintre om şi mediu, formarea unei 
atitudini de respect faţă de mediu, dezvoltarea unor comportamente responsabile. Nu doar la orele 
de curs se realizează referiri la mediul înconjurător, ci şi tematica orelor educative include educaţia 
elevilor pentru protecţia naturii şi atragerea atenţiei asupra pericolului ce decurge din 
nerespectarea normelor ecologice. 

 
Valenţe educative aparte au activităţile cu caracter practic, în care  elevii se pot implica 

nemijlocit: ecologizarea unor spaţii verzi din curtea şcolii, ecologizarea unor zone din natură, 
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precum împrejurimile şcolii, parcurile,  pădurile din apropiere, malurile râurilor, plantarea unor 
puieţi în curtea şcolii sau în alte zone stabilite de administraţia locală. Ca urmare a educaţiei făcute 
în cadrul lecţiilor şi al activităţilor extraşcolare, elevii pot deveni participanţi activi la organizarea 
spaţiilor şi zonelor verzi, chiar iniţiatorii unor astfel de acţiuni. 

 
Cu siguranţă că fiecare cadru didactic dispune de o paletă largă de modalităţi  de realizare a 

unor activităţi atractive pentru elevi, în funcţie de specializarea, aptitudinile, priceperea şi 
experienţa sa ori de nivelul de vârstă sau de pregătire al elevilor.  

 
Valoroase valenţele educative au cercurile de elevi cu profil de protecţie a  mediului, 

deoarece acestea oferă cadrul adecvat pentru detalierea unor probleme  într-o măsură mai mare 
decât în cadrul lecţiilor.  

 
Pe de altă parte, nevoia inexorabilă de a trăi într-un mediu curat poate fi exprimată prin 

modalităţi variate: proiecte, conferinţe simpozioane, întâlniri la diferite ocazii şi cu diferiţi oameni 
sau cu presa.  

 
De asemenea, se pot organiza şi coordona activităţi de apărare a naturii cu diverse ocazii, 

respectând calendarul ecologistului:  22 martie – Ziua internaţională a apei, 1 aprilie – Ziua 
internaţională a păsărilor, 15 aprilie – Ziua pădurii, 22 aprilie – Ziua Pământului; 5 iunie – Ziua 
internaţională a mediului; 8 iunie – Ziua mondială a oceanelor, 16 septembrie – Ziua internaţională 
a ozonului, 4 octombrie – Ziua internaţională a protecţiei animalelor, 6 octombrie – Ziua 
internaţională a habitatului. 

 
În concluzie, educaţia ecologică în şcoală urmăreşte oferirea de informaţii şi formarea de 

abilităţi şi deprinderi cu scopul de a proteja şi conserva mediul care ne înconjoară. Este necesar să 
combinăm informaţiile cu practica atunci când urmărim să-i învăţăm pe elevi să protejeze mediul 
înconjurător. În acest sens, deosebit de utile se dovedesc parteneriatele şcoală – comunitate, în 
primul rând datorită dorinţei de implicare a elevilor în  problemele adulţilor, apoi pentru 
sensibilizarea părinţilor, a opiniei publice faţă de problemele de mediu.  
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Protejarea mediului. Folosirea deseurilor 
Autor: prof.inv.primar Popoiu Emilia,  

Scoala Nr.5 ”Elena Doamna”, Localitatea: Tecuci   Judeţul: Galati, Tara: Romania 
           

PROIECT DIDACTIC 
CLASA: a IV-a  
PROPUNĂTOR:prof. Popoiu Emilia – Şcoala Nr. 5 ’’Elena Doamna’’ Tecuci 
DISCIPLINA DE INVĂTĂMÂNT: Ştiinte ale naturii 
UNITATEA DE INVĂŢARE: Influentţa omului şi a  factorilor de mediu asupra corpurilor 
SUBIECTUL LECŢIEI : Protejarea mediului. Folosirea deşeurilor 
TIPUL LECŢIEI : predare – învatare 
OBIECTIVE CADRU:  

1. – Înţelegerea şi  utilizarea în comunicare a unor termeni şi concepte specifice ştiinţelor 
naturii ; 

2. – Formarea şi dezvoltarea  capacităţilor şi abilităţilor de experimentare şi explorare / 
investigare a realităţii, folosind mijloace şi procedee specifice ; 

3. – Dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu natural 
echilibrat , propice vieţii. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ : 
      1.3 - să comunice în forme diverse observaţii şi comparaţii asupra corpurilor studiate şi      

        asupra experimentelor realizate ; 
2.1 – să utilizeze un limbaj specific ştiinţelor naturii în descrierea unor vieţuitoare, fenomene şi 
procese din mediul înconjurator ; 
2.3 – să efectueze experimente simple pe baza unui plan de lucru ; 
3.1 – să conştientizeze efecte ale activităţii omului asupra mediului înconjurător ; 
2.5 – să respecte regulile de comunicare şi comportament , în desfăşurarea activităţilor în  
         grup ; 
2.6 – să confecţioneze / produse , imitând obiecte din mediul înconjurător. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 
      O1 – să definească noţiunile de mediu , poluare, ecologie ; 
      O2 – să recunoască intervenţiile stabilizatoare sau perturbatoare ale omului asupra mediului 
înconjurător şi efectele lor ; (support videoproiector) 
      O.3 – să recunoască în orizontul local diverse cazuri de poluare ; 
      O4 – să compare manifestări ale naturii în prezenţa  poluării şi în absenţa ei ; 
      O5 -  să precizeze diverse măsuri de prevenire a poluării mediului ; 
      O6 – să denumească acţiuni ele copiilor care pot dăuna mediului înconjurator ; 
      O7 – să găsească soluţii proprii privind sănătatea Pământului ;  
    STRATEGIA DIDACTICA : - activ- participativă 

a) Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, expunerea, experimentul, observarea, 
brainstorming, invatarea prin descoperire, 

 exerciţiul, jocul didactic, ’’ pălăriile gânditoare’’, inteligenţe multiple, problematizarea, munca 
independentă. 

b) Resurse materiale: retroproiector, diapozitive realizate la calculator în Power Point, fişe de 
lucru, coli de scris, mape, ghiveci cu plante, peştişori pentru experiment, materiale 
refolosibile, fise, flip-chard 

c) Resurse informaţionale : 
 M.E.N.- Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 2004 ; 
 Planificarea calendaristică şi proiectarea unităţilor de învăţare , clasa a III-a, Editura 

Euristica ,Iaşi,2005 ; 
 Internet. 

d) Forme de organizare a activităţii : activitate frontală, pe grupe şi individuală. 
e) Repere temporale : 50 minute 
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          DERULAREA  SECVENTELOR DIDACTICE 

Secventele    
    lectiei 

Activitatea invatatorului Activitatea 
elevilor 

     Strategia didactica Evaluare 
 

Metode şi 
procedee 

Forme de 
organi-
zare 

Mijloace        
de invătă-
mânt 

 

1.Moment 
organiza-
toric 

Creeaza climatul optim necesar 
desfăşurării în bune condiţii a lecţiei.  

Pregătesc 
materialele 
pentru lecţie 

    

2.Reactua-
lizarea 
cunostinte-
lor 

- Verifica cunostinţele elevilor despre  
protejarea animalelor şi plantelor 
insistându-se asupra cauzelor dispariţiei 
unor vieţuitoare şi asupra măsurilor ce 
se iau pentru cele care sunt pe cale de 
dispariţie.  

Formulează 
răspunsuri la 
întrebările 
adresate. 

conversa-
ţia 
explicaţia 

activitate 
frontală 

planşe  
retroproiec-
tor 
diapozitive 

observa-rea 
sistemati-ca 
proba orală 
 

3.Captarea 
atenţiei 

-Prezinta elevilor ’’Scrisoarea 
Pământului către copii’’ (Anexa 1)  

Asculta     

4.Anunta-rea 
temei si a 
obiective-lor 

-Anunta titlul lectiei şi obiectivele . 
- Scrie titlul pe tablă. 

Scriu titlul 
lecţiei pe caiet. 

  
 
 

  

5.Dirijarea 
învăţării 

-  Realizeaza discuţii despre factorii de 
mediu care influenţează corpurile cu 
viaţă pe baza jocului intitulat ’’Cutia 
vieţii’’. 
(Anexa 2) 
-Prezinta la videoproiector imagini cu 
aspecte din mediu poluat şi nepoluat, le 
analizeaza si apoi  explica ce este 
« ecologia » şi « poluarea. » 
- Cere elevilor sa prezinte rezultatele 
obtinute in urma experimentelor 
realizate. 
- Expune concluziile rezultate. 
 
 
 
 
 
 
- Realizeaza o comparaţie între un 
mediu poluat si unul nepoluat : un 
peştişor în apă curată şi unul în apă cu 
detergent. 
Ghiveci cu flori asezat in mediu 
nepoluat si in mediu poluat 
 
 
 
 
 
 
- Prezinta la videoproiector schema 
despre poluarea aerului,apei şi solului, 
realizată in materialul ppt.(Anexa 3) 
 
 
 
-Solicita elevii să grupeze  în- 
tr-un tabel acţiuni dăunătoare mediului 
şi activităţi de protejare a lui. 
-Prezinta la videoproiector imaginile şi 

Descoperă 
factorii de 
mediu. 
 
 
 
 
Observă.  
 
 
 
 -Prezintă din 
portofoliu fişa de 
observaree 
asupra râului 
Tecucel arătând 
efectele 
intervenţiei  
perturbatoare a 
omului în 
această zonă. 
- Prezintă şi  
experimentele 
realizate în ora 
anterioară prin 
care s-a 
demonstrat 
poluarea aerului 
şi a solului. 
 
  
Observă. 
Formulează 
răspunsuri. Aduc 
argumente. 
 
 
Observă. 
Completează 
tabelul.  
 

conversa-
ţia 
jocul 
didactic 
explicaţia 
observa-rea 
 
 
 
 
experi-
mentul 
explicaţia 
expune-rea 
 
 
 
 
conversa-
ţia 
explicaţia 
 
observa-rea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conversa-
ţia 
 
 
 
 
 

activitate 
frontala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
activitate 
individua
-lă 

videopro-
iector 
support ppt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
acvariu 
ghivece cu 
flori 
peştişori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
videopro-
iector 
support ppt 
 
 
 

observa-rea 
sistematică 
 
 
 
 
 
 
 
proba scrisă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
observa-rea 
sistematica 
 
 
 
 
 
 
proba scrisă 
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măsurile de protecţie a mediului. 
 
-Cere elevilor să prezinte un personaj 
dintr-o lectura studiată, care a contribuit 
prin faptele sale la preotecţia mediului. 
 
 
-Cere elevilor sa gasească cât mai multe 
întrebuinţări ale unui pahar de plastic. 
-Prezint lucrări din materiale 
refolosibile realizate la abilităţi 
practice. 
 
 
 
 
 
 
 
-Explic imaginile şi schema despre 
folosirea deşeurilor la videoproiector. 
  
-Dacă vezi un copil aruncând hârtii în 
curtea şcolii ce atitudine adopţi ? 
- Fişa de lucru : ’’ Oglinda lecţiei’’  (de 
reţinut) 
Anexa 4 
 Protejarea mediului. Folosirea 
deseurilor  
 

Observă. 
 
 
 
 
Identifica 
personajele şi 
aduc argumente 
asupra 
comportamentul
uii ecologic al 
lor. 
 
Răspund. 
Expun 
materialele 
folosite, 
modalităţile de 
realizare şi 
modurile de 
utilizare a 
lucrărilor. 
Observă. 
 
 
Propun solutii. 
 
Completează fişa 
de lucru 

brainstor-
ming 
 
explicaţia 
demon-
straţia  
 
 
 
 
 
 
 
demon-
straţia 
problemati
zarea 
activitate 
indepen-
dentă 

 
 
 
 
fişa de lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obiecte 
confecţionat
e din 
materiale 
refolosibile 
 
videoproiect
or 
support ppt 
fişa de lucru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Obţine-rea 
performanţei 
 
 

-Inteligenţe multiple : 
Lingviştii : Realizează un dialog între 
un peştişor din apă curată şi unul din 
apă cu detergent. 
Matematicienii : Compun o problemă 
despre protecţia mediului după o 
formulă numerică. 
Pictorii: Realizează desenul ,,Pădurea 
plânge,pădurea râde”. 
Constructorii: Construiesc cu piesele 
unui joc de costrucţie o maşină care să 
împiedice poluarea. 
Garda de mediu : Stabilesc ce măsuri 
vor lua cu cei care încalcă legile 
protecţiei mediului. 

Lucrează în 
grup, realizând 
postere. 
Prezintă 
produsele 
realizate. 
Propun soluţii. 

Inteligen-ţe 
multiple 

atelier coli de 
hârtie, 
 joc de 
construcţie 
carioca 

proba 
practică 

7.Retentie si 
transfer 

Propun elevilor jocul : 
« Eu spun greşit, spune tu bine ! » şi 
explic regulile lui. 
 
 
Solicit elevii să formuleze răspunsuri la 
întrebările din « Explozia stelară » 
pentru  sistematizarea cunoştinţelor 
Anexa 5 

Citesc  
Aşază cartonaşul 
verde la regula 
din ,,Poruncile 
mediului’’, ce ar 
trebui aplicată in 
situaţia 
prezentată.(Anex
a 6)  
 

jocul 
didactic 

activitate 
frontală 

planşa proba 
practică 

8.Evaluare şi 
autoevaluare 

-  ,,Pălăriile gânditoare’’-întrebări 
fulger 
(Anexa 7) 
-Se fac aprecieri asupra răspunsurilor 
elevilor şi asupra lucrărilor realizate. 

Răspund în 
funcţie de 
culoarea pălăriei 
ce o poartă pe 
cap. 

Pălăriile 
gânditoa-re 

Evaluare 
orală 

 proba orală 
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ANEXA 1                                                                       
 
                                                               Dragi copii ! 
  
 
     Sunt foarte bolnav. Mă ameninţă din ce în ce mai multe pericole. Îmi mor plantele şi 
animalele, mulţi oameni suferă de diferite boli, mi se risipesc bogăţiile. Stratul de aer care mă 
apară de razele  fierbinţi ale soarelui se subţiază. Mă acoperă praful şi gunoaiele. Este atâta 
murdărie în jur ! 
 Ce să mă fac? Ajutaţi-mă ! 
                            Semnează: Pământul 

 
 

ANEXA 2                                           
 
                                                                    CUTIA VIEŢII 

 Obiective: 

Elevii vor identifica patru factori esenţiali vieţii. 
Vor explica de ce sunt importanţi aceşti factori pentru viaţă. 

Desfasurare 
    Într-o cutie de carton se pun 1 pahar cu apă şi un pahar cu pamânt. Li se cere elevilor să spună 
ce reprezintă apa şi pămîntul. Li se cere să descopere alte corpuri care mai există în cutie şi care ar 
putea fi tot factori de mediu.(care nu se văd). 
Li se cere să motiveze de ce acea  cutie se numeşte « cutia vieţii. » 
 
ANEXA 3: SUPORT PPT 
 
ANEXA 4 

 
 
 
 
 

                                             OGLINDA LECTIEI 
 
 
                        PROTEJAREA MEDIULUI . FOLOSIREA DESEURILOR 
                        
 
           ........................... poate fi afectat mai ales prin activitatile 
omului din industrie, agricultura, trasnsporturi. 
Cel mai grav proces de degradare a mediului este ............................... 
          Protejand ............................... protejam ........................... 
Prin reciclarea ..........................se.....................................materialele 
naturale si resursele energetice inlaturandu-se poluarea. 
           ........................... poate fi un factor destabilizator dar si de 
mentinere a .................................... in natura. 
( poluarea, mediul, deseurilor, omul, natura , economisesc, 
echilibrului, viata) 
 
 
                PROTEJATI MEDIUL INCONJURATOR ! 
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ANEXA 6                                        PORUNCILE MEDIULUI 
1-Păstreaza curăţenia în locurile publice şi foloseste spaţiile special amenajate pentru a mă 
debarasa de resturile nefolositoare. 
2-Nu arunca nimic în lacuri, râuri mari sau orice altă apă. 
3-Protejeaza plantele, animalele, peştii şi păsările. 
4-Foloseste o maşină care nu poluează într-un grad mare. 
5-Participa voluntar la acţiunile cu impact ecologic 
6-Ai  grijă să nu consumi inutil o cantitate mare de apă. 
7-Fa  economie în ceea ce priveşte energia electrică. 
8-Mergi  în parcuri cu role sau bicicletă. 
9-La picnicuri sa ai mereu cu tine saci pentru gunoi.  
10-Anunţi imediat autorităţile în cazul în care ai sesizat un accident ecologic.  
 
ANEXA 7 
                                        Palariile ganditoare 
 
Palaria alba: Ce am invatat astazi? 
Palaria galbena: De ce este necesara protectia mediului. Ce avanatje avem? 
Palaria neagra: Ce greseli se fac? Care sunt riscurile? 
Palaria verde: Ce pot face copiii pentru protejarea mediului? 
Palaria albastra: Ce mesaj puteti transmite tuturor oamenilor planetei? 
Palaria rosie: Cum va simtiti intr-un mediu curat? 
    
 
 
 

A N E X A  5  ( E X P L O Z I A  S T E L A R Ă )  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C I N E ?
_  

U N D E ?  
C E ?  

P R O T E J A R E A  
M E D I U L U I  

C Â N D ?  D E   
C E ?  
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GENERAŢIA ECO-TERRA 
Autor: Prof.Pană Cristina 

Şcoala Gimnazială Nr.116, Localitatea: Bucureşti, sector 3, Ţara:România 
 
CONŢINUT ŞTIINŢIFIC: 
     Mediul înconjurător reprezintă un sistem care acţionează ca un organism cu 
structură,funcţionalitate,dinamică şi evoluţie în timp şi spaţiu.Când se deteriorează una dintre 
componente,suferă modificări şi altele cu care se află în interdependenţă.Cauzele deteriorării 
echilibrului nu sunt după cum ne-am fi aşteptat cele naturale,ci,mai degrabă omul cu o serie de 
acţiuni nesăbuite,haotice,de multe ori fără sens.Problema dintre om şi mediul ambiant nu este 
nouă.Ea a apărut odată cu cele dintâi colectivităţi omeneşti şi a evoluat paralel cu revoluţia 
industrială,cu dorinţa omului de a şti cât mai mult,de a fi stăpân,de a domina. Chiar dacă este 
prezent prin creaţia sa omul uită că Pământul este adevărata sa locuinţă,cu tot ceea ce are el mai 
bun:apă,aer,sol,plante şi animale.Ca să păstrezi ceva ce ai,trebuie să cunoşti cât mai bine ceea ce te 
înconjoară,să depistezi cauze,să sesizezi efecte.Nu este însă important doar să tragi concluzii,ci 
mai de preţ este să oferi soluţii.Omul este o fiinţă raţională,dăruit de Dumnezeu cu sentimente,cu 
afectivitate.Deci, prin însăşi constituţia sa, nu poate sta deoparte ca simplu spectator.În caz 
contrar,deşeurile fie că sunt menajere,furajere,industriale,radioactive,stradale,urbane vor face din 
viaţa noastră şi în special a urmaşilor noştrii, un calvar.Iată deci, de ce curăţenia trebuie să fie o 
problemă a conştiinţei individuale,comune,naţionale şi internaţionale. Fiecare prin puţinul său 
poate face mult pentru omenire.Un om cu suflet curat va educa un copil cu suflet curat,pentru un 
mediu curat.Omul este singurul care poate interveni în oprirea poluării, dacă fiecare dintre noi ne-
am gândi ce efecte şi ce urmări are aruncarea de peturi asupra mediului şi am încerca să ne 
schimbăm comportamentul şi să ajutăm mai mult organizaţiile care se ocupă cu protejarea 
mediului,ajutând astfel  natura,facând acţiuni de ecologizare,respectând astfel, mediul şi chiar pe 
noi înşine, pentru că deşeurile din mediu ne afectează viaţa de zi cu zi. 
     Sunt multe de făcut pentru a împiedica poluarea dar toate acestea necesită timp, bani şi puţin 
efort din partea oamenilor, lucruri pe care majoritatea dintre aceştia nu sunt dispuşi să le irosesca 
“doar pentru a salva planeta”. 
METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: 
     Pentru sensibilizarea elevilor,a cadrelor didactice, a părinţilor şi a opiniei publice se pot 
organiza activităţi atât în cadrul şcolii cât şi în afara acesteia:pe stradă,în parcuri etc. 
     Iată câteva exemple de astfel de activităţi organizate cu elevii mei: 

 Într-o activitate anterioară s-au realizat:postere,afişe,poezii, lucrări din materiale reciclabile 
cu care s-a organizat o expoziţie pentru proiectul municipal”Sănătatea Planetei-Sănătatea 
mediului în care trăiesc!” şi concursul naţional de creaţii eco „Cartea Verde”; 

 S-a interpretat o scenetă cu tema „Dacă apa e curată...viaţa ni-i asigurată!” dedicată Zilei 
internaţionale a Apei; 

 Patrulele ecologice au participat la o acţiune de colectare a deşeurilor şi au distribuit 
fluturaşi cu mesaj eco în Parcul Herăstrău; 

SCENETA ECO „DACĂ  APA E CURATĂ... 
         VIAŢA  NI-I ASIGURATĂ!”           
              
POEZIA”PLANETA”-CONCURSUL   

                                                   
NAŢIONAL „CARTEA VERDE”                                                                
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  ŞŞII  GGEESSTTUULL  TTĂĂUU  CCOONNTTEEAAZZĂĂ””--PPAARRCCUULL  
  HHEERRĂĂSSTTRRĂĂUU    --  CCOOLL..NNAAŢŢ..””IIOONN  NNEECCUULLCCEE””  

  
  
  
  

  
SSEE  ÎÎMMPPAARRTT  ŞŞII  FFLLUUTTUURRAAŞŞEE  CCUU  MMEESSAAJJ  EECCOO  

  
ŞŞCCOOAALLAA  GGIIMMNNAAZZIIAALLĂĂ  NNRR..111166,,BBUUCCUURREEŞŞTTII  

  
PPrrooiieecctt  mmuunniicciippaall::SSĂĂNNĂĂTTAATTEEAA  PPLLAANNEETTEEII--  

                                                                                                                                                      SSĂĂNNĂĂTTAATTEEAA  MMEEDDIIUULLUUII  ÎÎNN  CCAARREE  TTRRĂĂIIEESSCC  
““ŞŞII  GGEESSTTUULL  TTĂĂUU  CCOONNTTEEAAZZĂĂ””--  
                                                    PPAARRCCUULL    HHEERRĂĂSSTTRRĂĂUU  
  
  

  
 
 
VALENŢE  EDUCATIVE: 
 
     Prin activităţile desfăşurate elevii vor avea o nouă perspectivă asupra mediului înconjurător, 
asupra necesităţii  păstrării curăţeniei acestuia.Vor înţelege că sănătatea şi viaţa acestuia le 
influenţează propria viaţă cât şi a familiilor lor şi a tuturor celorlalţi oameni.De asemenea vor 
putea face diferenţa între efectul pozitiv al curăţeniei şi cel nociv al mizeriei asupra a tot ce îi 
înconjoară,cunoscând deşeurile şi influenţa acestora asupra sănătăţii panetei.Dobândind un 
comportament ecologic vor participa direct la păstrarea curăţeniei şi nu vor uita că o minte isteaţă 
poate folosi mizeriile dacă ştie cum să le utilizeze. 
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ŞTIAŢI CĂ... 
 

 Statisticile spun că 84% din deşeurile din casă pot fi reciclate? 
 Sticla realizată din sticlă reciclată produce cu 20% mai puţină poluare în aer şi cu 50% mai 

puţină poluare în apă, decât cea facută de la „0”? 
 În urmă cu 20 de ani s-a inventat trenul magnetic, care nu are un motor propriu zis? 

Vagoanele levitează cu ajutorul unor magneţi permanenţi care interacţionează cu câmpul 
electromagnetic generat de calea ferată. De aceea, poluarea pe care o produce este minimă. 
Din păcate, un astfel de tren circulă momentan doar in… China; 

 Reciclarea unei doze de aluminiu salvează energia necesară pentru ca un televizor să 
meargă 3 ore? 

 
APLICAŢII: 

 Participarea la acţiuni de curăţenie,ecologizarea a mediului ambiant; 
 Participarea la concursuri municipale,naţionale cu tematică eco; 
 Vizite,excursii. 

ŞI TU POŢI... 
 să arunci resturile,deşeurile direct în coş,nu pe jos; 
 să păstrezi curăţenia în sala de clasă,acasă şi pe stradă; 
 să participi la acţiuni de curăţenie a străzii,şcolii,parcului din apropiere şi nu numai; 
 spune celor care greşesc că nu e  bine ceea ce fac. 

 
EVALUARE: 

 prezentarea şi vernisarea unei expoziţii de creaţie plastică,literară şi fotografii cu tema „Un 
mediu curat pentru o viaţă sănătoasă!” 

 rezolvarea unor fişe de lucru cu tematică eco. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Ivănescu Maria „Educaţie ecologică şi de protecţie a mediului”-Ghid metodic pentru cadrele 
didactice,2007 
***Colecţia “Arborele lumii” 
***www.didactic.ro 
***www.ecomagazin.ro 
***www.google.ro 
RESUME: 
A healthy life depends on a healthy planet… 
But what can you do to make it a Healthy Planet?  You are only one person. 
Can you as just one among billions honestly make a difference.    
One person can make a difference in the lives and the world around them. 
It all has to start somewhere.  If not with you than who?  If not today then when? 
Step up and be that person who takes that step in the right direction. Start the snowball rolling and 
become part of the solution. 
Start by Making Your World Healthy 
Your house, your car, your yard - that is your little world.  The best way to make the planet healthy 
is by making the things around you greener. Think about the environment you live in everyday 
when`you`make`decisions.    
This is a world small enough for you to make changes that make a difference. 
The best part is… 
You don't have to change your entire life.  Make the simple changes around your house that really 
can make a difference.  A Healthy Planet starts by Thinking Globally but Acting Locally. 
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 „VIITORUL UNUI OM, CA ŞI AL UNEI LUMI, SE CONSTRUIEŞTE, NU SE 
VISEAZĂ” (Tudor Muşatescu) 

 
Autor: Profesor Rafailă Camelia-Iosefina 

Şcoala gimnazială “George Călinescu”, Localitatea Oneşti, judeţul Bacău, România 
 

1. “Realitatea supremă a timpului nostru e...vulnerabilitatea planetei” (J. F. Kennedy) 
Niciodată nu a existat o preocupare mai mare pentru viitorul mediului înconjurător la nivel 

global ca în prezent. Probleme precum despăduririle, degradările terenurilor agricole, inundaţiile, 
poluarea, subţierea stratului de ozon, încălzirea climatică, efectul de seră şi deşertificarea sunt 
privite cu o justificată îngrijorare, atât de oamenii de ştiinţă, cât şi de publicul larg.  

Se conturează un fapt care stârneşte o ironie extremă: eforturile de a face planeta mai 
generoasă faţa de noi au condus la diminuarea capacităţii sale de a susţine viaţa la toate nivelurile 
ei, inclusiv al speciei umane. Devin acum evidente semnele forţării mediului înconjurător.  

Aceste tendinţe nu sunt noi. Colectivităţile umane au alterat biosfera încă de la începuturile 
lor, dar ritmul şi anvergura degradării sunt aspecte istorice noi. Am păşit într-o epocă în care 
prosperitatea globală depinde din ce în ce mai mult de folosirea eficientă a resurselor, de 
distribuirea lor mai echitabilă şi de reducerea nivelurilor generale de consum. 

Cadrul juridic al apărării habitatului personal şi comunitar s-a creat prin dreptul 
internaţional al mediului, consfinţit prin documente ca: Declaraţia Conferinţei O.N.U. privind 
mediul şi dezvoltarea umană (Stockholm, iunie 1972), Convenţia de la Berna privind conservarea 
vieţii sălbatice şi a mediului natural al Europei (septembrie 1979), Convenţia de la Geneva asupra 
poluării (13 noiembrie 1979), Charta Mondială a Naturii (28 octombrie 1982), prin care s-a 
recunoscut că orice formă de viaţă este unică şi trebuie respectată, Declaraţia Forumului ecologic 
de la Rio de Janeiro (1992) etc. 

Fiind o problemă de interes general, protecţia şi conservarea mediului constituie obiectul 
cooperării statelor şi a altor entităţi teritoriale. S-a creat cadrul juridic al răspunderilor privind 
daunele aduse mediului, protecţiei şi conservării mediului, prevenirii şi combaterii poluării, un 
regim internaţional al deşeurilor toxice, al radiaţiilor ionizante, al explorării şi exploatării 
cosmosului. 

Preocupări pentru protejarea mediului există şi în România. Ministerul Apelor, Pădurilor şi 
Protecţiei Mediului a elaborat, în anul 1995, strategia protecţiei mediului care are la bază 
următoarele principii generale: conservarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate a oamenilor, 
dezvoltarea durabilă, evitarea poluării prin măsuri preventive, conservarea biodiversităţii, 
conservarea moştenirii valorilor culturale şi istorice, “cine poluează plăteşte”, stimularea activităţii 
de redresare a mediului. 

 
2. “Natura nu ne cere să fim geniali, ajunge să fim raţionali” (Mariana Fulger) 
În afară de energetică, domeniu în care putem să întrevedem o schimbare de “macaz” de la 

folosirea combustibilor fosili la sursele bazate pe energia solară, eoliană, a apei, a biomasei, ş.a., 
nu există substituenţi identificabili pentru resursele biologice şi apă. 

Este necesar ca în procesul de formare a specialiştilor pentru diferite domenii să nu se 
ignore convingerile şi atitudinile ecologice. Componenta ecologică a culturii generale constituie un 
reper de gândire al celor investiţi cu funcţii administrative şi de decizie politică.  

Ecologizarea ştiinţei şi tehnicii reprezintă şansa sănătăţii planetei. Şcoala, cu toate 
nivelurile ei, are răspunderi majore pentru educaţia multiculturală a copiilor şi tinerilor.  

Biologia, obiect şcolar cu profund caracter practic şi aplicativ, are printre obiective şi 
formarea unor atitudini şi deprinderi referitoare la impactul biologiei asupra naturii şi a societăţii şi 
impune ca o parte a lecţiilor să se desfăşoare în afara clasei, în natură. Iată de ce, excursiile 
didactice, vizitele sau drumeţiile sunt lecţii-experiment care oferă elevilor posibilitatea să înţeleagă 
mai clar legătura dintre organism şi mediu, să-şi dezvolte dragostea şi interesul pentru natură şi 
ocrotirea ei. 
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Convingeri trainice cu privire la necesitatea protejării naturii se formează atunci când se 
porneşte de la exemple concrete, pozitive sau negative, întâlnite în viaţă de către elevi.  

Elevii şcolii noastre primesc informaţii despre problematica lumii actuale în cadrul orelor 
de curs, dar participă şi la acţiunile eco organizate de şcoală sau organizaţii partenere ale şcolii. 
Astfel, elevii au participat: 

- la plantarea arborilor (în cadrul proiectelor dedicate „Lunii pădurii”),  
- la igienizarea malurilor râului Caşin ce străbate oraşul (în colaborare cu ONG Scut 

verde, în cadrul activităţilor din „Săptămâna altfel”, în colaborare cu Asociaţia de 
Tineret Onestin),  

- la colectarea selectivă a deşeurilor,  
- la marşul de sensibilizare a populaţiei privind pericolul consumului de etnobotanice,  
- la târgul mărţişoarelor eco, etc. 

 

       
 

        
 

 În urma chestionarului aplicat unui număr de 98 elevi din clasele a V-a, la întrebarea “Ce 
putem face pentru un mediu mai curat?”, s-au detaşat următoarele propuneri: 
 

Nr. 
crt. 

Propunerile elevilor Numărul 
propunerilor 

1. Să nu aruncăm deşeurile pe jos/în apă 70 
2. Să adunăm deşeurile 47 
3. Să plantăm copaci 42 
4. Să nu tăiem copacii 29 
5. Să nu rupem plantele/să nu scrijelim copacii  25 
6. Să nu facem focul în pădure/locuri neamenajate 21 
7. Să reducem numărul maşinilor şi să folosim bicicleta 

sau să mergem pe jos/ 
13 

8. Să văruim tulpinile copacilor 11 
9. Să reciclăm 11 
10. Să nu spălăm maşinile/covoarele în râuri 9 
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11. Să închidem uzinele care poluează 6 
12. Amplasarea mai multor coşuri de gunoi  6 
13. Să protejăm natura 5 
14. Să punem afişe de avertizare/antipoluare 4 
15. Să nu se mai fumeze 4 
16. Să se aplice pedepse/legea 4 
17. Să fabricăm maşini care să funcţioneze cu baterii/care 

sa nu polueze 
3 

18. Primarul să fie mai înţelept/responsabil 3 
19. Să economisim 2 
20. Să facem un marş antipoluare/protest 2 
21. Să nu stricăm cuiburile păsărilor  
22. Să păstrăm lucrurile din lemn din clasă  
23. Să amenajăm cât mai multe spaţii verzi  
24. Să facem observaţie celor care aruncă gunoaie pe jos  
25. Industria să se modernizeze  
26. Oamenii de la curăţenie să fie mai conştiincioşi  

 
Deşi sunt îndemnuri simple, caracteristice vârstei, sunt sfaturi de bază, temelia de la care 

porneşte construcţia omului responsabil, sfaturi atât de cunoscute încât, noi, oamenii mari, le 
ignorăm adesea.  

Răspunsurile de genul: “să nu vorbim urât”, “să fim disciplinaţi”, “să fim buni cu cei 
săraci”, fac referire, chiar dacă nu în mod conştient, la poluarea morală cu care şi copiii se 
întâlnesc tot mai des. 

Fără să definească termenul în mod clar, copiii au simţit instinctiv că mediul înconjurător 
este şi o reflecţie a mediului interior.  

Aşadar: “Nu vă grăbiţi să îmbătrâniţi înainte vreme”. (Victor Hugo) 
BIBLIOGRAFIE 
Brown Lester – Probleme globale ale omenirii, Editura Tehnică, Bucureşti, 1994; 
Macavei Elena – Pedagogie - Teoria educaţiei (vol. I), Editura Aramis, Bucureşti, 2001; 
Ureche Dorel – Protecţia şi reconstrucţia ecosistemelor acvatice şi zonelor umede-note de curs, Universtitatea “Vasile 
Alecsandri” din Bacău  

 
 “YOU HAVE TO BUILD AND NOT DREAM THE FUTURE OF A HUMAN OR A WHOLE 

WORLD” (Tudor Muşatescu) 
The concern for the future of the environment is today bigger than ever before. Problems 

such as deforestation, land degradation, flooding, pollution, ozone depletion, global warming, 
greenhouse effect and desertification are regarded with justified concern both scientists and the 
general public. 

As a matter of interest, environmental protection and conservation is the foundation of 
cooperation of states and other territorial entities. 

Greening health science and technology  are the world ‘s chance.  The school, at all levels, 
has important responsibilities for multicultural education of children and youth. 
            We can educate them about the need to protect nature starting from concrete examples, 
positives or negatives, from real-life situations. 

Our school students receive information about current world problems and issues in the 
classroom, but also participate in activities organized by the school or organization eco partner 
school. 

Following the questionnaire applied to a number of 98 students from fifth grades, at the 
question "What can we do for a cleaner environment?", I found interesting proposals and advices 
which  we should take into account. 

Without clearly defining the terms, the children instinctively felt that the environment is a 
reflection of the indoor environment. 
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ANEXA                                              
 
 
 
 
FIŞĂ DE LUCRU 
 
 

 
 

1.Folosind shema tip”arbore” notaţi pe ramurile acestuia cauzele care au dus la degradarea 
mediului  :         
 
 
 

 

         
 
            
 
 

2. Realizaţi un eseu de maxim 15 rânduri în care să prezentaţi principalele surse de 
poluare din perimetrul localităţii voastre.  
 
 
 

3. Precizaţi 5 măsuri pentru protecţia mediului.    
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„ MAMA TERRA”- PROIECT EDUCATIONAL PE TEME ECOLOGICE 
Autor: Prof. Drd. Rodica Balu 

COLEGIUL NATIONAL “I. MICU CLAIN”,  
Localitatea. BLAJ, Judeţul ALBA, Tara ROMANIA 

                                                  Motto : 
                                                “ Dacă omul pierde grădinile , pădurile şi cărările se va  
                                                  pierde pe sine însuşi." 
                                                                                               ( J.R . Oppenheimer ) 
PROIECT DE PARTENERIAT INTRE INSTITUTIILE: 

 Colegiul Naţional ,,I.M.Clain ,,Blaj 
 Agenţia de Protecţie a Mediului  Alba 
 Clubul Elevilor- Blaj 
 Primăria Municipiului Blaj 
 Inspectoratul Şcolar  Alba 

Activitatea debutează în 18 februarie 2008 Durată : 4 ani 
Prezentarea instituţiilor şcolare implicate în proiectul „ Mama Terra" 
 
    Colegiul Naţional ”I.M.Clain”, din BLAJ e o unitate de învăţământ cu 3 niveluri educaţionale: 
învăţământ primar , învăţământ gimnazial şi liceal.Cu o tradiţie de peste 250 de ani ,prestigioasa 
instituţie a dat ţării personalităţi de seamă în toate domeniile de activitate.Prin atragerea părinţilor 
şi a numeroşi parteneri a iniţiat proiecte educaţionale de anvergură şi diverse programe 
educaţionale . Şcoala a participat la numeroase acţiuni de ecologizare în cartierele oraşului, 
remarcate şi de presa locală  
    Clubul Elevilor-Blaj e o unitate de învăţământ cu numeroase activităţi extraşcolare Anual aici s-
au organizat simpozioane pe tema protecţiei mediului , precum şi alte activităţi pe tema protecţiei 
mediului . A participat la acţiuni de ecologizare în diferite zone ale oraşului remarcate de presa 
locală . Intre cele două instituţii , Colegiul Naţional ,,IMClain", şi Clubul Elevilor există o bună 
colaborare anterioara. 
 
SCURTA PREZENTARE A PROIECTULUI 
 
       Proiectul porneşte de la principiul flexibilităţii , al satisfacerii curiozităţilor de moment ale 
copiilor , al stârnirii de noi teme de dezbatere: de la domeniul cunoaşterii Pământului ca planetă , a 
vieţii prezente şi trecute de pe glob , până la cunoaşterea elementelor dinmediul strict înconjurător 
. Se vor aloca una sau mai multe întâlniri (ore) ; (consecutive sau dispersate în timp) fiecărei teme 
depinde de situaţii de discuţie, de posibili invitaţi . Vom utiliza şi integra informaţia nouă în ceea 
ce copilul ştie deja din experienţa personală.Anumite teme  depinde de interesele copiilor  se pot 
relua în contexte deosebite . Noi teme de dezbatere sugerate de participanţii permanenţi sau 
periodici la program, de colaboratori , de experţii invitaţi , de părinţii copiilor .În momentul în care 
vom proiecta acţiunile de învăţare , vom în vedere ce facem în perioada respectivă la materiile 
obligatorii . Este tipul de activitate unde cunoştinţele şi capacităţile sunt transferate de la o arie 
curriculară la alta . Prin intermediul acestor activităţi se urmăreşte atingerea obiectivelor tuturor 
ariilor curriculare într - un context integrat . Vom stabili obiectivele operaţionale ale activităţilor şi 
conţinuturile în concordanţă cu programa şcolară, completând - o, respectând totodată 
particularităţile de vârstă ale elevilor .Acest demers educaţional va ţine seama de împletirea nevoii 
de informaţie a elevilor cu activităţile de joc , mişcare şi cânt  formele de organizare ale întâlnirilor 
fiind , în mare parte , atipice lecţiei tradiţionale. Vom aborda fiecare temă din diverse puncte de 
vedere: ştiinţific, ludic, artistic. Stimularea potenţialului creativ , intuiţiei , imaginaţiei copiilor . 
Este o activitatea tematică : combină obiectivele de referinţă ale mai multor arii curriculare 
pornind de la completarea la un alt nivel a obiectului de învăţământ Cunoaşterea mediului . Astfel 
vom asocia termenul de interdisciplinaritate proiectului. 
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FINANTAREA PROIECTULUI 
 Agenţia de Protecţie a Mediului- Alba 
 Primăria Municipiului Blaj  Biroul de Integrare Europeană 
 Se vor găsi şi alte surse extraşcolare de sponsorizare de către iniţiatorii proiectului . 

MONITORIZARE SI EVALUARE 
      Monitorizarea şi evaluarea activităţilor va fi efectuată de coordonatorii proiectului impreuna cu 
reprezentantul din partea Agenţiei de Protecţie  Mediului şi domnul consilier Cornel Pădurean, de 
la Primăria Municipiului Blaj . Tematica e concepută astfel încât să nu îngrădească prin concepţie 
sau mod de redactare gândirea independentă a participanţilor adulţi sau  grupului - ţintă . Se va 
urmări să se menţină această tendinţă . Responsabilitatea participanţilor include şi dezvoltarea 
curiozităţiielevilor prin angajarea lor în acţiuni concrete de explorare . 
MODALITATI DE EVALUARE 

 Evaluări curente: convorbiri, activităţi practice, fotografii; 
 Evaluări intermediare: fişe, desene, realizarea unor spaţii personalizate; 
 Evaluări finale: concursuri, fişe, portofolii, expoziţie cu fotografii, 

redactarea proiectului, diseminarea rezultatelor. 
MONITORIZARE  

 Înregistrări video, foto, articole in revista scolii, portofolii. 
RESURSE MATERIALE 
      Pliante, broşuri, camere de filmat, casete audio- video, fişe de lucru, portofolii, aparate foto, 
calculator/ laptop, ecusoane, material săditor, saci menajeri, unelte de grădină: ustensile pentru 
săpat, sădit, materiale pentru confecţionat pubele ecologice, căsuţe pentru păsări, jardiniere, atlas 
botanic, determinatoare, colecţia reviste Practic etc. 
. 
Etapele desfăşurării proiectului: 
a) prezentarea proiectului; 
b) constituirea echipei de proiect; 
b) stabilirea surselor de documentare; elevilor li s-a recomandat o serie de cărţi şi pagini de  
    internet ; elemente de istorie şi geografie locală, Editura Unirea, Alba Iulia, 2000; 
c) stabilirea activităţilor; 
d) stabilirea şi distribuirea sarcinilor de lucru; 
e) aplicarea chestionarului „Ce ştiu despre orasul meu?”; 
f) realizarea sondajului de opinie „Va place aspectul orasului?”; 
g) prelucrarea şi analizarea informaţiilor obţinute în urma documentării; 
h) intalniri ale echipei de proiect cu reprezentantii Primariei municipiului Blaj si ai Agentiei de 
    Protectie a Mediului- Alba; 
i) stabilirea graficului/ calendarului activitatilor de impaduriri, de curatare a parcurilor orasului, a  
   locurilor de joaca pentru copii,etc. 
j) activitati practice de impaduriri, curatarea parcurilor, a spatiilor verzi si a locurilor de joaca din   
    oras; 
k) elaborarea materialelor, prezentarea şi publicarea lor pe site-ul scolii, al Primariei Blaj; 
Activităţi propuse: 
1. realizarea unor materiale pentru promovarea imaginii orasului Blaj ( pliante, prezentari power- 
     point, fotografii/ instantanee cu principalele zone/ institutii ale orasului etc ); 
2. elaborarea unor materiale referitoare la specificul istoric, cultural, etnografic al Blajului  
   ( materiale word şi Power Point ); 
3. aplicarea chestionarului „Ce ştiu despre Blaj?”; 
4. realizarea sondajului de opinie „Va place aspectul orasului in care traiti? Impreuna pentru un  
   oras mai curat” pe un esantion reprezentativ de populatie adulta si scolara; 
5. intalniri ale echipei de proiect cu reprezentantii Primariei municipiului Blaj si ai Agentiei de  
    Protectie a Mediului- Alba in scopul diseminarii rezultatelor sondajului de opinie ; 
6. stabilirea graficului/ calendarului activitatilor de impaduriri, de curatare a parcurilor orasului, 
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   a locurilor de joaca pentru copii,etc 
7. distribuirea sarcinilor / responsabilitatilor pentru fiecare grup de lucru/ echipa implicat(a) ;. 
8. activitati practice de impaduriri, curatarea parcurilor, a spatiilor verzi si a locurilor de joaca 
    din oras; 
9. realizarea expoziţiei „Blaj- un oras al culturii si curateniei” cu prilejul Zilei Internaţionale  
    Pamantului ; premierea echipelor de lucru; 
Buget : 
- Din valorificarea deşeurilor din hârtie, carton, PET-uri la REMAT şi colaborarea cu ONG-uri se 
vor obţine fonduri suplimentare pentru activităţile ecologice şi evidenţierea elevilor cu implicare 
deosebită în activităţile proiectului; 
Graficul activităţilor: 
◄ Faza I ( septembrie) - întocmirea calendarului de activităţi, stabilirea responsabilităţilor, 
realizarea grupelor de lucru, contactarea unor posibili parteneri 
◄ Faza II ( octombrie- iunie)- implementarea planului de acţiune, desfăşurarea activităţilor 
◄ Faza III: monitorizarea şi evaluarea proiectului, diseminarea rezultatelor . 
Indicatori de performanţă: 
I1. Îmbunătăţirea aspectului şcolii , a curtii scolii, a parcurilor orasului; 
I2. Participarea activă a unui număr mare de elevi , cadre didactice, părinţi la activităţile   
      proiectului; 
I3. Reciclarea unei cantităţi mari de deşeuri ( 1 tonă/ sem.) prin amenajarea a 3 puncte de  
      colectare a deşeurilor în şcoală şi obţinerea unor fonduri suplimnentare prin valorificarea lor 
       la REMAT; 
I4. Confecţionarea unor produse din materiale reciclabile- realizarea a 2 panouri şi un colţ în  
      laboratorul de biologie-geografie cu produse reciclabile; 
Modalităţi şi instrumente: 
- chestionare; 
- sondaje de opinie în rândul elevilor; 
- fotografii; 
- pliante; 
- materiale Power Point şi Word; 
Rezultate: 
- fotografii- instantanee ale activitatilor din proiect; 
- pliante; 
- materiale Power Point; 
- aspectul estetic al şcolii şi al parcurilor din oras ; 
- fonduri suplimentare obţinute prin vânzarea deşeurilor reciclabile şi a unor produse din   
   materiale reciclabile; 
- realizarea a două panouri cu ilustrarea activităţilor proiectului, acvarii, terarii în laboratorul de  
  biologie-geografie 
- materialele realizate de elevi în cadrul proiectului (poezii, eseuri, cântece, desene) vor fi   
  folosite pentru realizarea unei broşuri ( reviste de educaţie ecologică) 
- realizarea de către elevi a unui microproiect de mediu ,, Scoala mea- un loc cu care ma  
  mandresc !”, participarea la nivel judeţean la Sesiunea de comunicări ştiinţifice şi la Concursul 
  naţional de proiecte de mediu; 
Modalităţi de diseminare şi evaluare: 
- realizarea unui CD cu materialele realizate pe parcursul 
desfăşurării proiectului; 
- articole realizate de participantii/ coordonatorii proiectului in 
revistele Colegiului: „Idealuri ” „Floarea de cactus”, „Noi ” , 
precum si in media locala; 
- publicarea materialelor realizate pe site-ul scolii/ al Primariei Blaj/ 
al Clubului Elevilor- Blaj, etc. 
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- dezbateri pornind de la materialele realizate în cadrul orelor de 
dirigenţie; 
Coordonatorii proiectului: 

 Rodica Balu- Colegiul National "I.M.Clain"- Blaj 
 Aurelia Nicodim- Director, Clubul Elevilor- Blaj 
 Rodica Andronescu- Inspector de specialitate,ISJ- Alba    

 

                      MESSAGE  FOR International Creativity Competition:  
                                 “What can I do for an ECO/clean environment?” 
                   EUROPE’S  LANGUAGES – EUROPE’S  TREASURES 
 

                                               TEACHER PhD. RODICA BALU,  
                                                          “I. M. CLAIN” NATIONAL COLLEGE 
                                                            BLAJ,  ALBA COUNTY, ROMANIA 

                                
Thank you, merci, köszönöm, danke schön,mulţumesc how many ways to express your 

thanks for something , or when you knocked and a door opened for you or for something you 
asked for and it was given to you. We knocked at Europe’s gates and the gates opened for us, we 
asked to be part of the European family and it was given to us. Now we should only know when to 
say please, bitte, te rog, prego, je t’en prie, we must learn these words, we must know our 
brothers’ languages to describe our beautiful Romania, our Carpathians, our Danube, our Săpânţa 
and our cabbage rolls.  

These things can also be our brothers’ things, to know them, to feel them and to make them 
say “Thank you” because God gave these things to us. We must know languages to talk with other 
people, to share experiences and beauties, to find out more about other countries and peoples, and 
these things will make us wiser and better than others.  
 
E: EUROPE, ENVIRONMENT; 
C: CULTURE, CELEBRATE; 
O: ORGANIZATION, OPPORTUNITY; 
F: FREEDOM, FUTURE; 
E:  EVALUATION; 
 S: SAFETY, SOCIETY;   
T: THOUGHT, TIME, THANKS;     
 
 
NATURA MI-A VORBIT  
                                                          BARBU CRISTIAN, clasa a III-a B 
                                                          Colegiul National “I.M.Clain” 
                                                          municipiul BLAJ, jud. Alba 
                                                          Indrumător: prof. drd. Rodica BALU                                                                                                  
 Credeţi-mă!  
 Natura mi-a vorbit. Credeţi-mă! Alungaţi răutatea din sufletele voastre! Deschideţi-vă inima şi o veţi 
auzi! Totul s-a petrecut în vacanţă, într-o sâmbătă, când am plecat cu tata în pădure după ciuperci. M-am 
trezit la ora 7:30 şi aveam un sentiment ciudat. Simţeam că cineva vrea să-mi spună ceva. Mi-am întrebat 
părinţii şi fratele dacă au să-mi spună ceva, însă niciunul nu avea nimic de spus. “Ciudat!” mi-am spus eu în 
gând. 
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Am pornit apoi, pe la 8:00, spre pădure. După două ore de căutări am renunţat la gândul de a aduce 
acasă ciuperci. Acestea păreau să fi dispărut. În drumul nostru am întâlnit însă mormane cu deşeuri diferite, 
ca şi cum pădurea era groapa de gunoi a omenirii.  
                   Eram tare supăraţi. Nu puteam înţelege de ce oamenii otrăvesc pădurea, izvor de frumuseţe şi 
de linişte, casă a atâtor vieţuitoare. Aşa că în sacii pregătiţi pentru ciuperci am adunat o parte din deşeurile 
împrăşitate. 
                     După ce am umplut câţiva saci, i-am adunat într-o grămadă, cu gândul de a-i lua când ne vom 
întoarce acasă. Noi credeam că doar la marginea pădurii au ajuns mizeriile semenilor noştri.  
                      Am pornit apoi cu tata spre inima pădurii. Voiam să ne relaxăm în mijlocul naturii. Aici 
păsărelele nu mai ciripeau ca altădată şi… iar simţeam că trebuie să mi se spună ceva. Eram aşa de sigur şi 
de curios de acel ceva, că m-am întors spre tata pentru 
 a-l întreba ce are să-mi zică. Acesta dispăruse.  
                      Nici n-am avut timp să ţip de spaimă că în faţa mea a apărut deodată o lumină ciudată. M-am 
apropiat încet şi am observant că această lumină înconjura o fată. Aceasta avea în braţe o căprioară cu 
piciorul rănit şi îi îngrijea  rana. Era o fată foarte drăguţă. M-am uitat atent la ea câteva secunde şi apoi am 
întrebat-o: 
                    -Bună! Scuză-mă dacă te deranjez, eu sunt Raul. Tu cine eşti? 
                    -Ce contează, mi-a răspuns ea nervoasă, nici aşa pe voi oamenii nu va interesează nimic. Uite, 
vezi biata căprioară? S-a rănit din cauza voastră. Aici vă lăsaţi cioburile şi celelalte mizerii. 
                    -Şi eu mi-am pierdut puiul, se auzi glasul plin de furie al unei ursoaice, tot din cauza 
oamenilor. A mâncat din gunoaiele toxice pe care le lăsaţi voi aici. Sărmanul, era tare pofticios. A zăcut trei 
zile şi a plâns de durere, până s-a dus în Ţara Urşilor Fantome. 
                    -Crengile noastre mor, se plângeau copacii, ne înnegresc mugurii, nu mai înflorim, iar… 
                    -Iar noi, adăugară mistreţii, cei ce ne hrănim cu ghindă, suferim de foame. De-am avea putere 
să va pedepsim. O! Fiinţe egoiste! Împărţim aceeaşi planetă, şi urmaşii voştri trebuie să se bucure de ea.  
                    -Vreţi să ne ucideţi?  săriră cu gura şi lupii. Veţi muri şi voi de cele mai cumplite boli! 
                    -De foame, ţipară vulpile 
                    -De sete, adăugară broaştele. 
                   La auzul acelor vorbe am rămas mut. Nu credeam că natura suferă aşa de mult. Deodata acestea 
s-au oprit. De la râu se auzea un  plânset. Atunci eu am fugit repede să văd ce s-a întâmplat. Cel care 
plângea era un biet peştişor auriu. Când m-a văzut, acesta  mi-a strigat disperat: 
                    -Tinere, ajută-ne te rog frumos! La capătul podului pe care-l vezi înaintea ta, se scurge dintr-un 
vas o substanţă toxică ce i-a ucis deja pe mulţi dintre fraţii mei. Ia-l de aolo!  Salvează-ne!  
                    Am fugit repede şi am luat vasul periculos. Conţinea benzină. Peştişorul mi-a mulţumit, iar eu 
i-am spus: 
                   -Îmi cer  scuze în numele vinovaţilor. Eu iubesc natura şi nu i-aş face rău.  
                  Atunci s-a apropiat de mine fata aceea foarte drăguţă ce a fost înconjurată de lumină când am 
întâlnit-o şi mi-a zâmbit. Eu am întrebat-o: 
                   -Cum ziceai că te numeşti? 
                   -Mă numesc Gaya. 
                   -Îmi pare bine. Înteleg de ce sunt copacii şi animalele aşa de nemulţumiţi. Şi îmi pare atât de rău 
pentru cele întâmplate. Cum aş putea să vă dau o mână de ajutor? 
                   -Ajută-mă să-i educ pe oameni, să-i învăţ să respecte ceea ce le-a dat Gaya.  Eu le-am dat o 
natură frumoasă, cu animale sănătoase, cu păsărele vesele ce cântă fără încetare, cu frumoase căprioare ce 
zburdă în voie. Poienile erau curate, râurile aveau apă sănătoasă. Acum totul e otrăvit şi plin de mizerie. 
                    -I-ar sufletele lor sunt otrăvite de răutate, am adăugat eu trist. Îţi promit că voi face totul pentru 
a-i educa. 
                     Şi, după ce i-am făcut acea promisiune, Gaya a disparut împreună cu ursoaica, lupii, vulpile 
broaştele. Copacii au amuţit şi ei, iar tata a apărut din nou lângă mine. Am început să-i povestesc ce s-a 
întâmplat, dar el părea să nu înţeleagă nimic.   
                      Poate cei mari, cresc şi uită limba naturii , mi-am spus eu în gând. Nu i-am vorbit decât despre 
întâlnirea cu Gaya, iar el mă privea tare mirat. Când am ajuns acasă, am lipit peste tot afişe cu mesaje ce îi 
îndemnau pe oameni să salveze planeta şi i-am convins pe prietenii mei să-şi schimbe comportamentul.  
                      O lume curată ne va aduce sănătate şi multe bucurii. 
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EFORT CONJUGAT PENTRU UN MEDIU MAI CURAT 
PE VALEA AMPOIULUI 

 
Autor: Prof. ADRIANA ROŞU 

LICEUL DE ARTE, Localitatea: ALBA IULIA, Judeţ Alba, România 
 
In order to survive, we need a suitable environment. However, we are the     push it to destruction, 
because they exploit mercilessly. Therefore be changed    all mentality. A great responsibility rests 
our new teachers, who by training and   education, children can wake up in the heart of the desire 
to respect nature, to everything we   environment. 
 
      Several years ago I was a professor of mathematics and director of the Eco School with grades 
I-VIII Dionysiou POPOVICIU Taut com Metes Alba County, a common river crossed by 
Ampoi.    Then there was a problem with pollution from both The Chemical Zlatna and the     
inhabitants so that at one point had the impression that the river bed is pit  all garbage. The present 
project idea started from findings that worry not only   those who live on both sides of the valley 
Ampoiului, and those who assist Ask piles of waste of all kinds that are on two ţărmuiri of water, a 
choke, a polluting  and emit unbearable odors. 
 
        This project was conducted in collaboration with all community schools and was a small 
beginning    but surely the major actions and that made the river look much better. It is true that    
always room for improvement but slowly things have changed much for the better. 
I also wanted to participate with our own forces Ampoiului greening area, the area where it passes 
through villages and to launch an SOS all those who consciously or unconsciously contribute to 
poisoning water and vegetation on both sides. 
 
ARGUMENT 
MOTTO: 
E adevărat că trăim într-o lume în care există POLUARE, RĂZBOI, BOALĂ, MOARTE, dar 
există şi FLORI, COPII, SPERANŢĂ, DRAGOSTE . 
EXISTĂ VERDE ! 
Pentru a putea supravieţui, avem nevoie de un mediu adecvat. Totuşi, noi suntem cei 
care îl  împingem la distrugere, pentru că îl exploatăm fără milă. De aceea, trebuie schimbată 
mentalitatea tuturor. O mare responsabilitate ne revine nouă, dascălilor, care prin instrucţie şi 
educaţie, putem trezi în inima copiilor acea dorinţă de respect faţă de natură, faţă de tot ce ne 
înconjoară. 
În urmă cu câțiva ani eram profesor de matematică și director la Eco Școala cu clasele I-VIII     
DIONISIU POPOVICIU TĂUȚI com. Meteș jud. Alba , o comună străbătută de râul Ampoi. 

Atunci era o problemă cu poluarea   atât din partea Combinatul chimic Zlatna cât și din partea 
locuitorilor comunei astfel încât la un   moment dat aveai   impresia că albia râului este groapa de 
gunoi a tuturor. Ideea proiectului de faţă a pornit de la constatările care îi îngrijorează nu numai pe 
cei ce locuiesc de o parte şi de cealaltă a Văii Ampoiului, dar şi pe cei care asistă întrebători la 
mormanele de deşeuri de tot felul care se găsesc pe cele două ţărmuiri ale apei, o sufocă, o 
poluează 
şi degajă mirosuri insuportabile. 
Acest  proiect s-a desfășurat în colaborare cu toate școlile comunei și care a fost un început mic 
dar sigur în acțiunile de amploare și care au făcut  ca  râul să arate mult  mai bine . Este adevărat 
că întotdeauna este loc de mai bine dar încet , încet lucrurile s-au schimbat mult  în bine. 

Am dorit  totodată să participăm cu propriile noastre forţe la ecologizarea zonei Ampoiului, 
în zona în care el străbate satele comunei dar şi să lansăm un S.O.S. tuturor celor care în mod 
conştient sau inconştient contribuie la otrăvirea apei şi a vegetaţiei de pe cele două maluri. 
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Pentru succesul acţiunii intreprinse de noi cât şi pentru sporirea numărului celor care trebuie să 
devină conştienţi de importanţa salvării acestei zone de la poluare şi distrugere treptată a oricărei 
urme de vegetaţie, am conceput acest proiect împreună cu şcolile situate pe traseul de curgere al 
Ampoiului, în speranţa că exemplul nostru va fi urmat şi de alte şcoli interesate de menţinerea vie 
şi nepoluată a naturii încă vii, dar într-un proces de degradare. 
Importanţa proiectului constă în principal în educarea ecologică a tinerei generaţii prin acţiuni 
concrete în zona cercetată. 
PARTENERI ÎN PROIECT 

1. CONSILIUL LOCAL 
2. ŞC. CU CLS. I-VIII METEŞ 
3. ŞC. CU CLS. I-VIII AMPOIŢA 

GRUPUL ŢINTĂ 
Elevii şcolilor partenere 

ACTIVITĂŢI 
1. Acţiuni de colectare de deşeuri, care vor fi transportate la depozite cu mijloace puse la 

dispoziţie de către Primăria Meteş 

 
2. Acțiuni de plantare de pomi. 

   
3. Acţiune de lipit afişe cu tematică ecologică pe uliţele satelor 

 
4. Concurs de desene cu tema EFORT CONJUGAT PENTRU UN MEDIU MAI CURAT  
PE VALEA AMPOIULUI 
5. Simpozion cu tema Impactul deşeurilor din plastic asupra mediului 
6. Întocmirea unui jurnal cu aspecte din timpul acţiunilor 
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7. Paradă a modei cu costume din materiale reciclabile 

       
8. Expoziţie cu obiecte din materiale reciclabile 

Aceaste acţiuni se s-au desfăşurat o dată pe lună ( în ultima săptămână a lunii în curs). 
În perioada de iarnă elevii nu au participat la acţiuni , ci au fost  iniţiaţi în vederea modului în care 
trebuie să contribuie ei însuşi la menţinerea curată a planetei cu ocazia excursiilor şi drumeţiilor 
intreprinse de ei, împreună cu familia sau singuri , s-au documentat  în legătură cu zona propusă 
pentru ecologizare. 
OBIECTIVUL GENERAL : 

Formarea unei atitudini responsabile faţă de mediu şi conştientizarea celor din jur ca natura 
trebuie respectată. 
OBIECTIVE  SPECIFICE 

 Conştientizarea tinerilor privind importanţa menţinerii unui mediu curat şi sănătos 
 Responsabilizarea acestora în ceea ce priveşte mesajul acţiunii lor 
 Atenţionarea tuturor factorilor de răspundere care sunt pasivi faţă de ravagiile cauzate de 

poluare 
 Semnalarea faptului că tinerilor le pasă de viitorul planetei lor 
 Dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii elevilor de a ocroti natura 
 Participarea alături de părinţi, bunici şi autorităţile locale la la ingrijirea şi protejarea 

mediului 
 Resurse materiale 
 Resurse umane 
- Copiii din unitățile implicate și parinții copiilor; 
-                 Directorii unităților, cadrele didactice implicate; 
- Reprezentanți ai Primariei Meteş,reprezentanți mediu; 

EVALUAREA PROIECTULUI 
 S-au intocmit portofolii cu ilustrarea acţiunilor, procesele verbale, proiecte de activităţi 
integrate desfăşurate pe parcursul proiectului, prezentări pawer-point pentru fiecare 
activitate desfăşurată, ce s-au trimis instituţiilor partenere. 
 Portofoliile au conţinut  texte literare ghicitori, poezii, calendarul ecologic , 
scurtă descriere a acţiunilor. 
 In fiecare unitate parteneră s-au realizat expoziţii cu lucrări artistico-plastice şi 
practice ale copiilor şi cadrelor implicate, machete,  postere toate acestea s-au constituit 
intr-o baza materială pentru desfăşurarea unor  viitoare acţiuni, 
 S-au realizat de asemenea expoziţii la nivelul unităţilor școlare. 
 S-a elaborat un chestionar cu scopul monitorizării evoluţiei proiectului şi indentificării 

unor schimbări în atitudinea elevilor 
 Achiziţionarea de coşuri compartimentate şi utilizarea corectă a lor de către toţi elevii 
 Transferul experienţei ecologice acumulate în şcoală, de către toţi elevii, la propriul 

domiciliu 
MONITORIZAREA PROIECTULUI 

 Pe parcursul desfăşurării acţiunilor s-a  analizat modul de desfăşurare a acestora şi 
diferitele oportunităţi ivite, astfel incât acţiunile care s-au desfășurat au fost  un mod 
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plăcut de destindere, dar si de implicare a copiilor, cât și a cadrelor didactice 
 S-a purtat un dialog constructiv in vederea desfașurării acţiunilor intr-un mod cât mai 

plăcut, interesant, atractiv , constructiv. 
 Echipa de lucru a realizat fotografii şi un jurnal cu descrierea activităţilor desfăşurate; 
 S-a urmărit ca elevii implicaţi să-şi împărtăşească liber părerile şi impresiile 

personale asupra temelor propuse la fiecare etapă a derulării proiectului. 
Finalităţi: 

teoretice: 
 postere, pliante, eseuri literare, desene, colaje, album foto,  publicaţii în revista şcolii, 
 mapă cu materialele proiectului; 

practice 
 Îngrijirea parcului şcolar; 
 Curăţenie pe valea Ampoiului şi alte văi din sat şi  comună ; 
 Realizarea unor expoziţii tematice; 

REZULTATE AȘTEPTATE 
 Formarea unei atitudini sănătoase faţă de natură ; 
 Întărirea colaborării ( elevi, cadre didactice) pentru îmbunătăţirea sănătăţii mediului; 
 Dobândirea deprinderilor ecologice pentru păstrarea şi refacerea echilibrului om-mediu; 
 Dorinţa elevilor de a desfăşura mai multe activităţi în aer liber; 
 Implicarea responsabilă şi efectivă a elevilor în viaţa şcolii; 
 Abordarea mediului atât pe cale ştiinţifică cât şi pe cale sensibilă, artistică. 
 Continuitate: dezvoltarea  de parteneriate cu alte scoli din zona, elaborarea de noi 
proiecte in viitor, atragerea părinţilor, a altor membri ai comunităţii în strategiile şcolii; 
 Îmbunătaţirea aspectului propriei şcoli. 

Activitatea 1 
Ce este mediul pentru noi? 

Scop: 
Definirea mediului şi identificarea importanţei acestuia în viaţa noastră. 
Durata: 
30 minute 
Materiale necesare: foi pentru desen, marker, creioane colorate, coli mari de desen, cretă şi tablă. 
Procedeu: 
1.Întrebaţi participanţii dacă au auzit vreodată termenul de “mediu”. În ce context a fost folosit? 
Cine l-a rostit? Încercaţi să obţineţi cât mai multe informaţii pentru a formula o definiţie a 
termenului, dar nu o definiţi încă. 
2.Formaţi grupe de 4-5 participanţi. 
În cadrul grupelor, participanţii definesc “mediul” pe baza informaţiilor discutate cu întreaga clasă. 
Timp de lucru 5 minute. 
Fiecare grup citeşte definiţiile; acestea sunt trecute pe tablă. Pe baza lor se defineşte mediul ca 
fiind “tot ceea ce ne înconjoară”. 
3.După definirea termenului, fiecare grupă întocmeşte o listă cu diferite lucruri din mediu. Timp de 
lucru 10 minute. 
După expirarea timpului fiecare grup trece pe tablă lista întocmită. Profesorul subliniază sau taie 
lucrurile comune care apar şi pe alte liste. Câştigă acea echipă pe a cărei listă apar cele mai multe 
cuvinte diferite de ale celorlalte grupe. 
4. Fiecare grupă va primi câte o diagramă cu definiţia mediului în centru şi cu mai multe cerculeţe 
de jur împrejur. Participanţii vor avea de completat aceste cerculeţe cu lucruri din mediu 
importante pentru ei. Reprezentanţii fiecărei grupe vor prezenta rezultatele şi vor da explicaţii 
colegilor. La final se va realiza o expoziţie cu diagramele realizate de fiecare grup. 
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Activitatea 2 
Deşeurile – problemă a lumii contemporane 

Scop: 
Definirea şi clasificarea deşeurilor. 
 
Timp: 60 minute 
 
Materiale necesare: 
Foi pentru desen, marker, creioane colorate, coli mari de desen, cretă şi tablă. 
 
Procedeu: 
1. Utilizând brainstormingul se defineşte noţiune de deşeuri. 
2. Se împart participanţii în grupuri de 4 – 5, fiecare grup trebuind să realizeze câte o listă cu cât 

mai multe tipuri de deşeuri. Se afişează listele, se subliniază cuvintele cel mai des întâlnite şi 
se realizează pe tablă o clasificare a deşeurilor. 

3. După definirea deşeurilor se va realiza jocul “ Să reciclăm hârtia! ” 
 
Sugestii de “Temă pentru acasă” – se adresează programului cu elevii 
Pentru a cunoaşte compoziţia gunoaielor menajere şi cantitatea produsă de fiecare familie se 
pot da urmatoarele fişe de observaţii elevilor,  acestea  fiind completate timp de 7 zile iar 
apoi analizate. 
Ce aruncăm la gunoi? 
Ziua Deşeuri 

organice 
Hârtie Plastic Deşeuri 

metalice 
Deşeuri 
textile 

Sticlã 

1       
2       
  
 
Se vor nota de asemenea: 
 
 nr membri de familie,  
 greutatea coşului; 
 de câte ori se goleşte coşul  pe săptămână. 
 
Dupa analizarea fişelor rezultatele trebuie să  se încadreze între 0,8-1 kg deşeuri menajere/ 
locuitor/zi.  
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Reciclarea deşeurilor şi biocombustibili 
Autor: prof. Boca Roxana,  

Colegiul UCECOM “Spiru Haret”, sector 6, Bucureşti, România 
 

Every day produces unimaginable quantities of household waste which are often thrown 
into special places entering in the process of recycling. 

Pollution is a consequence of anthropization, but especially urbanization. Urban 
concentration determines the appearance of several forms of pollution: domestic, industrial, 
chemical, biological and even esthetics. 

The main ways of spreading harmful substances from landfill waste air, soil unprotected 
and water.Recycling and recovery of such products would contribute to the saving of certain 
plants, animals, humans and the environment in general. 

Mankind must realize that only through a rigorous selection of waste and by the ability of 
modern technology to recycle the planet and everything that means life can be saved.  

Therefore we should use biofuels. These are derived fuels derived various sources of 
biomass. Biomass includes any renewable  material  of organic nature, encompassing the terrestrial 
plants (agricultural crops for food, trees and crops intended for the production of energy, industrial 
plants, feed) and aquatic (algae, sea grasses), as well as all organic waste and residues from 
agriculture, fisheries, forestry, municipal wastes and other wastes.  
 
 

În fiecare zi se produc cantităţi inimaginabile de deşeuri menajere care sunt, de cele mai 
multe ori aruncate în locuri speciale intrând în procesul de reciclare. 

Poluarea este o consecinţă a antropizării, dar mai ales a urbanizării. Concentrarea urbană 
determină apariţia mai multor forme de poluare: menajeră, industrială, chimică, biologică şi chiar 
estetică (prin degradarea peisajelor ca urmare a planificării urbane eronat concepute). 

Cu puţine decenii în urmă, în Europa, îndepărtarea deşeurilor avea loc într-o formă 
adeseori periculoasă pentru mediu. Gunoiul era evacuat în gropi săpate în pământ, iar apoi ars. În a 
doua jumătate a acestui secol, prin aceste metode, au fost eliberate cantităţi mari de halogeni şi 
hidrocarburi, care au ajuns în circuitele biogeochimice locale sau globale ale substanţelor în 
natură. Gazul metan şi dioxidul de carbon, generate prin descompunerea anerobă şi aerobă a 
materialelor organice din deşeu, contribuie astăzi considerabil la schimbarea climei pe glob. Căile 
de răspândire a substanţelor dăunătoare sunt aerul şi apele de infiltraţie din depozitele de reziduuri 
neprotejate. 

La începutul anilor 80, gunoiul urban a început să fie considerat ca un amestec nedefinit de 
substanţe, mai mult sau mai puţin dăunător din punct de vedere chimic, dar care, prin reacţii 
chimice şi biologice interne, poate conduce la alte substanţe şi mai dăunătoare. Depozitele de 
deşeuri, privite până acum formal au început să fie denumite “depozite – reactor”. După acest 
moment, oamenii de ştiinţă au început să acorde atenţie potenţialului reactiv al deşeurilor şi 
emisiilor nocive ale acestora. În cadrul gospodăririi deşeurilor, la estimarea efectelor asupra 
mediului înconjurător, nu se mai discută numai despre felul şi tehnica înlăturării deşeurilor, ci şi 
despre prioritatea strategiilor şi activităţilor de evitare a formării deseurilor şi de valorificare a 
acestora.  

Căile principale de răspândire a substanţelor dăunătoare din depozitele de reziduuri 
neprotejate sunt aerul, solul şi apa. Reciclarea  şi valorificarea acestor produse ar contribui la 
salvarea anumitor plante, animale, a omului şi în general a mediului înconjurător.   

Reciclarea deseurilor de hârtii – cartoane. (anexa 1) Deşeurile de hârtii – cartoane  
reprezintă cea mai importantă materie primă secundară pentru  industria de celuloză, hârtie şi 
carton, datorită atât implicaţiilor ecologice cât şi a celor economice, cum ar fi:  

- conservarea pădurilor, deoarece o tonă de maculatură salvează circa 5 m3 de masă 
lemnoasă necesară fabricării unei cantităţi echivalente de celuloză; 
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- prelucrarea maculaturii se realizează cu consumuri energetice de 2-3 ori mai reduse decât 
în cazul folosirii fibrelor celulozice; 

- apele reziduale de la prelucrarea maculaturii au o încărcare de 3-4 ori mai mică în 
poluanţi decât cele rezultate la fabricarea celulozelor. 

Efectele dezvoltării industriei celulozei şi hârtiei sunt dezastroase asupra mediului 
înconjurător prin defrişări (14 milioane de hectare de pădure în fiecare an), poluarea aerului prin 
fabricile de celuloză, şi incineratoarele de deşeuri.  

Ştiaţi că...  
 Pentru fabricarea unei tone de hârtie obişnuite se folosesc între 2 şi 3,5 tone de lemn, adică  

sunt tăiaţi aproximativ 20 de copaci.  
 Din fibrele de celuloză din lemn, rezultate dintr-un proces de fierbere chimica, se obtine  

hârtia.   
Reciclarea deşeurilor de mase plastice.(anexa 1) Reciclarea deşeurile de mase plastice este  

importantă din punct de vedere al conservării resurselor de ţiţei. Atunci când vorbim despre 
valorificarea deşeurilor de mase plastice avem în vedere, pe lângă reciclarea materială şi 
recuperarea de energie. Argumentele care pledează în favoarea utilizării acestora ca înlocuitor de 
combustibil convenţional se referă la: 
  - puterea calorifică mare - comparabilă cu cea a cărbunilor superiori; 

- costuri mari de reciclare – atunci când deşeurile de mase platice nu sunt selectate direct 
de la sursă şi ajung în gunoiul menajer; sau când acestea provin din ambalajele alimentare cu un 
grad mare de impurificare; 

- sunt deşeuri nebiodegradabile şi ca urmare din punct de vedere al mediului acestea 
trebuie eliminate.  
  Ştiaţi că... 
 Pungile de plastic dispar în aproape 30 de ani 
 Sticlele de plastic nu se biodegradează complet niciodată; se descompun în granule care 

sunt  
mâncate de diverse vietăţi ca peşti, păsări sau viermi, şi rămân în stomacul lor până mor. 

Reciclarea deşeurilor metalice.   
În cazul fierului vechi, interesul pentru activitatea de reciclare este influenţat direct de 

cererea de oţel şi de preţul fierului vechi, inferior celui al minereului de fier.  
  Ştiaţi că... 
 O cutie de aluminiu dispare natural în 100 de ani  
 Cutiile şi foliile de aluminiu reprezintă cam 20% din deşeurile domestice ca volum, dar  

aproape 25% din deşeurile reciclabile 
 Reciclând 1 kg de aluminiu se salvează 8 kg de bauxită , 4 kg de chimicale şi 14 kwh de  

electricitate 
 Folia de aluminiu reciclată este folosită pentru a face componente pentru maşini noi 
 3 din 4 conserve pe care le găsim la supermarket sunt facute din oţel. 

Reciclarea deşeurilor de cauciuc.(anexa 1) Deşeurile de cauciuc, datorită cantităţilor mari  
care se generează anual, reprezintă o categorie importantă de deşeuri şi totodată, reprezintă o sursă 
de materie primă secundară şi de combustibil alternativ. Aportul cantitativ cel mai mare la sursa de 
deşeuri de cauciuc o au anvelopele uzate. Principalele metode de valorificarea anvelopelor uzate 
sunt: 
 - reşaparea anvelopelor uzate este o metodă de recondiţionare care permite obţinerea de 
anvelope comparabile, din punct de vedere al calităţii, cu cele noi 
 - recuperarea cauciucului din anvelopele uzate neseparabile (prin măcinare la temperatura 
ambiantă sau prin criogenie), ca materie primă secundară sub formă de pudretă, în vederea folosirii 
ca adaos în produsele din cauciuc: articole tehnice din cauciuc, covoare, încălţăminte. 

Reciclarea deşeurilor textile. (anexa 1) Deşeurile textile pot fi clasificate după provenienţă  
în două categorii:  

- deşeuri textile tehnologice - provenite din procesele de prelucrare textilă; 
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- textile uzate - colectate de la populaţie, sau de la instituţii, ca urmare a uzurii fizice şi morale 
după un anumit timp de folosire a articolelor textile. 

Textilele uzate sunt valorificate în industria materialelor de construcţii prin obţinerea de 
materiale termo, fono şi hidroizolante.  

Reciclarea deşeurilor de sticlă. (anexa 1)Deşeurile de sticlă constituie un material de  
înlocuire al materiilor prime: sodă, nisip, feldspat utilizate la fabricarea sticlei de ambalaj şi menaj.  

Reciclarea deşeurilor de afişaje cu cristale lichide. (anexa 1)Deşeurilor de afişaje cu 
cristale  

lichide (LCD) intră de obicei în compoziţia televizoarelor cu ecran plat, a telefoanelor mobile şi a 
calculatoarelor. 
  La ora actuală se consideră că nu există nici o tehnică viabilă de recuperare sau opţiuni de 
eliminare în condiţii de deplină siguranţă a unor astfel de materiale. 

Ştiaţi că... 
 Anumite telefoane mobile şi accesoriile lor conţin unele dintre cele mai periculoase  

substanţe cunoscute de om 
 Aproximativ 450 milioane de telefoane mobile au fost cumpărate în întreaga lume anul  

trecut. 
Omenirea trebuie să conştientizeze faptul că numai printr-o selecţie riguroasă a deşeurilor 

şi prin capacitatea extraordinară a tehnologiei moderne de a le recicla planeta şi tot ceea ce 
înseamnă VIAŢĂ poate fi salvată.  

De aceea ar trebui să utilizăm biocombustibilii. Aceştia sunt combustibili derivaţi din 
diverse surse ale biomasei. Biomasa înglobează orice material regenerabil de natură organică, 
cuprinzând vegetalele terestre (culturi agricole de uz alimentar, pomi şi culturi destinate producerii 
de energie, plante industriale, nutreţuri) şi acvatice (algele, ierburile de mare), precum şi ansamblul 
de deşeuri şi reziduuri organice din agricultură, piscicultură, silvicultură, deşeuri municipale şi alte 
deşeuri.  

Biomasa poate fi recoltată şi utilizată pentru obţinerea de alimente, materiale de construcţii 
sau combustibili. De asemenea, se poate descompune în mediul natural şi prin fosilizare, să 
conducă la obţinerea de combustibili fosili (petrol, cărbune, gaze naturale). Conţinutul de energie 
al biomasei poate fi utilizat prin arderea directă a acesteia sau prin conversia chimică în 
combustibili, urmată de arderea acestora. Din masa vegetală, sub diferitele ei forme se pot obţine 
biocombustibili, iar aceştia sunt benefici pentru mediul înconjurător, deoarece adaugă mult mai 
puţine emisii nocive în atmosferă şi utilizează diferite deşeuri agricole ca resursă. 
  În prezent, principalii biocarburanţi existenti sunt: bioetanolul, biodiesel-ul şi biogazul. 

Bioetanolul  este un combustibil ecologic. Cea mai importantă sursă de obţinere a 
bioetanolului o reprezintă deşeuri agricole (paie de cereale şi orez, bagasă - deşeuri de trestie de 
zahăr, fibre şi deşeuri de bumbac), culturi erbacee destinate acestui scop, deşeuri industriale etc.    

Bioetanol-ul este folosit ca o alternativă la benzina, în amestecuri de proporţii diferite cu 
aceasta sau în stare pură (E100). Din punct de vedere al caracteristicilor bioetanol-ului, acesta are 
o cifră octanică mai mare decât benzina, de aici rezultând o ardere mai eficientă (implicit şi emisii 
de CO2  mai reduse decât în cazul motoarelor care funcţionează doar cu benzină, emisii fără sulfuri 
şi hidrocarburi).   

Biodieselul  este un combustibil asemanator cu diesel-ul, dar care nu este derivat din petrol 
ci din uleiuri vegetale si grasimi animale. Avantajele biodieselului sunt: reducerea emisiei de 
bioxid de carbon CO2, comparativ cu motorina, cu circa 40%; nu conţine sulf, deci arderea lui nu 
creează bioxid de sulf SO2; poate înlocui complet combustibilul diesel/petrol convenţional 
respectiv; îmbogăţeşte diversitatea resurselor energetice, în condiţiile în care resursele folosite în 
prezent sunt pe cale de a se epuiza; se reduc emisiile de hidrocarburi  şi de particule materiale; este 
biodegradabil. Are totuşi un singur dezavantaj şi anume creşte puţin emisia de NOx. 

Biogazul este gaz produs prin descompunerea materiei organice în absenţa oxigenului. 
Acesta se produce şi în mod natural, în zonele unde se acumulează reziduri animale, vegetale şi 
deşeuri menajere şi este deosebit de periculos dacă nu este colectat sau dispersat în aer, putând 
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exploda‚ în concentraţii de 5-15%. Avantajele biogazului sunt: reducerea gradului de încărcătură 
cu substanţe nocive a terenului agricol prin micşorarea cantităţii îngrăşământului artificial, 
reducerea emisiilor de dioxid de carbon, reducerea încărcăturii de metan din creşterea animalelor.   

De ce să promovă biocombustibilii? 
Principalele motivaţii pentru promovarea biocombustibililor sunt: reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră; contribuie la securitatea furnizării energiei; promovează o mai intensă 
utilizare a energiei regenerabile, o diversificare a  economiei  în agricultură pe noi pieţe.  

Impactul economic şi de mediu al promovării biocarburanţilor  
  Fabricarea etanolului din trestie de zahăr cultivată în Brazilia duce la reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră cu aproape 90%. Producerea de biodiesel din ulei de palmier şi soia reduce 
aceste emisii cu 50% şi respectiv 30%. Transportul din UE este responsabil pentru aproximativ 
21% din totalul emisiilor cu efect de seră care contribuie la încălzirea globală.  

Drenarea zonelor umede pentru a produce orice tip de biocarburanţi va duce la pierderea 
cărbunelui stocat, a cărui formare ar dura sute de ani, prin reducerea emisiilor anuale de gaze cu 
efect de seră.  
  Dacă biocarburanţii ating o proporţie de folosire de 14%, se aşteaptă reducerea emisiilor 
gazelor cu efect de seră cu 101-103 de milioane de tone de CO2 pe an în comparaţie cu emisiile 
înregistrate biocarburanţii utilizaţi în prezent 

 
Biocombustibilii şi sănătatea 
 
În ţările slab dezvoltate, folosirea biocarburanţilor poate însemna nici mai mult nici mai 

puţin decât diferenţa dintre viaţă şi moarte.  
În ţări ca Senegal, CO2 şi fumul de lemne omoară mai mulţi oameni decât malaria. 

“Ucigaşul din bucătărie” face cele mai multe victime în rândul femeilor, iar bolile pulmonare sunt 
larg răspândite.  

Trecerea la biocombustibli pentru gătit şi încălzirea gospodăriilor ar reduce rata mortalităţii 
şi ar permite femeilor şi tinerelor să-şi ridice nivelul de trai.  

Problemele complexe privind protecţia mediului, caracteristice acestui sfârşit de mileniu, 
au determinat apariţia unor noi ştiinţe interdisciplinare: ingineria ecologică, modelarea ecologică 
şi managementul ecologic, ce permit obţinerea unor rezultate consistente în problemele de 
protecţie a mediului. 

Biotehnologiile mediului oferă instrumente puternice şi eficiente din punct de vedere al 
costurilor, apte de a rezolva probleme de remediere şi de protecţie a mediului, ce marchează 
începutul secolului XXI, însă acestea devin eficiente numai dacă în utilizarea lor se ţine cont de 
caracteristicile biologice ale biosistemului în care sunt aplicate. 
 
 
 
Bibliografie: 
[1] D. Negoiu, A. Kriza, Poluanţi anorganici în aer, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1977 
[2] E. Mitrănescu, C. Savu, N. Porârlan, C. Lupescu, Din riscurile poluării mediului, Ed. 
M.A.S.T, Bucureşti, 1998 
[3] L. Ursea, G. Stoica, Chimia – mediul şi viaţa,Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2001 
[4] C. Pumnea, G. Grigoriu, Protecţia mediului ambiant, Ed. Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1994 
[5] www.greenfleet.info 
[6] http://www.ecologic.rec.ro/reciclare_diverse.php 
[7] http://www.reciclabileromania.ro/ 
[9] www.gestiuneadeseurilor.ro  - „Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii 
deseurilor municipale” - „Evacuarea ecologică a deseurilor urbane”  şi „Dezvoltarea gestionarii 
deşeurilor în Europa”   
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SCENARIU  DE  SPECTACOL  PENTRU  COPII  PE  TEMĂ  ECOLOGICĂ 
„PADUREA VORBITOARE” 

 
Autori: Prof. Sandu Loredana/ Prof. Milos Gianina  

Grădiniţa PP „Floarea soarelui”,  Localitatea: Reşiţa, Judeţil Caraş-Severin, România 
  

Pentru un impact mai puternic al activităţilor de educaţie ecologică în grădiniţă şi pentru a 
conştientiza şi sensibiliza cât mai mult şi familiile copiilor din grupă am conceput un mesaj mobilizator 
spre atitudini şi comportamente civice corecte, mesaj sub forma unui scenariu de spectacol susţinut de 
copii şi prezentat în cadrul programului educativ. 

Scenariul dimensionează la vârsta preşcolarităţii un aspect al problematicii cu care se confruntă 
lumea actuală, aceea a poluării mediului înconjurător. Conţinuturi curriculare specifice sunt abordate 
de către copii pe calea jocului, elementul ludic asigurând modalitatea prin care cei mici înţeleg că şi ei 
pot fi un important factor de protejare a mediului înconjurător. 

Intr-un cadru amenajat cu elemente de pădure (acestea pot fi realizate din material recuperabil), 
doi copii - Ştefan şi Ilenuţa - poartă o discuţie cu brazii, insectele, florile, fructele de pădure despre 
problemele grave cu care se confruntă în ultimul timp: atitudinea agresivă a oamenilor, concretizată în 
acte de vandalism, violenţă şi poluare. 

Scenariul de serbare creat presupune antrenarea a 20 de copii care dau viaţă unor personaje din 
lumea pădurii ce-şi prezintă necazurile. Personajele-copii sunt costumate în straie tradiţionale şi 
utilizează laptopul - ca semn al unei abordări din perspective moderne a unei problematici mai vechi. 

Pentru reuşita spectacolului se impune acordarea unei atenţii sporite fondului muzical, care va 
surprinde, neapărat, acustica din pădurile româneşti. 

Prezint colegelor acest scenariu, cu încrederea că vor cuprinde în conţinutul programului si 
astfel de mobilizări spre comportament civic. 

TEMA: Protecţia mediului înconjurător, instrument al dezvoltării comunitare durabile 
SCOP: Educarea copiilor si a comunitatii locale pentru pastrarea unui mediu mai curat si mai 

sanatos, pentru utilizarea rationala a resurselor naturale si mentinerea echilibrului ecologic, in vederea 
conservarii naturii pentru generatiile urmatoare.  

OBIECTIVE: 
 constientizarea si sensibilizarea comunitatii locale, a copiilor si parintilor fata de 

problemele mediului; 
 crearea in gradinita si in imprejurimi a unui mediu ambiant placut, prin amenajarea 

si intretinerea spatiilor verzi; 
 formarea unui comportament etic, civic; 
 formarea unor deprinderi de conservare a naturii; 
 implicarea copiilor in colectarea materialelor reciclabile – hartie si PET-uri. 

 
GENERIC DE SPECTACOL: „Pădurea vorbitoare" 
 
DECOR: fundal de pădure, din tavan sunt atârnate diverse siluete de păsări „in zbor", câţiva 

bolovani confecţionaţi din carton, buşteni - de asemenea confecţionaţi du: material uşor, siluete de 
arbori, flori, ciupercuţe, toate aşezate astfel încât să-i inducă spectatorului sentimentul că se află 
într-o pădure; în mijlocul scenei se află o cioată de copac pe care se va aşeza, la momentul potrivit, 
personajul Ştefan. 

Toate personajele enumerate mai sus sunt în scenă, cu excepţia lui Ştefan şi ; Ilenuţei, care 
sunt în culise. 

Decorul este sugestiv pentru mizerie: fructele căzute în preajmă, nişte PET-uri. florile, nişte 
cutii de conserve şi pe toată scena sunt ambalaje de hârtie şi de plastic mototolite. 
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DESCRIEREA SCENARIULUI: 
 
TABLOUL DE ÎNCEPUT: brazii sunt „adunaţi" (în sensul că au crengile pe lângă trunchi), 

sugerând că dorm încă, fructele şi florile dorm, de asemenea. Se aude apa de izvor curgând, 
vântul, şi pe acest decor „apare soarele", coborât cu un fir din tavar.. Fundalul sonor accentuează 
susurul izvorului şi, în plus, se aude ciripitul păsărilor di-pădurile noastre, româneşti, în vreme ce 
soarele intră în scenă, florile, brazii, fructe* e. mimează trezirea din somn. 
BRADUL se adresează brăduţilor: „Voiniceii tatii dragi, 

Daţi cu rouă pe obraji  
Şi treziţi-vă pe dată  
C-avem o zi importantă!" 

BRÂDUŢA se trezeşte şi spune, aranjându-şi acele:  
„Da, aşa-i, mi-aduc aminte. 
 Avem astăzi întâlnire 
 Cu-n copil tare cuminte 
 Care ne-a trimis o ştire: 
 Vrea să fie informat  
Despre codrul-împărat  
Care de o vreme-ncoace  
Nu mai are somn, nici pace" 

BRĂDUŢ şi BRĂDUŢICA se trezesc, îşi freacă ochii somnoroşi, şi răspund în cor:  
„Suntem gata, pregătiţi!  
Tot ce vrea, el va afla  
Numai dacă ne-o-ntreba." 

TABLOUL II: apare, în costum tradiţional, Ştefan. Are o floare la pălărie, un fluier la 
cingătoare şi o figură foarte zâmbitoare. Poartă o traistă în care se află... un laptop. Salută ceremonios 
pe toată lumea: 
ŞTEFAN:   „Bună ziua tuturor... 

De voi tare mi-afost dor!  
Bună ziua, frate Brad,  
Tare eşti frumos şi-naltl  
Bună ziua, măi Brăduţa...  
Bine-ţi sade cetinuţa!  
Bună ziua, voinicei...  
Măi, d-aţi crescut măricei!" 

BRĂDUŢICA şi BRĂDUŢ răspund în cor:     
„Bine-ai venit pui de om! 
Noi ţi-om spune ce ne doare.  
Ascultă pe fiecare,  
Ajutor dacă ni-i da,  
Tare ne-om mai bucura!" 

ŞTEFAN se aşază pe cioata de copac spunând:  
„Ascult, sunt numai urechi... 
Am să îmi notez cu spor  
Aici, pe calculator (scoate laptopul-jucărie)  
Tot ce voi aveţi de spus... 
 Vreme e pan' la apus... " 

BRADUL intervine:   „Să înceapă gâzele 
Să-şizumzăie ofurile...  
Hai, curaj, măiNorocica!  
Spune care-ţi-este frica. " 
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ZUMZAICA poartă o găletuşă cu miere (se poate realiza din carton colorat pe 
margini astfel încât să dea impresia că se prelinge mierea); are băsmăluţă pe cap, 
şorţuleţ etc., bâzâie, mişcă energic aripile şi spune:  

„Eu sunt dulcea Zumzăica; 
Arghezi-mi spunea «fetica» 
Şi sunt tare supărată... 
Că-n pădure, pe-nserat, 
Un praf negru s-a lăsat 
Şi mi-a alterat nectarul... 
Acum să-mi schimb reţetarul? " 

COLORICI face mişcări de balet, se înclină şi spune:  
„ Calorici mi-e numele  
Şi mi-s surori florile... 
Intr-o zi, de dimineaţă, 
O fetiţă - o dulceaţă! 
Mi-a ciobit puţin aripa... 
Vă spun, mă luasefycal 
Am crezut că am să mor, 
Că n-am să mai pot s.ă zbor... " 

HARNICICA, cu o mimică foarte tristă, dar cu mişcările unui personaj energic, se prezintă şi ea, cu 
glas gâtuit de emoţie: 

„ Gospodină-s... duc în spate 
Un grăunte-jumătate! 
Acum tristă sunt şi port 
O povară şi mai grea: 
Cu-o mişcare de picior 
Un copil mai mărişor 
A lovit în muşuroi... 
Vai şi spaimă-a fost-pe noi!" 

Insectele se iau apoi de mâini, se prind în horă şi cântă:  
„Dragi copii, noi vă iubim,  
Vrem prieteni buni să fim.  
In pădurea asta mare  
Un rost avem, fiecare.  
Vă rugăm, respectuos,  
Purtaţi-vă cuviincios!" 

BRADUL intervine:   „Ai notat, Ştefan? 
Cand mai vin copii pe-aici  
Vrem respect pentru cei mici!" 

BRÂDUŢA spune şi ea: „Păsări dragi, cu cânt măiastru, 
Dregeţi-vă acum glasu'  
Şi căntaţi-vă amarul  
Care v-afost dat cu carul... " 

PIŢIGUŞ sare sprinten, bate din aripioare şi ciripeşte: „PIŢIGUŞ, ţi, ţi, 
ţi, uu  

Mărunţel şi albastru... 
 Jale mare m-a lovit:  
Cuibul mi l-a risipit  
Un flăcău care-a venit  
Pe aproape la cosit... " 
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MIERLITĂ: 
„ Pic, pic, pic mi-e cântul  
-MIERLITĂ sunt eu...  
Neamul păsăresc  
Are un dor greu: 
 Vrem, ca altă dată  
Pădurea să fie: 
 Verde-nmiresmată,  
Cu haină curată... " 

PITIGUŞ, CIOCĂNICI şi MIERLITĂ „zboară" şi cântă:  
„ Cip-cirip şi piu, piu, pii, 
 Ascultaţi-ne, copii,  
Şi daţi veste peste ţară  
Că pădurea o să moară  
Dacă nu o ajutaţi,  
De gunoaie s-o scăpaţi,  
Rănile să-i vindecaţi. " 
TABLOUL III: Intră în scenă o fetiţă cu codiţe, îmbrăcată ca şi Ştefan, în costum tradiţional, 

fredonând o melodie. Toţi o privesc miraţi. Ea poartă un coşuleţ pe braţ. Deodată, îl zăreşte pe Ştefan: 
„Măprezint: suntIlenuţa! 
Şi o caut pe FRĂGUŢA. 
Da' tu cine eşti, măi tată, 
Cocoţat colo pe cioată? " 

Se apropie de Ştefan, observă laptopul şi continuă:  
„în pădure, cu un laptop...  
Cine a mai pomenit...  
Ce treabă-ai de împlinit? " 

ŞTEFAN o cheamă mai aproape, îi arată notiţele, pe cei din jur, şi-i spune: „Păsurile lor, sunt 
toate,  

Uite-aici cu spor notate  
Şi pe internet le-oipune  
Ca să ştie-ntreaga lume  
Că pădurea e pe moarte..." 

ILENUŢA, speriată, scapă coşuleţul, pune mâinile la gură şi întreabă: 
„ Cum, ce spui?  
Ce vrei să zici?  
Doamne, ce se-ntâmplă-aici? " 

TOATE PERSONAJELE prezente răspund la întrebare printr-un cântec: „Ilenuţa, fată bună, 
stai şi-ascultă-nepuţin... 
Că ni-s zilele amare şi ni-i sufletul pelin...  
Bum, bum, bum - inima plânge-ntruna aşa  
Şi nu ştim ce-o să facem cu ea... 
 Suntem tare-amărâţi şi de soartă loviţi  
Cine oare ne va ajuta? " 

Ilenuţa se aşază, tristă, lângă Ştefan şi tace, îngândurată... Intervin FRUCTELE: ,,-
EusuntFRĂGUŢA... 
- Eu, ZMEURICA!' 
-Eu,AFINICA! 
Suntem tare parfumate 
Şi ne-adună-n coşuleţe 
Băieţei şi mândre fete... 
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Intervin şi FLORILE: 

„- ALBĂSTRICA sunt 
Şi cerul este-n floricica mea... 
- GĂLBINICA mi se spune 
- Şi am soarele-n cunune... 
- Mă prezint, suntROZALICA! 
Rozioară-mi e cosiţa... " 

 
FLORILE cântă:  „Florile frumoase sunt, La, la, la, la, la  

Daruri de preţ pe pământ La, la, la, la, la, la  
Dar le dor tulpinile La, la, la, la, la, la  
Le dor frunziş oarele La, la, la, la, la, la  
Apa nu mai e curată La, la, la, la, la, la 
 Şi se ofilesc pe dată La, la, la, la, la, la. " 

 
BRAZII cântă în cor:    „Fraţii noştri mari şi mici,  

Arbori falnici şi voinici,  
Cu răşină-şi plâng amarul.  
Verii cei cu frunzişoară  
Verde doar pe timp de vară:  
Fagul, castanul, stejarul,  
Alunaşul şi arţarul  
Au trimis pe vânt 
 Rugă şi cuvânt: 
 Omule, pădurea-i rai!  
De ce vrei să n-o mai ai? " 

 
ILENUTA, suflecându-şi mânecile: ..  

Gata-am auzit destul!  
Ştefan, hai să adunăm  
Tot gunoiul de pe-aici!  
(uitându-se spre sală, spune mai departe)  
Oameni mari, şi voi, cei mici,  
Daţi de veste că aici  
Am pornit campania  
Si vom curăţa pădurea! 
(Iîntorcăndu-se către Ştefan)  
Hai, trimite-n ţara toată: 
 Romani, porniţi de îndată  
Si salvaţi pădurile,  
Luncile, poienile,  
Că podoabă ca a noastră  
Nu mai e în lumea toată!!!" 

 
Ştefan lansează mesajul şi apoi, împreună cu Ilenuţa, adună gunoaiele în pungile de pe care le are, 

prevăzător, în traistă. 
 
Acum toţi sunt fericiţi. Programul se încheie cu o horă românească (melodia va fi aleasă de 

educatoare) în care se prind toate personajele. 
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Serbare ecologică „Pădurea vorbitoare” 
Grupa mare Step by Step „Iepuraşii” 
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PROIECT EDUCAŢIONAL - „MICUL ECOLOGIST” 
Autor: Prof. Inv. Preşc. Sămăreanu Cristina Maria,  

Grădiniţa cu program prelungit Arlechino, Localitatea: Dej, judeţul Cluj, România. 
 
Argument:  

Ocrotirea planetei este o problemă mondială şi, tocmai de aceea, fiecare om, de la cea mai 
fragedă vârstă, trebuie să-şi asume această responsabilitate. Noi toţi suntem responsabili în a 
construi un mediu educaţional care să motiveze copilul în procesul de protejare a naturii, fiind 
important şi necesar ca omul să fie educat în spiritul respectului faţă de mediu. 

Copiii sunt cea mai mare resursă umană a oricărei culturi. În ceea ce priveşte educaţia 
mediului, copiii sunt un grup foarte important deoarece sunt gestionarii şi consumatorii de mâine 
ai resurselor naturale. Iată de ce se impune încă de la vârsta preşcolară educaţia ecologică! 

Copiii trebuie să se apropie cu dragoste de natură şi să înveţe s-o ocrotească. La această 
vârstă se pun bazele primelor cunoştinţe, deprinderi, în ceea ce priveşte cunoaşterea omului, a 
mediului înconjurător şi a relaţiei dintre aceştia, având convingerea că putem să trezim interesul 
copiilor pentru tot ce-i înconjoară şi să le formăm o atitudine pozitivă faţă de mediu. 

Este bine să-i învăţăm pe copii să-şi menţină curiozitatea pentru tot ceea ce ne înconjoară, 
să o transformăm în interes de cunoaştere, permanent dezvoltat prin crearea de situaţii care să le 
permită şi să-i stimuleze spre noi căutări, noi experienţe, întrebări. 
 

Durata: noiembrie - mai  
 

Scopul: Formarea unor comportamente ecologice, prin cultivarea dragostei pentru natură, 
prin ocrotirea şi conservarea mediului înconjurător, prin îmbogăţirea orizontului de cunoştinţe, 
priceperi şi deprinderi ecologice. 

 
Obiective: 
- trezirea curiozităţii şi a interesului pentru natură; 
- cunoaşterea relaţiei dintre om şi natură; 
- implicarea copiilor în activităţi de refolosire a deşeurilor prin realizarea unor activităţi 

practice; 
- implicarea părinţilor şi a altor factori educaţionali ai comunităţii (Garda de mediu) în 

formarea şi dezvoltarea unei conduite ecologice a copiilor; 
- familiarizarea copiilor cu efectele poluării asupra vieţii pe pământ; 
- însuşirea unui comportament de economisire a energiei şi a apei; 
- stimularea copiilor în desfăşurarea unor activităţi experimental şi demonstrativ, prin 

care să contribuie la păstrarea sănătăţii lor şi a unui mediu natural curat. 
 
Grup ţintă:  
- copiii de la Grădiniţa „Arlechino” 
 
Parteneri:  
- inspector de la Garda de mediu 
- părinţii 
 
Resurse materiale: 
- materiale din natură, deşeuri 
- calculator, aparat foto 
- planşe, CD-uri 
- materiale necesare realizării unor activităţi practice. 
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Calendarul activităţilor 

 
Nr. 
Crt. 

Tema şi mijloc de realizare Luna Responsabili 

1. „Pădurea - prietena noastră”  
– plimbare în pădurea Bungăr 

Noiembrie Educatoarele 
implicate în proiect 

2. „Poluarea şi efectele ei” 
 – întâlnire cu specialişti 

Decembrie Inspector  – Garda de 
mediu 
Educatoarele 
implicate în proiect 

3. „Reciclare, recondiţionare, refolosire” – realizarea 
de lucrări din diferite materiale refolosibile  şi 
organizarea unei expoziţii 

Ianuarie Educatoarele 
implicate în proiect 

4. „Efectele încălzirii globale”  
– vizionarea unui film de pe internet 

Februarie Educatoarele 
implicate în proiect 

5. „Apa – izvorul vieţii”  
– prezentare în Power-Point 

Martie Educatoarele 
implicate în proiect 

6. „Să protejăm pământul”  
– strângere de deşeuri de pe malul Someşului;   
- scenetă  „S.O.S. - salvaţi Pământul” 

Aprilie Educatoarele 
implicate în proiect 

7. „Veniţi cu noi la carnaval”  
– concurs de costume realizate din diferite 
materiale din natură şi deşeuri 

Mai Educatoarele 
implicate în proiect 

Rezultate: 
- să aprecieze frumosul din natură, 
- să strângă deşeurile rămase în urma lor din locurile unde au poposit, 
- să cunoască responsabilitatea ce revine oamenilor pentru ocrotirea mediului, 
- să cunoască factorii care poluează natura, 
- să înţeleagă că şi copiii şi adulţii pot participa la combaterea poluării. 
Beneficiarii: copiii, părinţii, grădiniţa, comunitatea 
Evaluarea: 
- amenajarea unui colţ cu lucrările copiilor, realizate din materiale refolosibile, 
- concurs de costume din materiale din natură şi deşeuri. 
Impactul: 
- implicarea copiilor în desfăşurarea unor activităţi de păstrare a sănătăţii mediului; 
- conştientizarea participării copiilor la acţiuni practice de voluntariat; 
- stimularea şi educarea respectului faţă de mediu, faţă de ceilalţi; 
- implicarea părinţilor în formarea şi dezvoltarea unei conduite ecologice a copiilor; 
- îmbunătăţirea colaborării cu comunitatea. 
Continuitate: valorificarea cunoştinţelor şi a deprinderilor însuşite de copii, în cadrul 
proiectului, prin aplicarea lor în celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă. 
Diseminarea: 

Copiii vor realiza un panou cu poze din activităţile desfăşurate în cadrul proiectului, 
care va fi expus  într-un loc vizibil în grădiniţă.  

Rezultatele proiectului vor fi popularizate la simpozioane, dar şi în cadrul 
comunităţii locale, prin mass-media. 
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Ecologizarea gospodăriei mele 
 

Autor: prof. Alexandru Mădălina 
Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” 

Localitatea: Focşani, Judeţul: Vrancea, Tara: România 
Lesson Plan: Greening my household 
Class: Twelfth 
Time: 100 minutes 
 
Motivation: 
• knowledge of harmful effects on the environment due to activities in the household; 
• identifying ways to green the household. 
Specific skills: 
At the end of the training activity students will be able to: 
1. define the notion of pollution; 
2. indicate  methods of greening a household; 
3. use digital skills to create presentations about personal opinion. 
 
Teaching methods: observation, explanation, heuristic conversation, activity groups 
Materials needed: video projector, computers, internet 
 
Lesson description 
Introducing the concept of pollution and identification of household activities that produce it. 
Students are divided into groups and they are asked to fill in a form stating: 
- Advantages / disadvantages of using conventional / green energy sources, energy saving 
measures; 
- Advantages / disadvantages of using detergent / organic substances that can replace 
detergents,  measures for maintaining cleaning environmentally safe. 
- Advantages / disadvantages of using pesticides / organic substances that can replace 
pesticides, measures for gardening environmentally safe . 
Students are allowed to consult the internet. 
Greening measures found will form the household greening plan. 
Students will achieve products to popularize the need for greening household and upload them 
on the internet. 
It will hold discussions related to compliance with the proposed plan after 3 months and at the 
end of the school year. 
 
Plan de lecţie : Ecologizarea gospodăriei mele 
Clasa: a XII-a 
Timp: 100 minute. 
 
Motivaţia: 

 cunoaşterea efectelor nocive asupra mediului datorate unor activităţi dintr-o 
gospodărie; 

 identificarea modalităţilor de economosire a energiei şi a metodelor prin care se 
poate reduce utilizarea detergenţilor şi a pesticidelor într-o gospodărie. 

 
Competenţe specifice: 
La sfârşitul activităţii de instruire elevii vor putea: 
1. defini noţiunea de poluare şi enumera tipurile de poluare;  
2. clasifica sursele de energie alternativă şi identifica metodele de reducere a consumului de 
energie; 
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3. enumera dezavantajele utilizării detergenţilor şi pesticidelor în agricultură şi identifica 
metodele de a reduce sau înlocui detergenţii şi pesticidele; 
4. indica modalităţi prin care se pot face cunoscute metodele de ecologizare a unei gospodării; 
6. utilizarea competenţelor digitale şi lingvistice pentru crearea de prezentări legate de opinia 
personală a elevilor; 
7. dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei elevilor. 
 
Metode si procedee didactice: observarea, explicaţia, conversaţia euristică, discuţia colectivă, 
activitatea pe grupe. 
 
Valorizarea produselor finale se poate face în cadrul orelor de: 

 fizică, chimie, biologie, protecţia mediului, geografie prin realizarea unor materiale 
specifice temei; 

 TIC prin utilizarea programelor de creaţie; 
 consiliere şi orientare. 

 
Materiale necesare: hârtie, video-proiector, desene/afişe, marker, calculatoare, Internet. 
 
Descrierea lecţiei 
 
Prezentarea unui  material referitor la poluare (prezentare power-point, filmuleţ) -  5 minute 
Identificarea  activităţilor casnice ce produc poluare: consumul de energie, întreţinerea 
curăţeniei şi grădinii - brainstorming cu elevii.  
Prezentarea obiectivului lecţiei: conceperea unui plan de ecologizare a gospodăriei. -  5 minute 
Clasificarea surselor de energie. -  5 minute 
Elevii vor discuta pe marginea surselor de energie şi modalităţilor de economisire a acesteia. -  
5 minute  
 
Clasificarea detergenţilor. -  5 minute 
Elevii vor discuta despre dezavantajele folosirii detergenţilor. -  5 minute 
Clasificarea pesticidelor folosite într-o gospodărie. -  5 minute 
Elevii vor discuta despre dezavantajele folosirii pesticidelor. -  5 minute 
După ce elevii au înţeles tema şi obiectivele vizate aceştia vor fi împărţiţi în 5 grupe având ca 
sarcină completarea fişei nr. 1. Pentru a completa fişa elevii se vor putea informa suplimentar 
pe Internet. -  25 minute  
Fiecare grupă va prezenta măsurile găsite. - 10 minute 
 
Folosind fişele completate de cele 5 grupe se va stabili planul de ecologizare al gospodăriei 
(fişa nr. 2). - 5 minute 
În final elevii vor fi rugaţi să realizeze, lucrând pe grupe, un produs care să popularizeze 
 necesitatea ecologizării unei gospodării (un afiş, un pliant, o prezentare power point, o 
poezie scurtă etc.). Se va pune accent pe colaborare şi lucrul în echipă, imaginaţie şi 
creativitate. - 15 minute 
 
Elevii vor comenta şi vor aprecia calitatea lucrărilor. - 5 minute 
Se va evalua în ce măsură a fost util  planul de ecologizare conceput de elevi, prin discuţii 
legate de aplicarea măsurilor în gospodăriile proprii, după o lună, 3 luni şi la sfârşitul anului 
şcolar.   
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Diseminarea materialelor obţinute în cadrul lecţiei se va face în şcoală prin realizarea unui 
panou cu afişe, se vor împărţii pliantele concepute şi se vor încărca materialele  pe platforma 
wiki la 
adresa http://unmediumaicurat.wikispaces.com. Se poate iniţia un concurs de completare a 
planului de ecologizare pe perioada unui semestru, respectiv al unui an şcolar. Deoarece 
materialele vor fi postate pe un spaţiu pubic, vor fi invitate diferite persoane (alţi elevi, 
profesori, părinţi etc.) să le vizualizeze şi să le comenteze. 
 
Planul de ecologizare conceput de elevi s-a finalizat astfel:  
 
1. Sfaturi pentru ecologizarea şi economizarea consumului de energie/apă 
Modifică temperatura la un grad mai mic – acest lucru poate economisi  până la 10% din 
costul facturii. 
Cumpără produse electrice sau electrocasnice eficiente din punct de vedere al consumului de 
energie şi apă. 
Înlocuieşte becurile cu incandescenţă  cu becuri economice! 
Foloseşte ca sursă de energie alternativă panouri solare. 
Izolează casa! Mai mult de jumătate din caldură se pierde prin pereţi şi acoperiş; economisirile 
pe care le realizezi acoperă costul iniţial al lucrărilor. 
Închide uşile din casă pentru a separa camerele încălzite de cele reci. 
Opreşte căldura sau aerul condiţionat când pleci de acasă! 
Când cumperi un radiator, alege unul cu termostat si timer. 
Stinge luminile când ieşi dintr-o cameră! 
Foloseşte senzori şi timer pentru luminile exterioare! 
Dacă pleci de acasă pentru mai multe zile, opreşte boilerul sau alte aparaturi! 
Asigură-te că maşina de spălat este plină cand o foloseşti! 
Verifică (reparară) toate robinetele şi dispozitivele pentru apă pentru evitarea scurgerilor. 
Opreşte robinetul când te speli pe dinţi. 
Fă un duş în loc de baie. 
Foloseşte o toaletă care nu depozitează prea multă apă. 
Spală vasele folosind apa de la robinet, în locul maşinii de spălat. 
Dacă trebuie să foloseşti maşina de spălat vase, asigură-te că este plină înainte să o porneşti. 
Spală fructele şi legumele într-un vas, în loc de chiuvetă, sub jetul de apă.  
Nu dezgheţa mâncarea, lăsând apa să curgă pe ea. 
Ţine o sticlă de apă în frigider pentru a nu lăsa de fiecare dată ca apa de la robinet să curgă 
până se răceşte. 
Foloseşte maşina de spălat la capacitatea ei maximă.  
Foloseşte ciclul economic de spălat rufe. 
Analizează lunar consumul de energie/apă, înregistrat pe factură pentru a vedea dacă acţiunile 
tale reduc consumul. 
 
2. Sfaturi pentru întreţinerea curăţeniei în mod ecologic 
 
Încearcă să foloseşti produse de curăţat şi detergenţi biodegradabili. 
Nu vărsa grăsimi sau uleiuri în chiuveta din bucătarie; şterge oala sau tigaia cu un prosop de 

 hârtie pe care apoi îl arunci la gunoi. 
Nu lăsa resturi de mâncare în chiuvetă. 
Nu folosi toaleta pe post de coş de gunoi; nu arunca în ea vată, scutece de copii sau alte 
produse non-degradabile. 
Foloseşte: 
1. oţet pentru decalcifierea suprafeţelor, clătirea hainelor şi spălarea geamurilor; 
2. bicarbonat de sodiu, este un abraziv moale pentru curăţarea uşoară a oricăror suprafeţe; 



Management of ECO Education. ECO Guide to pupils, parents and grandparents _ISBN 978-973-0-13641-8 
Managementul educaţiei ecologice. Ghid ECO pentru pici, părinţi şi bunici_2012 

223 
 

3. coji de citrice pentru dezodorizarea şi înălbirea ustensilelor de bucătărie, chiuvetelor, etc., 
precum şi pentru odorizarea aerului; 
4. ceară de albine pentru lustruirea mobilierului şi a pardoselilor; 
5. peroxid de hidrogen pentru dezinfecţie, eliminarea mucegaiului şi îndepărtarea petelor de pe 
haine; 
6. săpun simplu pentru îndepărtarea petelor şi spălarea hainelor foarte murdare; 
7. borax pentru curăţarea suprafeţelor şi încăperilor foarte murdare (persoanele cu pielea 
sensibilă trebuie sa evite contactul direct cu boraxul şi să lucreze cu mănuşi de cauciuc); 
8. sare pentru dezinfectarea şi curăţarea suprafeţelor (nu zgîrie suprafaţa); 
9. muştar pentru eliminarea grăsimilor. 
 
3. Sfaturi pentru întreţinerea grădinii în mod ecologic 
 
Udă grădina numai când este nevoie. 
Udă grădina lent pentru ca aceasta să poată absorbi umezeala. Niciodată nu uda grădina pe 
timp de vânt. 
În timpul lunilor calde, udă grădina dimineaţa sau seara pentru a diminua procesul de 
evaporare. 
Adaugă un strat protector sau tratatează cu un compost grădina pentru ca apa să se absoarbă 
mai bine şi pentru a preveni evaporarea. 
Foloseşte un sistem de udare care picură apa, nu stropeşte şi care funcţionează pe bază de 
cronometru. 
Cultivă plante locale, care necesită puţină apa pe timp de vară.  
Încearcă să minimizezi folosirea pesticidelor şi a fertilizatorilor; niciodată nu le vărsa în 
chiuvetă.  
 
Foloseşte pesticide naturale: 
 
1. tutunul amestecat cu apă  poate fi folosit pentru tratarea tuturor plantelor cu excepţia 
plantelor din familia solanacee (carfof, tomate, vinete, ardei etc); 
2. ardeii iuţi pisaţi amestecaţi cu pamânt de diatomee şi apă sunt eficienţi în combaterea 
limacşilor şi a melcilor din gradină; 
3. uleiul de portocale amestecat cu săpun lichid făcut în casă şi apă elimină din gradină 
furnicile şi găndacii; 
4. usturoiul pisat amestecat cu ceapă  tocată şi apă elimină afidele, paianjenii roşii, musca de 
varză, melcii etc. 

 
 
Bibliografie: 
 
Manual de chimie clasa a X-a. Editura“Crepuscul”; 
http://www.comunitativerzi.ro/img_upload/c07bc48a49369421eb4072b2ae2ba198/Energie_si_me
diu___Manual.pdf 
http://www.tehnium-azi.ro/page/index/_/articles/surse-de-energie-alternativa/surse-regenerabile-
de-energie-componenta-importanta-a-dezvoltarii-energetice-durabile-r36 
http://www.scritube.com/geografie/ecologie/CONCEPTUL-DE-POLUARE15125616.php 
http://www.aquacarpatica.com/#/ro/cea-mai-pura-apa/nitrati-si-poluarea-apelor 
http://www.scritube.com/stiinta/chimie/Poluarea-aerului17211292.php 
http://www.revista-informare.ro/showart.php?id=103&rev=4 
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Anexă 
Fişa nr. 1 

 
1. Ecologizarea şi economizarea consumului de energie/apă într-o gospodărie 

Surse 
energetice-
consumatori 
electrici 
clasici folosiţi   

Avantaje Dezavantaje 
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energetice-
consumatori 
electrici  
ecologici 

Avantaje Dezavantaje 
 

 
 
 
 
 

     

Măsuri de întreprins pentru economizarea şi ecologizarea consumului de energie/apă 
 
 
 
 
 

2. Întreţinerea curăţeniei în mod ecologic într-o gospodărie 
Detergenţi 
clasici folosiţi 

Avantaje Dezavantaje 
 

Substanţe  
ecologice care 
pot înlocui 
detergenţii 

Avantaje Dezavantaje 
 

 
 
 
 
 

     

Măsuri de întreprins  pentru  ecologizarea întreţinerii curăţeniei 
 
 
 
 
 

3) Întreţinerea grădinii în mod ecologic într-o gospodărie 
Pesticide 
folosite 

Avantaje Dezavantaje 
 

Substanţe 
ecologice care 
pot înlocui 
pesticidele 

Avantaje Dezavantaje 
 

 
 
 
 
 

     

Măsuri de întreprins  pentru  ecologizarea întreţinerii grădinii 
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Fişa nr. 2 

 
PLANUL DE ECOLOGIZARE AL GOSPODĂRIEI MELE 
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SCOALA MEA, GRADINA MEA ! 
Autor: Prof. Stan Elena 

Liceul Tehnologic “Dimitrie Paciurea”, Localitatea Bucuresti, Romania. 
 

 
«Pământul aparţine fiecărei generaţii pe durata existenţei sale, care i se cuvine pe deplin şi în 
întregime, dar nici o generaţie nu poate face datorii mai mari decât pot fi plătite pe durata propriei 
existenţe».Thomas Jefferson 
 
 

Mediul, precizat drept mediul înconjurător sau mediul ambiant, este o notiune care se 
referă la totalitatea conditiilor naturale de pe Pământ sau dintr-o regiune a sa, în care evoluează 
fiintele sau lucrurile. Dintre aceste conditii fac parte atmosfera, temperatura, lumina, relieful, apa, 
solul etc., precum si celelalte fiinte vii. 
 Pentru fiecare dintre noi, mediul reprezinta locul sau orasul in care traim.Calitatea vietii 
noastre depinde de calitatea mediului in care traim, de aerul pe care il respiram, de hrana pe care o 
consumam.De aceea, spatiul inconjurator trebuie sa ne preocupe pe fiecare dintre noi, sa incercam 
sa protejam cat putem mediu, de propiile deseuri. 

Poluarea reprezintă totalitatea proceselor prin care se introduc în mediu, direct sau indirect, 
materie sau energie cu efecte dăunătoare sau nocive, care alterează ecosistemele, diminuează 
resursele biologice şi pun în pericol sănătatea omului.  

Poluarea apei se produce atunci cand, in urma introducerii unor substante determinate – 
solide, lichide, gazoase, radioactive – apele sufera modificari fizice, chimice sau biologice, 
susceptibile de a le face improprii sau periculoase pentru sanatatea publica, pentru viata acvatica, 
pentru pescuitul industrial, pentru industrie si turism. 

Poluarea aerului se datoreaza prezentei in atmosfera a unor substante straine de compozitia 
normala a aerului care in functie de concentratie si/sau timpul de actiune provoaca tulburari ale 
sanatatii omului, creeaza disconfort populatiei dintr-un teritoriu, afecteaza flora si fauna sau 
altereaza mediu de viata al omului. 

Educaţia de mediu reprezintã procesul care serveşte la recunoaşterea valorilor mediului 
înconjurãtor şi la clarificarea conceptelor privind mediul înconjurãtor. Scopul sãu este de a 
promova formarea aptitudinilor şi atitudinilor necesare pentru a întelege inter-relaţiile dintre 
oameni, culturã şi mediul înconjurãtor, pentru dezvoltarea activitãţii conştiente şi responsabile, 
care are drept scop îmbunãtãţirea calitãţii mediului. Obiectivele educaţiei de mediu în toată lumea 
sunt asemănătoare: 

- să menţinem şi să îmbunătăţim calitatea mediului,  
- să prevenim problemele mediului în viitor.  
Pe de o parte, educaţia de mediu înseamnă informarea şi sporirea cunoştinţelor elevilor 

despre mediul înconjurător. Elevii învaţă despre încălzirea globală, deşeuri solide şi alte probleme 
ale mediului, despre ecologie şi cum „funcţionează” pământul, despre urmările degradării mediului 
şi învaţă care este rolul lor în crearea şi prevenirea problemelor mediului. 

Motivaţia care a stat la baza propunerii derulării acestui proiect îşi are originea în primul 
rând în starea de avarie evidentă a echilibrului natural al întregii noastre planete. 

Proiectul s-a desfasurat in timpul saptamanii de activitati extrascolare „Scoala altfel”. 
SCOPUL PROIECTULUI 

1.Dezvoltarea capacitatii copiilor de a aprecia frumusetea naturii si a faptului ca natura este 
sursa vietii, de a ajuta la pastrarea curata a mediului. 

2. Formarea deprinderilor şi atitudinilor de a preţui şi respecta mediul natural 
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OBIECTIVE 
 

1.Înţelegerea şi utilizarea elementelor referitoare la protecţia mediului înconjurător. 
2.Formarea şi exersarea capacităţilor de explorare-investigare a mediului înconjurător. 
3.Formarea unei atitudini motivante şi responsabile faţă de menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii 
mediului înconjurător. 
 
REZULTATE ASTEPTATE 
 
 -manifestarea  unei conduite  ecologice   faţă de natură , în general; 
- dobândirea deprinderilor de a acorda atentie mediului inconjurator; 
-promovarea unei atitudini ecologice; 
-dezvoltarea încrederii în forţele proprii ; 
-dezvoltarea spiritului de echipă , a cooperării. 
 
EVALUAREA PROIECTULUI 
-observarea sistematică a comportamentului elevilor în situaţii concrete; 
- realizarea de lucrări in curtea scolii prin care să-şi exprime sentimentele faţă de natură.  
 

 
  

CALEDARUL ACTIVITĂŢILOR 
 
1.” Sa pastram natura curata.” 

In scopul formării echipei de proiect ne-am intalnit in clasa, am informat  grupul de elevi 
despre scopul , obiectivele si motivaţia derulării acestui proiect , propuneri de activităti de către 
coordonator şi , în special , de către elevi , selectarea acestora şi întocmirea unui prim calendar al 
acţiunilor propuse. 

Loc de desfăşurare : sala de clasă 
2. ,,Ce se întâmplă in jurul meu?’’ 
-prezentare power-point despre spatiul verde din jurul scolii,  

Loc de desfăşurare : sala de clasă 
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3.,,Să dăm curs imaginaţiei şi creativităţii!”  
 -activitate pe ateliere de lucru : 
- strangerea gunoiului ; 
- greblare, desfundare ; 
- plantare gazon si flori. 
 Loc de desfăşurare: curtea scolii 

 

 

 
REZULTATE OBTINUTE 

Toti elevii clasei la care sunt diriginta au participat la aceasta actiune, punand mult suflet in 
ceea ce au facut. S-a  scos în evidenţă colaborarea excelentă între elevi si profesorii scolii, toate 
clasele participand la acest proiect. 

Copii au invatat să aibă un comportament adecvat faţă de mediul înconjurător şi chiar să ia 
atitudine faţă de cei care îl distrug, 

Eforturile elevilor au fost răsplătite cu diplome din partea şcolii. 
Domnul director a venit cu propunerea ca proiectul să continue şi în anul şcolar următor. 

BIBLIOGRAFIE: 
1.www.wikipedia 
2.www.surse de poluare a aerului 
3.www.poluarea si protectia mediului 
4.„Ghid metodic de educaţie ecologică”Casa Corpului Didactic,Bihor,2005. 
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APORTUL  PATRULEI   ECO  ÎN FORMAREA 
 ATITUDINILOR POZITIVE FAŢĂ DE MEDIU 

 
Autori: dir.prof. Tămaş Mariana 

prof. înv.pr. Moldovan Anca-Daniela, prof. Lăzar Anca-Sanda 
Scoala : SCOALA GIMNAZIALA „ZAHARIA BOIU”, Localitatea : SIGHISOARA 

Judet : MURES, Tara : ROMANIA 
 
 

          The National Contest ” The Ecological Patrol ”created in our school an educational context 
meant to form ecological attitudes, skills and principles. Every year, enthusiastic pupils suggest 
and carry on activities which make sensitive the local community regarding the environment issues 
they notice. 
          The Ecological Patrol ”Eco-Practic” of the Gymnazium ”Zaharia Boiu” , Sighisoara has fifty 
members. Keeping clean the schoolyard is a priority. We can not change anything unless we 
change our own behaviour. The Patrol organised a contest called ” The Cleanest Classroom”. 
Inside the classrooms, the pupils planted different flowers in pots and they took care of them, 
following their evolution. 
          The 6th graders created and made fifty small agendas for all the fifty pupils involved in the  
Patrol’s activity in order to be attached in the agendas of the Ecological Patrol at the section called 
” Adherence of the community members”. It was an ingenous idea which lead to more space for 
the people interested to declare their adherence. 
          In the context of environmental education, we wish that our school  promotes values, 
principles, attitudes able to form responsible people towards  the nature and the society. The 
Ecological Patrol is always on duty!   
 
 
 
Concursul Naţional „Patrula Eco” a creat în cadrul şcolii  noastre un context educaţional menit să 
formeze atitudini, deprinderi şi convingeri ecologice. An de an, elevi entuziaşti  propun şi 
desfăşoară acţiuni care sensibilizează comunitatea locală în legătură cu problemele de mediu 
sesizate.  
Au răspuns afirmativ acţiunilor noastre ecologice: Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Biroul de 
Avocatură, Societatea Comercială SICERAM S.A. Sighişoara, Societatea Comercială CESIRO 
S.A. Sighişoara, Societatea Comercială Saschiz, cadrele didactice şi elevii, grupul de voluntari al 
şcolii, familiile elevilor, personalul şcolii. 
Patrula “ECO-PRACTIC” din cadrul Şcolii Gimnaziale “Zaharia Boiu” – Sighişoara, are în 
componenţa sa cincizeci de elevi, care colaborează fructuos indiferent de vârstă. Elevii ciclului 
gimnazial oferă modele pozitive de practică celor din ciclul primar. Cei mai mici răspund promt 
provocărilor, antrenându-se în rezolvarea sarcinilor ecologice. 
Păstrarea curăţeniei în curtea şcolii pe timpul pauzelor este o prioritate, deoarece pentru a educa pe 
alţii, pentru a sesiza schimbări comportamentale în rândul celorlalţi, este nevoie de exemplul 
personal. Nu se poate realiza nimic, fără a schimba mai întâi  propriul comportament. Cunoscând 
efortul necesar pentru realizarea unei acţiuni ecologice, modul de întreţinere, poţi ajuta apoi pe 
alţii: colegi, prieteni, fraţi, surori,etc.  
Patrula “ECO-PRACTIC” a surprins în mod pozitiv săli de clasă care rămân ordonate la finalul 
cursurilor. Uneori, patrula a surprins în mod negativ săli de clasă care lăsau mult de dorit la 
capitolul curăţenie. Prin urmare, membrii Patrulei  au propus un concurs la nivel de şcoală, pentru 
cea mai curată sală de clasă.  
Întreţinerea spaţiului verde al şcolii constituie o grijă permanentă a membrilor patrulei. Astfel, 
adunarea frunzelor uscate în anotimpul toamna s-a realizat prin aportul elevilor din ciclul 
gimnazial. Sădirea de plante pe rondul de flori al şcolii: ghiocei, narcise, zambile, lalele, stânjenei, 
crizanteme, a stimulat aptitudile practice ale elevilor şi a înfrumuseţat  perimetrul şcolii noastre.  
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Plantele au fost oferite de părinţi, bunici şi de Serele Primariei  Municipiului Sighisoara, care au 
oferit sprijin efectiv în toate acţiunile întreprinse.  
În sălile de clasă, elevii au sădit diverse flori în ghivece şi le-au îngrijit cu atenţie, urmărindu-le 
evoluţia.  
 
Din resturi textile, din fire pe care le au în gospodărie, din resturi de piele de la fabrica ce se află în 
apropierea şcolii noastre, elevii au realizat minunate planşe-colaje pe care le-au înscris în cadrul 
concursurilor judeţene, naţionale şi internaţionale de educaţie plastică şi educaţie tehnologică, 
unde au fost răsplătiţi cu premii valoroase. 
Elevii clasei a VI-a A, au conceput şi confecţionat cincizeci de mini-agende pentru toţi elevii şcolii 
implicaţi în Patrula ECO-PRACTIC. S-au realizat acestea în scopul ataşării lor în agendele Patrula 
ECO, la secţiunea “Adeziuni ale membrilor comunităţii”. A fost o realizare ingenioasă, izvorâtă 
din dorinţa de a crea spaţiu suficient pentru consemnarea adeziunilor tuturor acelora care apreciază 
şi sprijină acţiunile ecologice ale patrulei noastre. Pe coperta plastifiată este ilustrată mascota 
patrulei.  
 
Elevii implicaţi în proiect au completat agendele ECO, realizând afişe eco, fotografii eco şi 
consemnări privind aspecte ale mediului înconjurător ,,Aşa cum îmi place”. Au surprins, de 
asemenea şi realităţi ale mediului ,,Aşa cum nu îmi place”.  
Ajutaţi de părinţi, doi inimoşi elevi din clasa a VI-a S au confecţionat costume reprezentând 
mascota patrulei noastre, ECO-PRACTIC, denumită ECOPAC şi au compus Imnul intitulat 
,,Suflet de copil ecologist”. 
Elevii şcolii noastre, însoţiţi de cadre didactice, părinţi, bunici, au realizat interesante  drumeţii şi 
excursii tematice, vizitând rezervaţii naturale şi grădini zoologice. 
 
Concursurile pentru reciclarea materialelor au stimulat şi recompensat participanţii. Elevii animaţi 
de spiritul ecologic şi de dorinţa de a câştiga competiţia, s-au implicat activ în cadrul concursurilor 
de colectare a materialelor reciclabile : pahare de plastic pentru sere, maculatură. 
 
În contextul educaţiei pentru mediu, dorim ca instituţia noastră să promoveze valori, pricipii, 
norme care să formeze caractere, oameni responsabili faţă de natură şi societate. Patrula « ECO-
PRACTIC » e la datorie ! 

 
AGENDA  ECO 
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CONTRIBUŢII  ALE  PREŞCOLARILOR  PRIVIND  OCROTIREA   
ŞI CONSERVAREA  MEDIULUI 

Autori: Prof. Tănase Maria şi Prof. Popa Maria, 
Grădiniţa Nr.42, Localitatea Oradea, Jud.Bihor, România 

 
„Cu cât vom fi mai mulţi cei care vom înţelege natura şi problemele ei, cu atât 
natura ţării noastre va fi mai integră şi mai utilă în viitor, copiilor noştri.” 
(Acad. Eugen A. Pora, Cluj- Napoca, Mediul ecologic şi educaţia contemporană) 

 
The contribution of children regarding protection and preserving the environment 
 
The attitude that a child has towards the environment is materialized in a protecting conduct 
towards nature and the environment in which we live daily. It seems to me important that emphasis 
should be put on the side and crafts practice of each of the activities carried out on the line to 
protect and conserve the environment. I chose the theme together with the children : “The Voice of 
the Bell in the Streets”. Before turning to walk toward the place established –the Snowdrops Park -
I explained to children that they will help clean up the park and streets they are passing through. 
We plan to clean the garbage and place it in special places. We  brought with us a bell that warned 
us about the garbage in the street, but also about the collection and storing it in the boxes provided 
in the park. The clear  voice of  the bell called anyone, from every house. At the gates there were 
young people, housewives, curious of the sound of the bell. Children shared  flyers to the curious 
passers-by made by themselves they to remind them of the  household storage of  garbage. 
Perhaps, the sound of the bell should be heard more often. Maybe then ,people will be much more 
aware that nature should be kept clean for all of us. Of course, after we raised all household waste 
in the park, children  put warnings for passersby:”Do no pick up the grass and flowers!”,” Store 
leftovers in the special boxes!”. The question ‘What can I do?”, as a  kindergarten child to stop the 
degradation of the environment in which I live appears obviously. I can answer to this question, 
through a series of actions that you take on a daily basis: collecting unuseful paper and  
newspapers ; sorting leftovers : glass, plastic bottles, textiles and store them in special containers; 
plant saplings, flowers, for the maintenance of a clean natural environment; having  permanent 
care of the nearby park, garden with flowers;organizing  with the whole class exhibitions with 
products made of recyclable materials (glass, plastic, cardboard, textile). 
Consequently, each of us must strive to rid humanity of waste and garbage. In fact, we often waste 
valuable raw materials that we can use and recycle. I wish that “The Voice of the Bell in the 
Streets”, through actions undertaken by children, to awaken every man’s desire to maintain a clean 
planet for future generations.Educating children for the protection of the environment cannot be 
completed without taking practical actions to which their contribution to be as big and as concrete 
as possible.  
 As a conclusion, we can say that education relative to the environment, which is formed 
from preschool children, is a clean action for the soul and as a goal, to spare  the nature and the 
environment. To protect, defend and preserve nature and its riches is such a necessary thing for 
ensuring the future of tomorrow life on blue planet . 
 
 În raporturile complexe dintre om şi natură, nu o singură dată primul a acţionat în 
dezavantajul celei de a doua producând dezechilibruri, uneori chiar ireversibile în sistemele 
ecologice. Am ales ocrotirea şi protejarea naturii şi a mediului înconjurător întrucât aceasta este 
determinată de conştiinţa morală a omului, de existenţa unei atitudini şi a unor convingeri 
referitoare la protejarea naturii. Atitudinea pe care copilul o are faţă de mediul înconjurător se 
concretizează într-o conduită prevăzătoare faţă de natură şi faţă de mediul ambiant în care trăim 
zilnic. Este bine de ştiut faptul că omul ca şi copilul este influenţat zi de zi de familie, grupul social 
în care îşi desfăşoară activitatea, mediul său de viaţă: camera, curtea, grădina, sala de clasă. La 
toate acestea se adaugă natura cu frumuseţile ei şi cu o bogată varietate cromatică care oferă 
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omului o satisfacţie estetică fără asemănare. În schimb, degradarea naturii, poluarea ei prin toate 
mijloacele moderne cunoscute, se răsfrânge în forme diferite asupra omului şi are un efect negativ 
asupra psihicului uman. 
  
Grădiniţa  prin posibilităţile oferite de procesul instructiv-educativ asigură copilului contactul cu 
mediul înconjurător în mod sistematic şi organizat, apropiindu-l de realitatea din jurul lui. Această 
apropiere îmbogăţeşte bagajul de cunoştinţe al copilului cât şi raportarea lui la natura din jur. În 
practica educativă există o intercondiţionare între cunoştinţe, convingeri, atitudini, concepţie, 
comportament, constituindu-se unitar într-un singur tot. În ansamblul formării concepţiei ştiinţifice 
la copii se impune să fie parcurse toate aceste componente care se vor reflecta într-un 
comportament general adecvat al copilului în viaţa şi activitatea socială. 
 Ocrotirea mediului înconjurător înseamnă protecţia acestuia prin acţiuni legiferate care scot 
din incidenţa omului speciile rare, pe cale de dispariţie, precum şi anumite spaţii geografice cu 
mare valoare naturală, declarate monumente ale naturii. 
 Instruirea şi educarea copilului în vederea participării sale active la realizarea acţiunii de 
protejare şi conservare a mediului înconjurător, este una din sarcinile importante, pentru că se 
oferă  posibilitatea de a analiza şi cunoaşte raporturile dintre societate şi mediul ambiant, mai ales 
în momentul de faţă când intervenţia omului asupra naturii este deosebit de intensă mergând până 
la distrugerea echilibrului firesc şi la înrăutăţirea condiţiilor existente.   
 Mi se pare important faptul că accentul trebuie pus pe latura aplicativ- practică a fiecăreia 
din activităţile desfăşurate pe linia protejării şi conservării mediului. De aceea orizontul local a 
devenit organismul pilot de observaţie şi studiu în sensul de mediu înconjurător, iar cabinetul de 
protejare a mediului este ca un laborator de analiză a datelor culese. 
 Marcarea tuturor rezervaţiilor naturale (a nuferilor de la Băile Felix sau a cea piscicolă de 
la Cefa) cu panouri explicativ-ştiinţifice, recomandări pentru turişti, indicatoare, a parcurilor cu 
recomandări de comportare în natură (în parcul Ghioceilor de lângă Şcoala Avram Iancu) au 
format la copii convingeri despre cunoaşterea conştientă a naturii, cât şi folosirea raţională a 
resurselor naturale. 

În scopul educării copiilor privind ocrotirea naturii şi conservarea mediului înconjurător am 
folosit cu multă eficienţă mijloace audio-vizuale cum sunt diafilmele, diapozitivele, televiziunea 
prin documentarele ştiinţifice prezentate, internetul, imagini pe retroproiector. 

După prezentarea mai multor diafilme, sau diapozitive am organizat cu copiii concursuri 
fulger „Cine ştie câştigă”, prezentând imagini şi fotografii, folosind o serie de întrebări „Ce animal 
este în imagine?”, „În ce zonă trăiesc?”, „De ce este ocrotit de lege? ”sau „Ce plante sunt în 
imaginile prezentate?”, „În ce zonă cresc ele?”, „De ce sunt ocrotite de lege?”. Aceste concursuri 
au drept scop adâncirea cunoştiinţelor elevilor dar şi verificarea modului cum au fost 
însuşite.Copiii sunt antrenaţi sistematic în activităţi practice, cu caracter permanent, cu implicaţii 
educative sporite. În cadrul acestora se realizează înfrumuseţarea cartierului, adunarea deşeurilor 
din parcuri şi curtea grădiniţei, plantarea de flori şi îngrijirea spaţiilor verzi, confecţionarea 
cuiburilor artificiale, asigurarea hranei păsărilor în timp de iarnă, curăţirea parcurilor şi aleelor din 
apropiere. 

Am ales cu copiii tema unei activităţi :„Glasul clopoţelului de pe străzi”. Înainte de a 
porni la plimbare spre locul stabilit „Parcul Ghioceilor”, le-am explicat copiilor că ei vor contribui 
la curăţarea parcului şi a străzilor pe care trec. Ne-am propus să curăţim parcul de resturile 
menajere şi să le depozităm în locuri special amenajate. Am adus cu noi un clopoţel care ne 
avertiza existenţa gunoaielor de pe stradă dar şi strângerea şi depunerea lor în cutiile amenajate în 
parc. Glasul zglobiu al clopoţelului cheamă pe oricine, din fiecare casă. Ieşeau la poartă tineri, 
gospodine, curioşi de sunetul clopoţelului. Copiii împărţeau curioşilor, trecătorilor, fluturaşi 
confecţionaţi de ei care le aminteau locul de depozitare a resturilor menajere din gospodărie. Am 
fost priviţi cu interes şi uimire, dar mulţumiţi de acţiunea noastră de a păstra mediul curat. Probabil 
, că sunetul clopoţelului ar trebui să se audă mai des. Poate atunci oamenii vor fi conştienţi că 
natura trebuie păstrată cât mai curată pentru noi toţi. Desigur, după ce am adunat toate resturile 
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menajere din parc, copiii au pus plăcuţe cu avertismente pentru trecători: „Nu rupeţi iarba şi 
florile!”, „Depozitaţi resturile în cutiile amenajate!”. Se pune întrebarea „Ce pot eu să fac?”, 
preşcolarul din grădiniţă pentru  a opri degradarea mediului în care trăiesc. Pot să răspund la 
această întrebare, printr-o serie de acţiuni pe care le întreprindem zi de zi: 

 colectăm ziare, hârtie veche nefolositoare; 
 sortăm resturile manajere: sticla, flacoanele de plastic, textile şi le depozităm în 

recipiente speciale; 
 folosim în mod economic hârtia de scris; 
 reutilizăm prin dezinfectare masele plastice : pungi, sticle şi pahare din plastic; 
 plantăm puieţi, flori, pentru menţinerea unui mediu natural curat; 
 avem grijă permanent de parcul din apropiere, de grădina cu flori; 
 achiziţionăm din magazine doar produse reciclabile; 
 amenajăm cu copiii şi părinţii, puncte de colectare pentru diferite tipuri de 

deşeuri; 
 organizăm cu întreaga clasă expoziţii cu produse confecţionate din materiale 

reciclabile (sticla, plastic, carton, textile)  
În consecinţă, fiecare dintre noi trebuie să depunem eforturi pentru a scăpa omenirea de 

deşeuri şi gunoaie . De fapt, în deşeuri găsim adesea materii prime valoroase care le putem folosi 
şi recicla. Doresc, ca „glasul clopoţelului de pe străzi” , prin acţiunile întreprinse de copii, să 
trezească în fiecare om dorinţa de a menţine curată planeta pentru generaţiile viitoare.Educarea 
copiilor pentru protejarea mediului ambiant nu se poate realiza fără a se întreprinde acţiuni 
practice la care contribuţia lor  să fie cât mai mare şi cât mai concretă. Angajarea activă a copiilor 
în ocrotirea naturii le consolidează convingerile că aceasta este benefică pentru noi toţi.Importanţa 
activităţilor practice desfăşurate în natură stimulează afectivitatea copiilor amplificând motivaţia 
cunoaşterii şi a muncii: „Cunoaşterea ştiinţifică la nivelul de înţelegere a copilului legat de 
activitatea practică, duce la înţelegerea noţiunilor elementare despre natură” 

Cultivând şi îngrijind plantele, urmărind viaţa unor mici vieţuitoare, copilul îşi formează 
un comportament pozitiv şi dorinţa de a munci în colectiv. Periodic, am planificat acţiuni frontale 
pentru efectuarea curăţeniei la colţul naturii, a unor experienţe şi demonstraţii, a unor observaţii 
sau activităţi de transplantare, semănat, etc. Individual, copiii sunt antrenaţi să facă observaţii 
asupra anumitor fenomene, să ilustreze prin desen constatările, să efectueze acţiuni cu materialele 
existente. Am insistat asupra activităţii directe a copiilor cu obiectele, angajându-i în acţiuni 
practice, prin care în mod permanent ei observau plantele din cameră, păsărelele din colivie, peştii 
şi vegetaţia din acvariu, florile din vaze. Copiii se interesau de modul lor de viaţă şi interveneau cu 
acţiuni directe pentru menţinerea vieţii lor. Acţiunile educative au avut ca obiect, nu numai 
cunoaşterea elementelor naturii de către copii, dar şi de declanşare a unor sentimente de tutelare, 
de protecţie a florilor, a insectelor, a pomilor noi plantaţi, a puilor de animale, a plantelor din 
cameră, a peştilor din acvariu.Copiii au observat zilnic creşterea şi dezvoltarea plantelor semănate, 
respectând condiţiile de creştere a plantelor: căldură, apă, lumină. În acest mod, am trezit interesul  
pentru cunoaşterea cauzelor care au transformat boabele în plante. În aceste condiţii au apărut 
probleme de gândire, spirit de observaţie, independenţa în acţiune, spirit de colaborare, în care 
copiii erau solicitaţi diferenţiat, fiecărui grup dându-i-se o responsabilitate de întreţinere a unui 
tonus vital şi a unor atitudini intelectuale.  

În activitatea educativă cu copiii am pornit de la principiul educaţiei prin muncă, 
înţelegând prin aceasta căutarea celor mai eficiente mijloace pentru dezvoltarea dragostei pentru 
muncă. Având în vedere aceste considerente, am constatat că se pot găsi soluţii simple şi plăcute 
pentru a-i obişnui pe copii cu elementele de muncă, cu munca realizată din plăcere, iar efortul lor 
să se finalizeze în lucrări miniaturale, încadrate într-o tematică desprinsă din viaţa lor de toate 
zilele şi realizată cu materiale uşor de procurat. Realizarea unor lucrări-jucării, declanşează în 
sufletul copilului emoţii puternice de bucurie, de satisfacţie pentru rezultatul muncii lor. 
Materialele folosite în activităţile manuale au o importanţă însemnată pentru dezvoltarea 
deprinderilor practice: hârtia, deşeurile plastice, textile, materialul lemnos. Încă din parc, direct pe 
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o bancă, cu cele ce ne aduceau copiii, încercam să apreciem frumuseţea materialului adunat, să-l 
comparăm şi să-l asemănăm cu diferite obiecte, fiinţe. S-au selecţionat castanele cele mai 
frumoase, căpăcelele şi fructul de ghindă, sămânţa de arţar, fâşii de coajă de mesteacăn, pene de 
păsări, coji de nucă, sârmă, continuând gruparea şi pregătirea materialului pentru efectuarea mai 
multor teme. Am construit cu elemente din natură mai multe lucrări cum ar fi:„Tablou din 
floricele”-din fructe de arţar canadian, „Tablou de fluturi”- realizat din petale presate de garoafe şi 
lalea, „Să îmbrăcăm peştişorul”-cu solzi din fructe de ulm şi frunze de cireş presate sau „Livada cu 
meri”-din seminţe de dovleac colorate şi fructe de păducel. Prin studiul concret al naturii şi vieţii 
sociale, copilul îşi dă seama de interdependenţa fenomenelor, de legătura dintre cauză şi efect. De 
exemplu, el capătă cunoştinţe despre univers prin observarea cerului înstelat într-o noapte senină 
de vară, despre diferite specii de animale şi plante, fosile din muzee, peşteri, grote. De asemenea se 
convinge de legităţile istorice ce se manifestă în succesiunea formaţiunilor social - economice, prin 
analiza amănunţită a pieselor din muzeele arheologice şi prin vizitarea locurilor istorice. 
 Prin excursii, copilul cunoaşte locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii săi. 
Astfel, copiii învaţă să-şi iubească tot mai mult ţara, cu trecutul şi cu prezentul ei. În acest sens 
amintesc câteva excursii organizate cu preşcolarii la Peştera Urşilor, în Poiana Florilor, la Vadul 
Crişului sau la Barajul Leşu. O altă excursie orientată spre cunoaşterea florei şi faunei 
împrejurimilor este cea organizată la Băile Felix. Cunoscând şi înţelegând cauzele care impun 
ocrotirea speciilor de nuferi termali, copiii sunt educaţi în spiritul protecţiei acestor specii unice în 
ţara noastră. Astfel, apropiind copiii prin cunoştinţe şi cunoaştere de natură, de plante şi animalele 
întâlnite, înzestrându-i cu un bagaj minimum de cunoştinţe, putem spera că ideea ocrotirii mediului 
înconjurător să nu fie doar un imperativ al legilor, ci o necesitate izvorâtă din propria lor fiinţă, o 
urmare a unor stări afective pozitive faţă de natură, ale cărei taine şi legi încep să o cunoască. 
 Educarea copiilor  pentru ocrotirea mediului înconjurător se realizează şi prin vizite la 
muzeul de ştinţele naturii. În acest sens, copiii au vizitat Muzeul Ţării Crişurilor secţia de ştiinţele 
naturii. Expoziţia de bază: prin prezentarea elementelor cele mai caracteristice ale naturii din judeţ, 
a constituit un mijloc didactic deosebit de bun. Concret, a dus la cunoaşterea de către copii a 
speciilor de animale şi plante, a relaţiilor dintre ele în cadrul biocenozelor, a ecosistemelor.Copiii 
au primit cunoştinţe noi privind aspecte din rezervaţii naturale, din biologia a numeroase specii de 
animale, mai ales păsări, săpături paleontologice, marea majoritate din puncte fosilifere ocrotite, 
aspecte ale masacrării florei şi faunei, a solului, efectele poluării, etc. Multiplele posibilităţi pe 
care le oferă muzeul din punct de vedere al ocrotirii naturii, sunt folosite în cele mai diverse forme: 
expuneri, expoziţii, itinerare, simpozioane, toate însoţite de proiecţii de diapozitive, filme 
ştiinţifice cum este cel de scurt metraj „Floarea uitată” – care prezintă rezervaţia de la Băile 1 Mai. 

Prin contactul direct  cu mediul, în cazul nostru „Parcul”, copiii au dobândit informaţii 
despre anotimpul toamna, caracteristicile lui, despre aspectul general al parcului, vreme, au 
indentificat plante rezistente la frig, au adunat şi clasificat fructe, frunze, au cunoscut 
comportamentul şi adaptarea animalelor la mediu, precum şi comportamentul omului. În cadrul 
plimbării, pentru a dobândi informaţii şi stabili relaţii în mediul „Parcul”, a intervenit demersul „a 
comunica” prin tema de discuţii „să punem întrebări”. În educarea atitudinii pozitive şi 
responsabile faţă de mediu am utilizat şi alte activităţi ca de exemplu: cărţi ilustrate cu aspecte din 
viaţa animalelor, lecturi ce se referă la aspecte din viaţa plantelor, a vieţuitoarelor, cântece 
adecvate anotimpurilor şi o bogată şi variată gamă de jocuri. 

Copilul trăieşte în faţa naturii pe care o admiră şi învaţă s-o iubească, s-o protejeze. El îşi 
poate exprima emoţiile ce se nasc în sufletul său şi prin intermediul desenului şi a picturii. Copiii 
au redat copaci, flori de toamnă şi primăvară, peisaje de toamnă şi primăvară, au pictat „pădurea”, 
„vântul şi ploaia”, „câmp cu flori”, „cerul înstelat” şi multe alte teme. Educarea copilului în 
vederea conştientizării lui pentru cauza naturii este un proces amplu care se desfăşoară gradat, 
continuu şi ale cărei baze se pun în familie, grădiniţă iar mai târziu în şcoală. În acest sens, 
elementele de joc trebuiesc îmbinate cu elementele de muncă, observarea cu experimentul şi cu 
lucrări practice. Activităţile organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale determină îmbogăţirea 
bagajului cognitiv cât şi valorificarea acumulărilor realizate pentru stabilirea unor legături şi relaţii 
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care converg spre formarea unor premise ale viitoarei lor concepţii ştiinţifice despre lume şi viaţă, 
spre dezvoltarea tuturor capacităţilor lor de cunoaştere. Protejarea şi conservarea principalelor 
obiective din municipiu şi împrejurimi cum ar fi: Pârâul Peţa, Băile 1 Mai, Băile Felix, defileul 
Crişului Repede, punctul fosilifer de la Betfia etc., au determinat atitudini de respectare a 
principiului ocrotirii, a deducerii importanţei acestora pentru generaţiile ce urmează. 
 Ca o concluzie, putem spune că educaţia relativă la mediu, ce se formează la copiii 
preşcolari, este o mişcare curată ca suflet şi ca scop, de a menaja  natura şi mediul înconjurător. A 
ocroti, a apăra şi conserva natura şi bogăţiile ei este un lucru atât de necesar pentru asigurarea 
viitorului de mâine, a însăşi vieţii pe planeta albastră. 
 
Bibliografie  : 
1.Cazan C.,Cherciu R.,  “Crează-ţi mediul!”-ghid metodologic pentru personalul didactic, M.E.C. 
şi Fundaţia Concept; 
2.Benefous E., (1976)   - “Omul sau natura?”, Edit. politică, Bucureşti; 
3.Nedelcu G.,şi M.,Bogdan L.,(2003) – “Educaţia ecologică şi voluntariatul în protecţia mediului”, 
Fundaţia pentru cultură şi educaţie ecologistă Ecotop; 
4.Pora E., (1975)  - “Omul şi natura?”, Edit. Dacia, Cluj-Napoca; 
5.Stelian Ţ., (1989) – “S.O.S. Natura în pericol”, Edit. Politică, Bucureşti; 
6.Vespreanu E., (1981)     - “Mediul înconjurător- ocrotirea şi conservarea lui”, Edit. Ştiinţifică şi 
enciclopedică, Bucureşti. 

 
Fişa de lucru „Ce pot face eu pentru un mediu curat?” 
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CUM SĂ REDUCEM CONSUMUL DE HÂRTIE 
 ÎN ACTIVITĂȚILE ARTISTICE ȘI PRACTICE 

 
Autor: Prof. Anca Veronica Tăut 

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, Localitatea: Zalău, Judeţ: Sălaj, România 
Summary: 
 

Playing and exploring the natural environment are spontaneous activities in which children 
engage naturally with pleasure and devotion. Returning to nature is the first step that you must do 
in school, promoting environmental education. Using natural materials for making small art 
objects is a way to help the environment, to reduce excessive consumption of paper. Opportunities 
are provided for children to discover the biodiversity of natural environment, its problems and a 
truly ecological lifestyle. 
 Dezvoltarea simțului estetic, a sensibilității pentru frumos, exersarea manualității și a unor 
deprinderi practice specific tehnologice, valorizarea funcționalității practice a micilor obiecte de 
artă sau decorative reprezintă scopul educației tehnologice în școala primară. Activitățile 
preponderent practice din cadrul acestor ore sunt pe placul copiilor, le stimulează maximal 
creativitatea și originalitatea, le încurajează libertatea de expresie, consolidează cooperarea dintre 
elevi actunci când ele capătă forma organizării în echipă. Turul galeriei, organizat la finele unei 
astfel de activități, atunci când elevii își expun lucrările individual sau în grup, este un tur al forței 
creatoare, un spectoacol al frumosului, o răsplată a reușitei personale, o cafenea a criticilor 
constructive. Așa se simt elevii: mândri de ceea ce au realizat, atenți la munca celorlalți, satisfăcuți 
de sentimentul responsabilității împlinite.  
 Cu toate acestea, o astfel de experiență estetică pozitivă și motivantă pentru elevi, mi-a 
lăsat, de fiecare dată, un sentiment de neliniște și de părere de rău. Zeci de decupaje, de bucăți de 
hârtie mototolită, foi sacrificate, zăceau în coșul de deșeuri reciclabile. Obișnuiți cu acest tip de 
comportament ecologic, în spiritul colectării deșeurilor reciclabile, resturile de hârtie rezultate în 
urma activităților practice au fost cu grijă selectate. Și totuși sentimenul risipei și al consumului 
execesiv a umbrit parcă reușita didactică a acestor activități, motiv pentru care am propus elevilor 
o altă perspectivă a abodării orelor de educație tehnologică, într-o zonă bine reprezentată a 
programei școlare pentru această disciplină. 
 Consumul excesiv și rispa de resurse sunt caracteristici constante ale civilizației noastre și 
dileme încă nerezolvate ale societății în care trăim, probleme care încă își așteaptă soluțiile. 
Studiile de impact indică faptul că risipa și consumul de hârtie reprezintă una din cele mai 
arzătoare probleme ale economiei mondiale pentru că producerea hârtiei afectează în mod direct 
viabilitatea mediilor împădurite. De pildă, pentru  a obține o tonă de hârtie de imprimantă, sunt 
sacrificați în medie 24 de copaci maturi sau pentru a obține o tonă de hârtie de ziar sunt tăiați 12 
copaci. Impactul asupra mediului este incalculabil, dezastruos și greu de controlat. Industria hârtiei 
afectează mediul înconjurător prin defrișări, poluarea aerului, prin fabricile de celuloză și 
incineratoarele de deșeuri. În prezent peste 14 milioane de hectare de pădure se pierd în fiecare an 
pentru fabricarea hârtiei, adică o suprafață mai mare decât Grecia, nemaivorbind de efectele 
secundare ale defrișării: fragmentarea și degradarea solului, alunecările de teren, dispariția 
speciilor exotice și poluarea. 

În urma activităților umane, rezultă o cantitate enormă de deșeuri, din care, deșeurile de 
hârtie reprezintă 40%. Soluția reutilizării este una salvatoare, căci această cantitate de deșeuri 
poate fi recilată pentru producerea altor produse de hârtie. Educând comportamentul ecologic în 
spiritul reutilizării materialelor formăm la elev responsabilitatea pentru mediu și pentru 
durabiliatea resurselor. Totuși consumul rămâne unul mare și cu impact pe termen lung asupra 
mediului. 

Iată de ce, am propus elevilor, așa cum menționam anterior, o altă perspectivă a orelor de 
educație tehnologică. Această direcție s-a născut din conceptele celor 3 R în educația ecologică: a 
reduce, a refolosi, a recicla (Reduce, Reuse, Recycle), cele trei modalități de a proteja mediul și de 
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a stopa risipa resurselor naturale. Am desfășurat cu elevii o gamă de activități practice în cadrul 
cărora am propus reducerea consumului de hârtie și folosirea materialelor naturale.  

Diversitatea activităților a demonstrat faptul ca a practica cele trei metode de protejare a 
mediului, a reduce, a refolosi și a recicla, poate fi un experiment nu numai util, dar și plăcut, 
amuzant, distractiv. Utilizarea materialelor naturale în activitățile practice cu copiii constituie o 
resursă extraordinară pentru reîntoarcerea la natură și la legitățile ei, pentru a îi învăța pe copii 
biodiversitatea și ce înseamnă a trăi sănătos într-un mediu sigur și curat.  

 
Iată câteva din activitățile propuse: 

Activitatea eco 1: Cum miroase orașul tău? Ce culoare, 
ce gust are orașul tău? A explora mediul natural ar trebui 
să constituie o modalitate firească de a dezvolta la copii 
spiritul responsabilității pentru  natură, sentimentul de 
respect și admirație pentru frumusețile ei. Natura oferă un 
cadru complex de dezvoltare a experienței senzoriale a unui 
copil și acesta înțelege profund că e parte a unui ecosistem 
care îl protejează și pe care trebuie să îl protejeze. Publicația 
recentă a  Asociației nord - americane pentru educație pentru 
mediu (The North American Association for Environmental 
Education), publicație cu titlul ”Early Childhood 

Environmental Education Programs – Guidelines for Excellence”, descrie cele 7 concepte 
fundamentale ale educației pentru mediu care sunt formate încă din perioada educației timpurii: 
sistemele (copiii trăiesc și învață despre sisteme ca familia, comunitățile umane, ecosistemele), 
interdependența (oamenii sunt conectați inevitabil la resursele naturii), habitatul, integrarea și 
infuzia (educația pentru mediu trebuie să fie o experiență cognitivă integrată în varietatea 
activităților curriculare, literaratura, arta creativă, matematica etc.), rădăcinile în lumea reală și 
învățarea pe întreg parcursul vieții. Este subliniată importanța cunoașterii de către copii a 
habitatului în care trăiesc: 

”The importance of where one lives: It is important for children to know the sights, 
sounds and smells of theirown habitat. Nature is a part of our local environment, whether it is a 
backyard, vacant lot, park or nature center.”10 

Copiii pot fi îndemnați să redea biodiversitatea zonei în care trăiesc prin realizarea unor 
albume fotografice, a unor benzi desenate și să își exprime experiențele trăiate în jurnale de tipul 
”Orașul în care trăiesc...” sau jocuri de rol de genul ”Dacă aș fi primar ...”. În acest mod atitudinea 
ecologică este sensibilizată, copiii sunt implicați activi în explorarea mediului, li se dezvoltă 
spiritul de apartență la comunitatea în care trăiesc, ei pot identifica probleme de mediu ale 
habitatului, se pot generea dezbateri pentru găsirea unor soluții, se descoperă resursele naturale de 
care dispune habitatul respectiv. 

Ieșirea din spațiul formal al clasei în mediul natural este una din sugestiile didactice de 
bază ale formării comportamenetului ecologic la elevi. Este și îndemnul pe care autoarea 
manualului de educație ecologică ”Pământul este comoara noastră”, Jeanna Wersebe, îl adresează 
profesorilor care susțin activități de educație ecologică. Autoarea, voluntar în Corpul Păcii din 
România, între 2003 -2005, recomandă ca lecțiile să se defășoare pe cât posobil în aer liber 
deoarece ”lecţiile în aer liber sunt mult mai interesante şi mai distractive. În acelaşi timp dau 
posibilitatea elevului să şi cunoască în mod direct elementele despre care învaţă şi sunt un foarte 
bun factor motivant.”11 

                                                
10 ”Importanța locului în care trăiesc: este important pentru copii să cunoască obiectivele turistice, suntele și mirosurile 
propriului habitat. Natura este o parte a mediului noastru local, indiferent dacă este vorba de o curte, un teren viran, 
parc sau un centru din natură.” (The North American Association for Environmental Education, Guildelines for 
Excellence, 2010)  
11 Jeanna Wersebe, Manual de educație ecologică. Pământul este comoara noastră, 2003 -2005 

Figură 1. Colectarea funzelor în Parcul Central, 
Zalău 
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Activitatea eco 2: Obiecte de artă din materiale eco. 
Utilizarea materialelor naturale în confecționarea micilor 
obiecte de artă decorativă reprezintă o modalitate concretă și 
totodată distractivă pentru reducerea consumului de hârtie. 
Prin manipularea materialelor autentice, elevii iau contact cu 
diversitatea naturii și învață, în contexte interdisciplinare, 
complexitatea și legitățile acesteia. Colectarea de materiale 
naturale, sortarea acestora, arhivarea lor constituie activități 
în cadrul cărora respectul față de natură și grija pentru un 

mediu curat devin comportamente implicite, trăite, exersate. 
Jocul și explorarea naturii sunt acte spontane în care copiii se 

angajează cu plăcere. Explorând natura, elevii deoscoperă nenumărate căi prin care mediul natural 
poate fi conservat, își formează singuri propriul comportament ecologic. Folosirea materialelor 
naturale le pemit nunațarea experienței senzoriale și le oferă un design personalizat al învățării. O 
crenguță uscată, o frunză frumos colorată căzută pe jos, o pietricică având o formă ciudată sau de 
ce nu un pumnișor de nisip pot deveni, în mâinile copilului un material util în activitățile creative 
din clasă. Ele se pot transforma, prin fantezie și empatie cu natura, în buchete de flori, animale 
fantastice, peisaje sau mozaicuri strălucitoare. Practicând aceste activități, copiii capătă rădăcini în 
lumea reală, conștientizând că sunt o parte responsabilă a mediului natural: 

„Roots in the real world: Direct experience with authentic materials is a hallmark of early 
childhood education; sorting leaves and seeds, digging for worms, and identifying local birds, 
insects, and plants are all activities that may help children become grounded in the natural 
world.”12 

Realizarea obiectelor decorative prin utilizarea materialelor naturale oferă un cadru oportun 
pentru derularea unor activități ecologice adiacente. Parte din acestea pot fi desfășurate împreună 
cu cadrul didactic sau împreună cu membri ai familiei, frați, părinți, bunici, motiv pentru care un 
mic ghid de educație ecologică poate fi inițiat în pași concreți și popularizat în comunitatea școlară 
sub forma unor broșuri, pliante, afișe ecologice. Iată câteva sugestii: 

 Ieși cu copilul tău în natură cât mai des!  
 Ajută-ți copilul să privească natura atent, să o asculte 

și să o exploreze!  
 Încurajează-l să se joace în natură, să alerge, să se 

tărască, să se cațere! 
 Inventariază întebările copilului tău legate de natură 

și observă evoluția vocabularului său ecologic 
(întrebări specifice, cuvinte noi, procese pe care le 
observă, dar pe care nu le poate denumi)! 

 Dă-i posibilitatea copilului tău să-și verbalizeze 
experiențele trăite în interacțiunea cu mediul!  

 Simulează-l să-și formeze propria atitudine ecologică! 
 Adună cu copilul tău materiale naturale! Învață-l să le observe textura lor, culoarea, forma, 

mirosul! 

                                                
12 „Rădăcini în lumea reală: experiența directă cu materiale autentice este un semn distinctiv de educație timpurie; 
sortând frunze și semințe, săpând pentru viermi și identificând în arealul local, păsări, insecte, plante, toate acestea 
sunt activități care pot ajuta copiii să devină înrădăcinați în lumea naturală.” (The North American Association for 
Environmental Education, Guildelines for Excellence, 2010)  

 

 

Figură 2. Ariciul din semințe de floarea soarelui 

Figură 3. Fantezii cu frunze 



Management of ECO Education. ECO Guide to pupils, parents and grandparents _ISBN 978-973-0-13641-8 
Managementul educaţiei ecologice. Ghid ECO pentru pici, părinţi şi bunici_2012 

239 
 

 Descoperă împreună cu el materiale care i-ar putea fi utile în realizarea unor mici obiecte 
decorative (frunze, crenuguțe, pietricele, scoici etc)! 

 Îndeamnă-ți copilul să fie atent la forma lucrurilor pe care le observă în mediul natural! 
Sugerează-i să caute și să colecteze materiale naturale cu forme sugestive!  

 Plantează împreună cu copilul tău semințe și învață-l să le îngrijească! 

Activitatea eco 3: Eticheta produsului. O modalitate simplă și practică de a sensibiliza elevii 
asupra problemelor de mediu care există și care periclitează calitatea vieții este de a-i provoca să 
caute informații și statistici relevante, cu impact asupra înțelegerii lor, de tipul Știați că.... Elevii 
pot fi încurajați să caute aceste informații și să le dea o formă și o funcționalitate practică. Pot fi 
concepute cărticele de curiozități, poate fi inițiată o dezbatere, prin formularea unei situații-
problemă pornind de la o informație găsită. În cadrul orelor destinate activităților practico-artistice, 
o sugestie utilă este confecționarea unei etichete eco pentru fiecare produs realizat de elevi. În 
acest fel, elevul semnalează celui care îi analizează/evaluează lucrarea existența unei probleme 
legate de impactul negativ a consumului excesiv de hârtie prin intermediul acestei informații. Iată 
câteva astfel de curiozități: 
 Hârtia este reciclabilă, dar un funcționar obișnuit 

aruncă la gunoi 55-70 de kg de hârtie pe an. 
 Fiecare tonă de hârtie reciclată salvează 17 copaci. 
 25% din ce aruncăm fiecare, este hârtie sau carton. 
 Scopurile în care este folosita hârtia sunt următoarele: 

48% din consumul total de hârtie pentru ambalaje, 
30% pentru tipărit și scris, 12% în presă, 6% în igienă 
și menaj. 

 Reciclând hârtia salvăm pădurea, iar pentru fiecare 

tonă de hârtie reciclată se economisesc 30 000 litri de 
apa, consumul de energie este redus cu 25%, iar 
poluarea atmosferică cu 80%, motiv pentru care 
reciclarea hârtiei și a cartonului este foarte importantă. 

 Americanii folosesc cca 4 milioane de tone de hârtie pe an, destulă cât să se construiască 
un zid de hârtie înalt de 4 metri de la New York până în California. 
Activitățile de reducere a consumului de hârtie prin utilizarea materialelor naturale, oferite 

aici ca modele de bună practică în promovarea educației pentru un mediu curat, sunt doar câteva  
dintre modalitățile prin care membrii comunităților școlare, deopotrivă cadrele didactice, micii 
școlari și familiile acestora pot contribui la menținerea unui mediu echilibrat, sigur și sănătos de 
viață. Sunt activități simple, care stau la îndemâna oricui, dar care, tocmai prin simplitatea lor 
debordantă, fac din grija pentru mediul natural, un joc al responsabilităților trăite și al creativității 
fără limite. Prin implicarea activă a copiilor și prin responsabilizarea directă față de resursele 
limitate ale naturii, se pot îndeplini cele cinci obiective ale educației ecologice: conștientizarea, 
cunoașterea, atitudinea, deprinderile și participarea. Astfel de activități ajută elevii să 
conștientizeze importanța mediului în viața omului, să capete sensibilitate pentru probleme lui, să 
cunoască interacțiunile dintre om și mediul natural, să dobândescă valori, atitudiuni, sentimente 
care să-l motiveze pentru conservarea calității mediului, să se implice activ în acțiuni simple de 
protejare a mediului prin care să învețe să interacționeze empatic și pozitiv cu natura 
înconjurătoare.   
BIBLIOGRAFIE: 
Jeanna Wersebe, Manual de educație ecologică. Pământul este 
comoara noastră, 2003 -2005 
The North American Association for Environmental Education, 
Guildelines for Excellence, 2010)  

http://ww www.naaee.org 
www.ecoweb.anpm.ro 

Figură 4. Aranjament floral din pănuși de 
porumb 

Figură 5. Activitate practică cu pănuși de 
porumb 
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Fișa de lucru 1 - Ce materiale pot folosi? 
Nivel: 9 – 10 ani      

Marchează în lista de mai jos materiale de lucru pe care le poți folosi în orele de educație 
tehnologică pentru a reduce consumul de hârtie în realizarea lucrărilor date. 

 
Materiale de 
lucru 
Titlurile 
lucrărilor 

Marionete Livada înflorită Aranjament floral Animale 
amuzante 

Semințe de 
dovleac 

    

Semințe de 
floarea soarelui 

    

Hârtie colorată     
Polistiren     
Crenuguțe     
Scoici     
Hârtie creponată     
Ziare     
Pănuși de proumb     
Frunze     
Fructe     
Legume     
Hârtie glasată     
Pietricele     
 
Fișa de lucru 2 – Găsește soluția! 
Nivel: 9 – 10 ani      

Notează pe ciorchine cât mai multe modalități prin care poate fi redus consumul de hârtie 
în activitățile oamenilor.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajută la 
reducerea 
consumulu
i de hârtie! 

Plantează 
un 

copăcel! 

Refoloseșt
e resturile 
de hârtie 
de la ore! 

Folosește 
materiale 

naturale în 
artă! 

Colecțione
ază reviste, 

ziare, 
pliante ! 

Folosește 
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Figură 6. Dovlecei din semințe de dovleac 
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Educaţia ecologică a elevilor prin proiecte de mediu –                                                                                    
premiză pentru dezvoltarea durabilă a societaţii de mâine într-un mediu curat 

 
Autori: Prof.  Valeria Purcărea-Ciulacu şi  Prof. Ştefan Lungulete 

Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu”, Localitatea: Bucuresti , Sector  5, Tara: Romania 
 

 
Abstract: Man must respect and protect the living environment because it offers all the 

conditions it needs to live. Environment refers to preventing environmental damage, pollution 
control and ecological restoration actions, keeping de-polluted areas. Our children need to be 
educated from an early age to still be environmentally responsible by participating in various 
practical activities, depending on the specific age and  must know that every child can become a 
friend of nature.Education reform in Romania attaches great importance to environmental 
education and environmental protection. In this context the introduction of environmental projects 
is a way of ecological education of the young generation, a prerequisite for sustainable 
development of the society of tomorrow. During the development of such thematic projects, 
students realize walked countries, nature observation, educational games, are informed about how 
to protect nature, conducts various activities with ecological, and learning how important it is for 
human living environment. The young generation should understand from a very young age, that 
man and nature are inseparable notions, as it should be respected, not dominated and the changes 
that occur in nature do not occur randomly, but are subject to objective laws. By carrying out such 
projects, students are stimulated and supported to act and thus observe how important it is for us 
our environment. 

 
Introducere. Omul trebuie să respecte şi să ocrotească mediul în care trăieşte, deoarece 

acesta îi oferă toate condiţiile de care are nevoie pentru a trăi. Protecţia mediului se referă la: 
prevenirea deteriorării mediului, acţiuni de depoluare şi reconstrucţie ecologică, păstrarea zonelor 
depoluate. Copiii noştri trebuie educaţi încă din grădiniţă să fie responsabili faţă de mediu, prin 
participarea la diferite activităţi practice, în funcţie de specificul vârstei şi trebuie să ştie că orice 
copil poate deveni un prieten al naturii. Mijloacele de realizare a comportamentelor pot fi 
informative (povestiri, lecturi, poezii, emisiuni TV) sau formative ( activităţi practice în care elevii 
sunt puşi în situaţia de a acţiona singuri). Activităţile extracurriculare (plimbările, vizitele, 
excursiile) contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor despre mediu, îi ajută pe aceştia să îşi 
petreacă timpul într-o manieră relaxantă, dar au şi un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în 
grup, creând un sentiment de siguranţă şi încredere. Reforma învăţământului din România acordă o 
importanţă deosebită educaţiei ecologice şi protecţiei mediului. În acest context introducerea 
proiectelor despre mediu este o modalitate de educaţie ecologică a tinerei generaţii, o premiză 
pentru dezvoltarea durabilă a societaţii de mâine. Pe parcursul derulării unor astfel de proiecte 
tematice, elevii realizeaza plimbări, observări în natură, jocuri didactice, sunt informaţi despre cum 
trebuie protejată natura, desfăşoara diferite activităţi cu caracter ecologic, învăţând astfel, cât de 
important este pentru om mediul în care trăieşte. Tânăra generaţie trebuie să înţeleagă de la varste 
foarte fragede, că omul şi natura sunt noţiuni inseparabile, că aceasta trebuie respectată şi nu 
dominată şi că schimbările care au loc în natură nu se petrec la voia întâmplării, ci sunt supuse 
unor legi obiective. Prin derularea unor astfel de proiecte, elevii sunt stimulaţi şi sprijiniţi să 
acţioneze şi astfel  observă cât de important este pentru noi mediul în care trăim. Educaţia 
ecologică se desfăşoară pe 4 nivele: nivelul cunoaşterii, nivelul priceperilor/ deprinderilor , nivelul 
sentimentelor si nivelul comportamentului.   

Obiectivele urmărite prin acest tip de educaţie sunt următoarele: 
Conştientizare:  sprijinirea elevilor pentru atingerea unui nivel de conştiinţă şi atenţie faţă 

de mediu, dezvoltarea capacităţii de a observa şi a alege stimuli, prelucrarea, perfecţionarea şi 
extinderea percepţiilor noi formate, legate de mediu, folosirea acestor noi calităţi în diferite situaţii 
concrete. 
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Cunoştinţe: înţelegerea de către elevi a modului de funcţionare al mediului, apariţia şi 
rezolvarea problemelor legate de acesta. 

Atitudine: însuşirea unui set de valori, de către elevii noştrii, cu privire la mediu, precum 
şi stimularea motivaţiei pentru a participa la acţiuni menite să îmbunătăţească starea acestuia, 
abilităţi / priceperi / deprinderi, sprijinirea elevilor pentru a-şi forma şi dezvolta abilităţi necesare 
identificării situaţiilor cu care se confruntă natura; 

Participare: formarea capacităţii elevilor, de a-şi folosi cunoştinţele dobândite în luarea 
unor decizii pozitive şi corecte cu privire la mediu; 

Spre exemplificare vă prezentăm un astfel de proiect tematic de educaţie ecologică, pe care 
l-am derulat în şcoala noastră, intitulat sugestiv “Frunzele care cad toamna – o problemă ecologică 
sau un dar al naturii”??! 

Am pornit de la realitatea că există o multime de lucruri de făcut în legătură cu protecţia  
ecologică a mediului înconjurător în ţara noastră. O mare problemă ecologică a oraşelor mari o 
reprezintă anotimpul toamna, cu frunzele căzătoare ale arborilor. Toamna, în fiecare zi, numai în 
Bucureşti sunt colectate aproximativ 10 de tone de frunze, care sunt depozitate laolaltă cu 
deşeurile menajere, la groapa de gunoi Glina. Chiar dacă autorităţile locale susţin că au 
implementat strategii de exploatare a acestora, frunzele sunt arse iar atmosfera este poluată cu fum 
greu, aproape irespirabil. În această perioadă, întregul oraş devine gri, cu vizibilitate redusă iar 
respiraţia pe anumite străzi devine dificilă, o povară uriaşă pentru persoanele care au boli 
respiratorii. 

Poluarea atmosferică produsă prin arderea frunzelor  este o problemă de actualitate, cu care 
se confruntă Bucureştiul şi “ marile oraşe verzi” din întreaga ţară . 
 Un studiu efectuat arată că Bucureştiul se află în topul primelor zece capitale europene, 
după indicele de poluare atmosferică. 
Scopul întocmirii şi derularii acestui proiectul a fost de a  elabora şi dezvolta soluţii şi metode 
concrete pentru folosirea frunzelor de copaci, care cad toamna în cantităţi impresionante şi care 
prin ardere produc prejudicii importante vieţuitoarelor  şi mediului înconjurător.  

Am vrut ca elevii să găseasca idei pentru folosirea eficientă a frunzelor şi să demonstrăm 
prin concluziile şi soluţiile oferite de acest proiect că: „Frunzele care cad toamna nu sunt o 
gravă problemă ecologică ci doar un mare dar al naturii”! 
Obiectivele proiectului de mediu:  
O1. Identificarea tuturor modurilor de folosire eficientă a tonelor de frunze care cad toamna şi 
care, cel mai comod în prezent, sunt arse, degajând milioane de m3 de fum, toxic pentru om şi 
mediul înconjurător. 
O2. Punerea la punct a tehnicilor de cultivare a ciupercilor Pleurotus pe mediul de cultură obţinut 
pe substrat format în proporţie de 80% din frunze.   
O3. Punerea la punct a tehnicilor de obţinere a biogazului din resturile de cultură de la ciuperci.  
O4. Folosirea resturilor de la biogaz ca îngrăşăminte naturale în agricultură. 
O5. Punerea la punct a metodei de obţinere a brichetelor din frunzele uscate căzătoare. 
O5. Evaluarea şi prognozarea rezultatelor obţinute şi  aplicarea la scara industrială. 
O6. Elaborarea unor strategii de reducere a poluării chimice a mediului înconjurător  şi dacă este 
posibil, chiar de eliminare a poluării . 

 Prima propunere  de utilizare a frunzelor 
Cultivarea ciupercilor pe diferite substraturi bazate pe frunze. 

Pasul 1. Obţinerea miceliumului de Pleurotus. Substratul de cultură pentru bureţii Pleurotus,  
trebuie să fie bogat în celuloză, de aceea noi ne-am gandit să încercăm mai multe  combinaţii  dar 
toate  având la bază frunze. Cu toată multitudinea de materii prime folosite,  nimeni nu  s-a gandit 
până acum la  folosi 
rea frunzelor  copacilor care cad toamna şi care reprezintă o sursa importanta de materie  organică.  
Pasul 2. Însămânţarea substratului de cultură obţinut din frunze. Substrat obţinut  este însămânţat. 
Frunzele procesate sunt amestecate cu grâu infectat de miceliu , apoi sunt puse în saci de plastic de 
5kg.  
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Pasul 3. Incubarea substratului de cultură însămânţat. Sacii cu substrat sunt puşi în camera de 
incubare pentru 2 săptămâni, unde condiţiile de umiditate abundentă şi buna aerisire sunt 
obligatoriu asigurate.  
Pasul 4. Maturarea miceliului sau inducţia fructificării. Perioada cuprinsă între sfârşitul incubării şi 
apariţia primelor fructificaţii se numeşte faza maturării miceliului şi durează 5-10 zile. 
Pasul 5. Recoltatul ciupercilor Pleurotus. Recoltarea poate începe după 15-20 zile.  Bureţii din 
primul un val se recoltează în 4-5 zile, apoi urmează o pauză de 8-10 zile, după care apare alt val. 
Datele experimentale obţinute arată că cel mai convenabil amestec pentru cultivarea de ciuperci 
bazat pe substrat din frunze este acesta:  80% frunze + 10 % paie + 10% rumeguş de lemn. Este un 
substrat foarte ieftin , numai din  deşeuri, cu un cost industrial extrem de redus. Practic noi am 
folosit saci cu 5 kg substrat din:  4 kg de frunze + 0,5 kg rumeguş + 0,5 kg paie şi am obţinut 1,5-
1,8 kg ciuperci/ sac. 

Ştiaţi câte tone de frunze cad zilnic pe străzi numai în Bucureşti...? Cel puţin 10 tone 
sunt strânse zilnic. 10 tone .....10 000 kg......4500 kg de ciuperci. Folosind pentru cultura 
ciupercilor această cantitate uriaşă de frunze, un dar al naturii, s-ar putea obţine, în cursul unui an, 
minimum 300 t de ciuperci Pleurotus, fără consumuri energetice (abur, energie electrică), care, 
valorificate la preţul actual, ar permite realizarea unui venit de peste 1,5 miliarde lei şi asta socotit 
la un randament de 50% profit /  50% pierderi :  de 18 kg ciuperci la 100 kg material însămânţat. 
      După ce sunt culese ciupercile, conţinutul sacilor nu trebuie aruncat deoarece poate fi utilizat 
ca substrat pentru obţinerea biogazului.  

 A doua  propunere  de utilizare a frunzelor 
Obţinerea de biogaz din resturile de la cultivarea ciupercilor. 

Pentru obţinerea biogazului am testat  comparativ 2 tipuri de substrat: 1- frunze uscate şi  
2-  resturi ale cultivării de ciuperci. Am umplut recipienţii , primul cu frunze uscate, şi  al doilea cu 
resturi ale cultivării de ciuperci, le-am  acoperit cu apă în totalitate, le-am închis ermetic şi le-am 
păstrat la termostat la  temperatura de 350 C. În a 3-a lună , substratul a fost însămânţat cu bacterii 
metanogene. 
       Măsurătorile noastre au arătat că în fiecare zi aproximativ 0,67 – 0,72 l biogaz sunt 
eliminaţi din vasul plin doar cu frunze şi 1,1 – 1,3 l din al 2-lea vas plin cu resturi de la cultivarea 
ciupercilor. Ca total în primul vas în timpul activităţii intense a bacteriilor metanogene  se pot 
obţine  aproximativ 10 litri de biogaz în timp ce în al 2-lea vas se pot obţine  aproximativ 24 l de 
biogaz. 
     Cantitatea crescută de biogaz obţinută din substratul folosit la creşterea ciupercilor se 
explică prin existenţa unei mari cantităţi de substanţe organice,  în substratul de ciuperci miceliu, 
care este necesară pentru  creşterea celulelor bacteriene metanogene.  
      Resturile rezultate de la cultivarea de ciuperci şi producerii de biogaz pot fi folosite ca 
fertilizator natural pentru sol. 

Ca aplicaţie practică recomandăm obţinerea  industrială a biogazului  prin digestia 
anaerobă a frunzelor. Frunzele pot fi colectate în gropi în sol, special amenajate, îmbrăcate cu folie 
în partea de jos a gropii, şi după umplere vor fi acoperite tot cu membrane din folie şi închise 
ermetic, formând digestoare. În urma digestiei anaerobe vor rezulta biogaz şi digestat. Gazul de la 
gropile astfel amenajate,  reprezintă o sursă de energie ieftină, cu o compoziţie similară cu cea a 
biogazului produs în fabricile tehnologice de digestie (50-70% metan, 30-50% dioxid de carbon). 
Recuperarea gazului de la gropile de frunze poate fi optimizată printr-un management 
corespunzator al acestora, precum: tăierea lor, delignizarea, recircularea fracţiei organice şi 
tratarea gropii de gunoi asemenea unui bioreactor. 

 
Ştiaţi că  
valoarea căldurii specifice medii a biogazului este 21 MJ/m3, densitatea medie 1,22 Kg/m3 

(pentru un conţinut în metan de 50%), iar masa este similară cu aceea a aerului (1,29 Kg/m3)? 
Calculul puterii electrice instalate, calculată la 10 tone de frunze/zi, va fi: 10000 m³/zi x 2,4 kWel 
zi/m³ = 24000 kW/el.  
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 A treia propunere  de utilizare a frunzelor, pentru obţinerea îngrăşămintelor agricole 
Digestatul rezultat  poate fi utilizat ca îngrăşământ de suprafaţă, în cazul culturilor aflate în 

plină vegetaţie. Substanţele organice biodegradabile, precum celuloza, sunt descompuse în 
substanţe mai simple. Lignina, necesară formării humusului, rămâne ca atare.  Bacteriile 
metanogene produc o serie întreagă de aminoacizi, care vor fi disponibili atât plantelor, cât şi 
celorlalte organisme vii din sol. 

 A patra propunere de utilizare a frunzelor, pentru obţinerea combustibilului brichete 
Frunzele colectate au fost tocate în laborator, stropide cu ulei de amidon şi presate până ce 

sunt obţinute brichetele. Brichetele au fost uscate timp de o săptămână la temperatura camerei şi în 
termostat. Prin testatarea brichetelor ca şi combustibil, s-a constatat că ele  ard cu flacăra unică şi 
folosind calorimetrul din dotarea didactică a laboratorului de fizică,  s-a determinat că puterea 
calorică degajata este echivalentă cu 270-310 kcal pentru 100 g de brichete.  

 
Ştiaţi că  
 
aceşti parametrii trec puţin peste valoarea calorimetrului de lemn ud?? Considerăm că 

aceasta poate fi o cale de a încălzi numeroase şcoli rurale din ţara noastră care nu au acces la gaz 
natural şi economisind o mare cantitate de lemn din pădurile ţării noastre.  

Caracteristicile brichetelor obţinute din frunze sunt: până la 92% substanţă uscată, până la 
0,8% cenuşă, nu conţin aditivi sau se folosesc aditivi naturali(ulei de amidon), densitate- 660-690 
kg/metru cub, putere energetică de 4,8 kWh, ard aproape fără emisie de fum iar cenuşa bogată în 
minerale  poate fi folosită cu succes drept îngrăşământ. 

Ştiaţi că arderea a 20 de kg de brichete produce mai puţin de 300 de grame de cenuşă, că 
5.500 kg brichete sunt echivalentul a 2820 metri3 gaz metan sau 2700 l motorină, sau 8.800 kg 
lemn şi că 1.000.000 m3 pot înlocui aproximativ 180.000.000 litri de combustibil convenţional 
fosil ?? 

 

 
CONCLUZII: 
 

1. Bazându-ne pe experimente desfăşurate şi pe rezultatele obţinute, considerăm că frunzele 
toamnei pot fi folosite pentru cultivarea ciupercilor, producerii de biogaz, îngrăşăminte naturale şi 
de brichete .  
2. Amestecul optim de frunze pentru cultivarea ciupercilor a fost obţinut prin mai multe încercări 
din  80%frunze, 10% paie si 10% rumegus. Din 5 kg mediu se pot obţine chiar până la 1,8 kg de 
ciuperci. 
3. Folosirea resturilor de la cultivarea ciupercilor cu scopul de a produce biogaz este foarte 
convenabilă  demonstrând că  din 10 litri de amestec ud se pot obţine  24 litri de biogaz. 
4. Digestatul rezultat în urma digestiei e eficient ca îngrăşământ natural pentru culturile agricole. 
5. Brichetele obţinute din frunzele reciclate, folosite drept combustibil pot elimina prin ardere  
270-310 kcal la 100 grame de substrat. 

Putem deci concluziona, că frunzele toamnei nu sunt “o gravă problemă ecologica” ci doar 
“ un mare dar al naturii” pe care nu ştim  şi nu vrem încă să-l folosim eficient! 

 

 
SOLUTII: 
 
Construirea, pentru început, a câtorva fabrici pilot de procesare a frunzelor uscate, căzute 

toamna, amplasate lângă marile orase, care cu siguranţa, pe lângă rezolvarea problemelor 
ecologice, ar fi şi foarte profitabile.  

Bazat pe rezultatele acestui experiment desfăşurat în cadrul proiectului nostru de mediu şi 
energii regenerabile, considerăm că este foarte convenabil să construim fabrici de procesare a 
frunzelor care să includă 3 unităţi: 
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1-Unitatea pentru cultivarea ciupercilor, 2-Unitatea pentru producţia de biogaz bazată pe resturile 
de la cultivarea ciupercilor, 3-Unitatea pentru producţia de brichete . 

 
Construind asemenea tipuri de fabrici vom duce la soluţionarea problemelor ecologice 

legate de cantităţile imense de frunze care cad toamna şi ar fi totodată, credem noi şi foarte 
profitabil. Acest proiect bazat pe date  şi valori concrete demonstrează acest lucru. 
 

 
Ca metode şi procedee didactice în realizarea proiectului de mediu am folosit conversaţia 

euristică, problematizarea, exerciţiul, explicaţia, cercetarea individuală şi în grup, analize de 
laborator, observaţii de teren, colectare de probe, dar şi chestionarea, intervieverea societăţii civile 
şi a autorităţilor care se ocupă cu problemele de mediu. 

 
 
Ca valenţe educative amintesc constientizarea şi asumarea responsabilităţilor pentru 

protecţia mediului de către elevi, adoptarea iniţiativei individuale şi de grup pentru dezvoltarea 
creativităţii, încurajarea elevilor pentru a găsi noi soluţii în rezolvarea problemelor legate de mediu 
la nivel naţional şi local, ameliorarea daunelor făcute de om mediului, conservarea şi protejarea 
mediului înconjurător, reducerea dezechilibrelor produse de om naturii.  

 

 
Aplicaţiile practice sunt nenumărate, şi pot fi folosite nu numai de elevi. 
 

 
Evaluarea prin proiecte  se face prin prezentarea conţinutului proiectului într-un stand 

sau la avizier. Se vor prezenta ideile, scopul, obiectivele, materialele şi metodele folosite. 
Rezultatele se vor prezenta în tabele, grafice, fotografii. Concluziile, soluţiile şi recomandările 
trebuiesc de asemenea foarte bine prezentate. Pe stand se vor expune şi pliante, machete, 
materialele de laborator folosite la lucrul în cadrul proiectului. 

 
 

Proiectul  “Frunzele care cad toamna – o problemă ecologică sau un mare dar al naturii” 
a fost realizat de un grup  de elevi, având ca lideri  elevii 

Matea-Moldovan Alexandra şi Neaga Ştefan Florin 
de la  Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu” din Bucureşti. 
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«Numai împreună vom reuşi !» 
Autor: Prof. Vasilica  Popescu  

Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, Localitatea Călăraşi, jud. Călăraşi, România 
 
An educational class that led us to discuss and present ideas about how to change people's attitudes 
towards the environment: “A clean neighborhood – my school’s neighborhood!”. Our class 
decided to act accordingly, because “We care!”. We really wish that more people would 
understand the need for all of us to act now, and more importantly, we must do this in a continuous 
and sustained manner, together, to prevent our city from becoming a garbage dump with un-
breathable air. A method that stimulated the creativity of a group of eighth grade pupils, the 
‘thinking hats’ method, and the coordination of actions of eco-civic behavior represented examples 
of good practices for changing people’s way of thinking, people living in the school’s 
neighborhood, removing indifference towards the phenomenon of earth pollution. We will go 
on…only by working together we can succeed! 

Maria Ilie - pupil 
 
Motto: „Nicio problemă nu poate fi rezolvată la acelaşi  
nivel de cunoştinţe la care a fost creată.” (Albert Einstein) 
Afirmăm că dreptul la un mediu ambiant sănătos, depoluat, este un drept elementar al fiecăruia 
dintre noi. Legislaţia garantează respectarea acestui drept. Şcoala oferă, prin activităţile şcolare şi 
extraşcolare, o educaţie în sensul respectului faţă de mediu şi societate.  
Aplicarea măsurilor educative în direcţia formării unei conştiinţe ecologice este una dintre marile 
necesităţi de rezolvat în societatea românească. Dreptul la un mediu sănătos nu trebuie doar 
afirmat, ci întărit cu măsuri practice care să ofere cetăţeanului siguranţă şi încredere. Felul în care 
fiecare dintre noi va înţelege să acţioneze în favoarea păstrării unui mediu curat, va putea face ca 
în timp, să putem vorbi şi la noi tot mai mult de “calitatea vieţii”, o noţiune aproape necunoscută 
majorităţii oamenilor. 

 «Atitudinea noastră contează!»   
«Să determinăm oamenii să-şi schimbe atitudinea faţă de mediul înconjurător!» 

Acestea au fost devizele pe care, un colectiv de elevi din clasa a VIII-a şi le-a luat pentru o 
perioadă de timp (un semestru), cât a durat proiectul pe care şi l-au propus. 
Totul a pornit de la ora de dirigenţie în care, am propus elevilor dezbaterea temei «Un cartier curat 
– cartierul şcolii mele!». Pentru a fi mai atractivă activitatea, am comunicat elevilor tema cu o 
săptămână înainte şi le-am propus organizarea pe grupe utilizând ca metodă, tehnica «pălăriilor 
gânditoare». 
Tehnică interactivă, de stimulare a creativităţii elevilor, un joc de rol de altfel, exerciţiul «Pălăriile 
gânditoare» este cunoscut elevilor de la lecţiile de chimie, unde l-am folosit prima oară. Astfel, 
colectivul s-a organizat în şase grupe, fiecare grupă «a purtat» una dintre cele şase «pălării 
gânditoare», iar cooperarea în cadrul grupului a fost importantă pentru interpretarea rolului 
respectiv. Elevii au fost liberi să spună ce gândesc, dar în acord cu rolul pe care îl joacă. 
Metoda prezintă o serie de avantaje, cum ar fi: dezvoltă capacităţile sociale ale elevilor, de 
intercomunicare, de luarea deciziilor, de respect faţă de opinia colegului/colegilor, dezvoltă 
inteligenţa logică şi inteligenţa interpersonală, gândirea constructivă, complexă şi completă. 
 
Elevii au înţeles că fiecare grupă (pălărie) reprezintă un mod de gândire tipic.  
Pentru a aduna un număr suficient de mare de aspecte ale problemei am folosit tehnica întrebărilor. 
Elevii au avut răgazul de a propune întrebări şi a se concentra din plin în argumentarea lor, doar 
asupra propriului unghi de vedere în problema dată spre rezolvare: cum ar putea face un cartier 
curat, cartierul şcolii noastre. Pe parcursul orei, întrebărilor propuse, elevii le-au găsit soluţii, 
printr-o discuţie constructivă. 
Iată care a fost comportamentul fiecărei grupe care „a purtat” una din cele şase pălării, o parte 
dintre ideile proprii fiind redate pe câte un poster în faţa colegilor lor… 
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Pălăria albastră – grupa care a purtat această pălărie a răspuns de controlul tuturor demersurilor 
realizate de colegi. Ea a dirijat întreaga activitate: a definit problema, a condus întrebările, a 
formulat ideile principale şi a concluzionat. Dacă au apărut conflicte, aceastei grupe i-a revenit 
sarcina de a rezolva conflictele. 
Pălăria albastră a folosit întrebări cu rol de a sistematiza şi a conduce la pasul următor: «Să ne 
bazăm pe ideile principale !», «Să punem lucrurile în ordine !», «Care este pasul următor ?», «Să 
ne concentrăm mai ales asupra acţiunii de convingere a oamenilor!», «Ce alte activităţi concrete  
propuneţi?» 
Pălăria albă- membrii acestei grupe, respectând neutralitatea, s-au concentrat strict la problema 
pusă în discuţie, prezentând în mod obiectiv informaţii, dar şi imagini, referitoare la cartierul 
şcolii: o hartă a cartierului, situaţia poluării în cartierul şcolii, o statistică orientativă privind 
populaţia pe categorii de vârstă, etc. Membrii grupei s-au organizat (în săptămâna premergătoare 
lecţiei) şi au vizitat unele dintre blocurile din cartierul şcolii, obţinând aceste informaţii sau de la 
colegii care aveau domiciliul în aceste blocuri. Astfel, întrebările lor au fost: 
«Ce  informaţii avem despre cartierul şcolii?», «Ce tipuri de poluare există în zonă?», «Câţi elevi 
locuiesc în cartierul şcolii?», «Ce soluţii imediate există?» 
Pălăria roşie – grupa care a purtat această pălărie, potrivit rolului său, a explorat sentimentele 
colegilor săi, fără să găsească explicaţii logice pentru acestea. Prin întrebările formulate, membrii 
grupei şi-au exprimat indignarea faţă de starea de fapt, faţă de impasibilitatea oamenilor: 
«Nu-mi place felul în care arată cartierul şcolii!», «Voi ce simţiţi în legătură cu acest aspect al 
problemei?», «Intuiţia îmi spune că oamenii nu cunosc gravitatea fenomenului. Cum percep 
oamenii poluarea zonei?», «Oamenii din acest cartier şi-au pus problema depoluării?», «Am 
sentimentul că oamenii nu cunosc consecinţele fenomenului!»  
Pălăria neagră- membrii grupei purtătoare a acestei pălării au punctat pericolele, riscurile, privind 
demersurile pentru rezolvarea problemei. Iată întrebările formulate de ei : 
«Nu putem să-i convingem pe oameni că fenomenul poluării pune în pericol sănătatea lor!», 
«Avem posibilitatea de a schimba ceva?», «La ce riscuri ne expunem dacă încercăm un demers de 
atenţionare în mass-media locală privind gravitatea fenomenului?», «Ce piedici vom întâmpina în 
acţiunile de atragere a oamenilor în amenajarea zonei verzi din faţa blocului?»  
Pălăria galbenă- exprimând speranţa şi având în vedere beneficiile unei acţiuni de ecologizare a 
zonei, dar şi de atragere a oamenilor în acest demers, membrii grupei ce poată această pălărie au 
formulat următoarele întrebări: «Care sunt obiectivele majore ale unei acţiuni de ecologizare a 
cartierului?», «Care sunt urmările unei eliminări în termen scurt a poluării solului?», «Cum vom 
putea ajunge mai rapid la îndepărtarea deşeurilor din jurul blocurilor?», « Câte afişe trebuie să 
expunem în cartier şi care ar fi locul cel mai potrivit pentru postarea lor ?» 
Pălăria verde- elevii care au purtat această pălărie au dat dovadă de creativitate, pentru că ei au 
fost în căutarea alternativelor, a posibilităţilor de rezolvare a problemei. Iată câteva din întrebările 
lor: «Cum putem să rezolvăm altfel problema deşeurilor pe care oamenii le răspândesc în jurul 
blocurilor ?», «Şansa succesului este: într-unul din cotidienele locale să apară un articol care 
îndeamnă oamenii la acţiuni de curăţenie în cartierul în care trăiesc, în fiecare zi de sâmbătă, de 
exemplu!»,  «Cred  că  ar  fi  mobilizator dacă vom afişa în zonă postere care informează populaţia 
că reuşita în lupta împotriva poluării depinde de mobilizarea fiecăruia dintre noi !» sau «Dacă vom  
pune afişe cu îndemnul «Nu daţi foc  gunoiului!» pentru cei care provoacă poluarea atmosferei, 
dând foc containerelor de gunoi?», « Suntem convinşi că o altă şansă de reuşită a acţiunii noastre 
este exemplul de atitudine ce  trebuie să-l oferim chiar noi !»  
  
Membrii grupei ce au purtat pălăria albastră, au solicitat fixarea reperelor acţiunii viitoare. 
Trecerea elevilor de aceeaşi parte a baricadei, purtând aceeaşi pălărie, generează o discuţie 
constructivă şi concluziile se desprind mai uşor. 
După discuţii, în urma explorării beneficiilor unui cartier curat, dar şi a schimbării atitudinii 
oamenilor faţă de mediul înconjurător, se cade de acord privind încercarea de a schimba ceva prin 
câteva acţiuni practice, incluse într-un mini-proiect. 
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Iată activităţile lor : 
1.  «Mie îmi pasă !» - acţiune de ecologizare a zonei din cartierul şcolii. 
2. «Gândeşte verde - salvează Pământul !» - acţiune de postare a unor afişe cu informaţii despre 
gravitatea consecinţelor fenomenului poluării pe glob şi afişe cu mesaje mobilizatoare privind 
activităţi şi gesturi umane care vor fi evitate şi combătute (eco-cod de comportare în natură). 
3. «Numai împreună vom reuşi !» - acţiune de înfrumuseţare a spaţiului verde din jurul blocului, 
realizată în comun: elevii şi locatarii blocurilor selectate în această acţiune. 
 Monitorizarea şi evaluarea atitudinii oamenilor după fiecare dintre acţiunile desfăşurate au fost 
realizate de o echipă de monitorizare, alcătuită din elevi, care a mers în cartier, periodic, şi a 
constat dacă au fost respectate de oameni regulile de comportare eco-civică. Această echipă a luat 
legătura cu un cotidian local pentru a publica o informare despre activităţile viitoare desfăşurate de 
elevi şi persoanele care locuiesc în zonă şi care doresc să aibă un cartier curat.  
 
„Acţionaţi fiecare şi s-ar putea ca în timp, lucrurile să se schimbe, cât nu este prea târziu!” 
„Când munceşti în echipă şi crezi în ceea ce faci, totul este mult mai uşor!” 
Tare mult am dori ca tot mai mulţi oameni să înţeleagă că trebuie să acţionăm acum şi mai ales să 
acţionăm în mod continuu şi susţinut, pentru a nu transforma oraşul nostru într-un depozit de gunoi 
şi cu  un aer irespirabil. 
Nu vom abandona devizele ce ne-am ales, căci, fiecare elev, la liceul la care va ajunge va propune 
noi acţiuni de formare a unei conştiinţe ecologice, a unei atitudini înţelepte şi raţionale faţă de 
mediul înconjurător. Dar, «Numai împreună vom reuşi! » 
 
BIBLIOGRAFIE  utilizată : 
1.Cerghit Ion - “Metode de învăţământ”, Editura POLIROM, Bucureşti, 2006 
2.Oprea Crenguţa Lăcrămioara -”Strategii didactice interactive”, Editura Didactică şi           
                                                                                                        Pedagogică,  Bucureşti, 2007    
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ANEXA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagini din 
acţiunile noastre 

 
“Un cartier 

curat-cartierul 
şcolii mele!” 
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„Europa fără frontiere”- „Protejaţi mediul înconjurător” 
 

Autor: prof. Pîrîială Silviu Nicolae 
Colegiul Tehnic „Gh. Asachi”, Localitatea: Iaşi, Judeţul Iaşi, România 

 
ABSTRACT 

 
 Nowadays Europe is a multilingual, a multicultural and a multi-confessional society. As 
globalization continues to confront the European Union with new challenges, each citizen needs a 
wide range of key competences in order to adapt flexibly to a rapidly changing and highly 
interconnected world. The European Framework for Key Competences identifies and defines the 
key competences that citizens require for their personal fulfillment, social inclusion and active 
citizenship. In this context, education is given a great importance by the EU countries, being 
regarded as one of the means of development of human capital and strengthening of the social 
cohesion.  
  
On these coordinates, “Europe without Frontiers” suggests activities and guided tasks that present 
a description of the Council of Europe’s main fields of activity and, implicitly, how to use and 
adapt teaching materials creatively so as to develop the pupils’ competences in order to meet the 
requirements of the national and European curriculum. 
  
Developing topics like: “The World and Europe”, “Respecting and Understanding Human Rights”, 
“The Role of the Young”, “Protect the Environment” etc. each educational fact sheet becomes in 
fact, a presentation of a relevant field of activity of the Council of Europe.  
  
Having as model the educational fact sheets from the publication “A Europe to Discover”, the 
present work intends to familiarize the children with democratic concepts, values and principles 
and, in the same time, to encourage them to be responsible and to have an active role in society.  
 
 
 

A trăi într-o societate multilingvă, multiculturală şi multiconfesională ce caracterizează 
Europa de astăzi impune conturarea unui ”profil de formare European”, trecând de la modelul 
centrat pe obiective la modelul centrat pe competenţe, compatibilizarea curriculumului naţional cu 
cel European şi asigurarea coerenţei intra- şi interdisciplinare, intra- şi interculturale. 
  
Pe aceste coordonate “Europa fără frontiere” propune activităţi şi lucrări dirijate ce prezintă o 
descriere a principalelor domenii de activitate ale Consiliului Europei şi implicit, sugestii 
metodologice de aplicare şi aprofundare la clasă. 
  
Abordând teme precum: “Europa şi lumea”, “Apărarea şi înţelegerea drepturilor omului”, “Rolul 
tinerilor”, “Acţiuni în favoarea protejării mediului” etc. fiecare fişă tematică devine de fapt “o 
prezentare a unui domeniu relevant de acţiune al Consiliului Europei”. 
  
Lucrarea propune un demers didactic interdisciplinar şi intercultural în cadrul căruia se manifestă 
interacţiunea între curriculumul scris, oficial şi curriculumul “ascuns” ca expresie specifică a 
confruntării între valori. 
  
Având ca model fişele de informaţii “O Europă de descoperit”, lucrarea îşi propune să-i 
familiarizeze pe elevi cu valori, principii şi concepte democratice, fiind o reală pledoarie în 
sprijinul unui comportament social activ şi responsabil, întru înţelegerea şi apărarea unui 
patrimoniu cultural comun, cultivând toleranţa şi sensibilitatea ca dimensiune a cunoaşterii. 
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Acţiuni în favoarea protejării mediului 
  
Cuvântul care zideşte 
 
Explicaţi cu ajutorul dicţionarului : 
Mediu:...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
Ecologie:...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
     
Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat 
 
1. Citiţi textul dat : 
    „Mediul este un excelent exemplu de interdependenţă în cadrul Europei, dar şi cu restul 
lumii[...]. 
     Cum planeta noastră este un sistem extrem de complex, adeseori este foarte dificil să se prezică 
efectele pe care o catastrofă le-ar avea asupra mediului, aceste efecte putând să se resimtă la mii de 
km şi peste mulţi ani. 
    Aceasta se datorează şi faptului că nenumărate relaţii şi conexiuni care unesc elementele 
planetei sunt în permanentă evoluţie. 
    Păsările, planetele, peştii, marea, climatul, poluarea, maladiile, persoanele... fac parte dintr-un 
tot, un tot în mişcare”. 
                                                                                     (O Europă de descoperit) 
      2. Dezbatere – Relaţia om-natură, drepturi şi responsabilităţi. Explicaţi necesitatea efortului 
comun de păstrare şi transmitere a unui mediu curat şi sănătos, cu respectarea celor trei 
dimensiuni: economică, ecologică şi socială. 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
3. Un dezastru ecologic nu ţine cont de graniţe... Enumeraţi cel puţin cinci consecinţe grave ale 
absenţei efortului comun de îngrijire a patrimoniului natural. 
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. Ce surse de poluare cunoaşteţi? Reprezentaţi pe o scară activităţile cele mai poluante: 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
5. Numiţi specii de plante cu valoare:    
medicală................................................................................................................................................ 
economică............................................................................................................................................. 
culturală................................................................................................................................................ 
estetică.................................................................................................................................................. 
     
Proiect – Specii pe cale de dispariţie 
 
a) în România ; b) în Europa ; c) în lume. 
   Însoţiţi munca de selectare a datelor cu concluziile unui sondaj de opinie corespunzător temei 
date. 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
        
 



Management of ECO Education. ECO Guide to pupils, parents and grandparents _ISBN 978-973-0-13641-8 
Managementul educaţiei ecologice. Ghid ECO pentru pici, părinţi şi bunici_2012 

253 
 

Participare cetăţenească şi responsabilitate 
 
    Propuneţi acţiuni zilnice, periodice, de protejare a mediului:  
    a) în şcoală ; 
    b) în comunitatea locală ; 
    c) popularizaţi acţiunile întreprinse cu ajutorul unei expoziţii de desene, afişe: „ O lume 
curată!”. 
       Dacă aş fi ministrul mediului ... 
    Urmărind schema: idee       ţel         plan         realitate, numiţi trei acţiuni pe care le-aţi 
întreprinde în favoarea protejării mediului, dacă aţi fi ministrul mediului :  
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................    
  
Jurnalist de serviciu  
 
    Consemnaţi în revista clasei, şcolii:  
    a) acţiuni în cadrul proiectului Eco-şcoală ; 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
    b) scrisori cu tema: S.O.S. Natura! ; 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
    c) selectaţi din presă, articole care abordează problema poluării apei, aerului, solului; 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
    d) cea mai apropiată zonă ce a primit Diploma Europeană a Consiliului Europei. 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
Studiu de caz 
 
    Identificaţi o problemă de mediu local  (poluarea unui râu, a aerului, a unui parc, daune produse 
de gunoiul menajer asupra mediului înconjurător, poluare cu fum, poluare fonică, apa potabilă în 
localitatea voastră etc.). 
    a) stabiliţi o întâlnire cu părţile implicate (consilieri locali, agricultori, industriari, asociaţii etc.; 
    b) impactul lipsei de civilizaţie asupra naturii; 
    c) măsuri de protejare a mediului; 
    d) realizaţi un „Club al ecologiştilor”; alegeţi sigla ce vă reprezintă. 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
       
  Şi-un cântec se face Pământul ... 
 
    5 Iunie – Ziua Mondială a Mediului, instituită în 1972 de O.N.U. pentru celebrarea conferinţei 
„Ecologia umană” de la Stockholm şi marcată anual prin activităţi precum: curse ale bicicliştilor, 
concerte pe teme ecologice, concursuri de eseuri şi postere, plantare a arborilor, campanii de 
colectare şi reciclare a deşeurilor, de ecologizare a diferitor zone, etc. 
      Cum este sărbătorită această zi în şcoala voastră? 
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..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
            
Dacă vrei să ştii mai mult  
 
► 1 Aprilie- Ziua Păsărilor şi a Arborilor; a ocroti păsările înseamnă a păstra nealterate 
caracteristicile mediului natural. Din cele 514 specii de păsări din Europa, 195 sunt în pericol de 
dispariţie. 
► 9 August – Ziua Internaţională a Grădinilor Zoologice şi a Parcurilor. 1ha pădure captează 
anual 50 tone dioxid de carbon şi eliberează 25-30 tone de oxigen. (Vezi programul: „România 
curată”) 
► 22 Martie – Ziua Mondială a Apei, prilej de readucere în atenţia opiniei publice a necesităţii 
protejări cantitative şi calitative a apei. (Vezi: „Apa şi dezastrele”; „Apa-frontieră sau pod către 
viaţă”). 
►29 Iunie- Ziua Internaţională a Dunării ( Vezi: „Ape transfrontaliere-responsabilităţi umane”. 
Campania :„Stop Braconaj !”). 
► 4 Octombrie – Ziua Internaţională a Animalelor (prima lege pentru protecţia animalelor s-a 
numit „Martin S Act”, votată de Parlamentul Britanic la 22 iulie 1822). 
► 26 Aprilie- Ziua Mondială a Protecţiei Animalelor de Laborator. Adeseori animalele îşi dau 
viaţa pentru oameni căci experimentele pe animale au adus lumii vindecarea atâtor boli. ( Vezi: 
vaccinul antirabic al lui Louis Pasteur, etc.). 
         
    Pasiuni 
 
    Aşadar, un univers fascinant! Face parte din pasiunile tale? Propune activităţi dedicate acestor 
sărbători ale lumii în ţara ta, în satul tău, în şcoala ta. Împreună putem schimba lumea!  
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
        
   Campanii umanitare în şcoala ta!    
   
„A informa, e sensibiliza, a acţiona”. 
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
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Soluţii pentru un viitor verde 
 

Autor: Prof. Ramona Petronela Mancu 
Şcoala Gimnazială Nr. 1, Comuna Matca, Jud. Galaţi, România 

 
   

Actions which we have started attracting attention on the need to protect the environment 
are based on the 3 R of gold: Reduce - Reused - Recycle. 
The information campaigns carried out in common using flyers, power- point presentations, were 
combined with workshops in which students were encouraged to use imagination and creativity for 
achieving of objects from recyclable materials, and demonstrating that daily we dump many useful 
things in the trash.  

 
Enthusiasm with which students have participated and good appreciation that we received 

on presentations of our products, gave us courage to go further in this direction, to be better in our 
work and to involve as many community members in our projects. 
 

Motto :  ” Pe langǎ contractul moral cu Dumnezeu, alături de contractul social 
încheiat cu oamenii, trebuie acum să stabilim un contact moral şi politic cu natura, cu acest 
Pamânt, caruia îi datorăm existenţa noastra şi care ne dă viată…..Pamântul are suflet.” 
declara Boutros Boutros Ghali, Secretar  General ONU, în cadrul Conferinţei U.N.C.E.D., la 
Rio deJaneiro în 1992. 
 

Problema calităţii şi a protecţiei mediului a intrat în actualitate pe masură ce omenirea a 
devenit conştientă de necesitatea conservării şi utilizării cat mai eficiente a potenţialului productiv 
al mediului. Din acest motiv, atât pe plan mondial cât şi naţional, se acordă o atenţie mărită 
conştientizăriii asupra periclitării echilibrului natural al planetei cauzat de activităţile nechibzuite 
ale omului modern. 

 
Eliminarea cauzelor acestor dezastre ecologice este posibilă doar prin schimbarea modului 

de gândire al intregii omeniri, în vederea controlării  acţiunilor, pentru a stăpâni şi tempera 
impactul negativ şi ireversibil al celor care consumă şi distrug fără milă mediul înconjurător, fără a 
face curăţenie în locul pe unde trec şi fără să-şi pună întrebarea: ”Ce se întâmplă după…..?”. 

 
Cred că este datoria noastră de profesori, de educatori ce formează conduite corecte şi 

durabile să aducem în atenţia elevilor, părinţilor, cadrelor didactice,  efectele negative ale multor 
dintre acţiunile noastre, dar, mai ales , să propunem soluţii pentru păstrarea frumuseţii şi 
integrităţii mediului, deoarece, de noi depinde cum va arăta planeta în viitor. 

 
Prezentând exemple pozitive şi inedite puse în aplicare cu succes de alţii putem sensibiliza 

elevii, profesorii, părinţii...întreaga comunitate în vederea conştientizării efectelor negative ale 
faptelor noastre şi poate aşa, „semnătura” pe care dorim cu orice preţ să o lăsam în drumul nostru 
(fie că e vorba de o pungă de plastic, un PET, o doză de bere sau suc, ambalajul de la biscuiţi) nu 
va mai fi una ruşinoasă. 

 
Organizarea de activităţi teoretice  de educare în vederea protejării mediului susţinute de 

profesorul de biologie, geografie şi educaţie tehnologică pot fi completate de explicaţiile date de 
profesorul de chimie cu privire la zecile sau sutele de ani necesari descompunerii deşeurilor pe 
care cu atâta uşurinţă le aruncăm , sub sloganul“Viaţa gunoiului nostru e mai lungă decât viaţa 
noastră”, prezentate sub forma “Ştiaţi că….”. 
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Ştiaţi că…….. 

 Un sfert de litru de ulei de motor contaminează 100 000 litri de apă 
 Un scutec de unică folosinţă se descompune în 200 de ani; 
 O cutie de aluminiu dispare natural în 100 de ani; 
 Cojile de banane şi cotoarele de mere dispar în 2 ani; 
 Mucurile de ţigară dispar în 2 ani; 
 Pungile de plastic dispar în 30 de ani; 
 Reciclarea reduce cantitatea de deşeuri ce trebuie depozitată în gropi(aproximativ 5 metri 

cubi la o tona de hârtie) de gunoi sau incinerată; 
 Producerea de hârtie reciclată necesită cu 28% până la 70% mai puţină energie decât 

producerea de hartie nereciclată; 
 La fiecare tona  de hârtie reciclată economisim: cel puţin 30 de mii de litri de apă şi 3 – 4 

mii de KW; 
 Fiecare tona de hârtie reciclată salvează 17 copaci; 
 Pantofii de piele se descompun in 25-40 ani; 
 Spuma de plastic nu se descompune niciodată. 

 
Transpunerea teoriei în practică poate fi facută prin  înfiinţarea unor ateliere de lucru, în care, 

sub îndrumarea profesorilor de biologie, tehnologie şi desen  elevii să gasească inspiraţia în 
diverse materiale reciclate în vederea transformarii lor în obiecte ce pot fi refolosite, dând frâu 
liber imaginaţiei care la copii este nesecată. 

 
În acest scop, am amenajat o expoziţie cu lucrările realizate de elevii şcolii nostre, intitulată 

“Junk-Art”, aducând în atenţia comunităţii şcolare tendinţa modern de promovare a artei din 
deşeuri. Rămânând în această temă, intenţionăm să realizăm o nouă expoziţie cu decoraţiuni şi 
posibile cadouri de Crăciun, pe care să le valorificăm, iar banii adunaţi să fie folosiţi pentru 
achiziţionarea de seminţe de plante decorative perene, pe care să le folosim în serele proprii în 
vederea obţinerii de răsaduri pe care să le  plantăm în curtea şcolii. 

 
Sub îndemnul : « REDU- REUTILIZEAZĂ- RECICLEAZĂ » am organizat o serie de întalniri 

cu elevii şi profesorii claselor  V-VIII din cadrul şcolii noastre. Elevii şi profesorii au participat cu 
deosebit interes şi entuziasm la sesiunile de informare cu privire la efectele negative ale acţiunilor 
nostre, acţiuni ce produc dezechilibre în natură.  Am militat pentru reducerea consumului ca fiind  
varianta ideală atunci când vorbim de protecţia mediului, însă daca tot acumulăm lucruri ce ajung 
ulterior (în mod inevitabil) să fie considerate învechite, inutile sau depăşite, atunci, în loc ca ele să 
devină gunoi, mai bine le transformam în... altceva. Aşa capată o noua utilitate şi prin asta se reduc 
toate activităţile poluante care sunt necesare fabricării de produse noi, şi  implicit cantitatea de 
deseuri.  

 
Iată cateva dintre sugetiile noastre : 

 Hainele sunt un  duşman al mediului tocmai pentru  că moda  vine şi trece şi 
impulsioneaza lumea spre consum şi spre reinnoirea continuă a garderobei. Soluţiile 
optime în acest caz sunt: schimbul de haine cu prietenele sau fraţii şi surorile mai mici 
sau mai mari şi transformarea hainelor mai vechi. Astfel, o rochie poate renaşte ca 
fusta, nişte pantaloni rupţi în genunchi pot deveni pantaloni scurţi, un sal - fusta, o 
bluza - tricou sau maieu etc. în funcţie de imaginaţia şi îndemanarea fieraruia. Tot în 
categoria garderoba intră şi ’’ împrospătarea ’  hainelor mai vechi prin aplicarea de noi 
accesorii: o curea uzată poate fi "îmbracată" intr-o bucată noua de material, care se 
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coase deasupra şi gata; incaltamintea uzată poate fi şi ea imbracată - mai ales balerinii 
din material textil; orice articol vestimentar poate fi vopsit! 

 
 Refolosirea unor obiecte diverse: foile de hârtie scrise doar parţial şi plicurile folosite 

pot deveni ciorne; bonurile - "post-it-uri"; conservele goale pot servi drept  suporturi de 
creioane, pixuri etc; borcanele - recipiente pentru depozitarea altor  mâncăruri, cutiile 
de CD-uri - suporturi de poze; cutiile de carton - recipiente de stocare. 

 
 Putem transforma o bucată mare de material sau un sal demodat într-o geantă draguţă şi 

extrem de uşor de făcut, fără ac, aţă, foarfece, agrafe…doar prin innodare (dupa tehnica 
Furoshiki folosită de japonezi cu succes de secole) 

 
 Putem dona obiectele de uz casnic, vestimentar sau echipamentele IT  învechite pe care 

noi nu le mai folosim fundaţiilor sau persoanelor a căror stare materiala nu le permite 
să-şi achizitioneze aceste materiale. 

 
 Paharele  şi farfuriile de unică folosinţă pot fi transformate cu ajutorul hârtiei 

autocolante în obiecte folosite cu succes la petreceri, sau la o ieşire în natură cu 
prietenii .  

 
 Elevii pot să-şi facă jucării folosind materiale reciclabile ( bărcuţe, avioane, păpuşi, 

garaj pentru maşini, maşini, căsuţe pentru păpuşi, chitară, etc.) 

 
Conduita ecologică, ale carei baze se pun în şcoală, trebuie să continue şi în afara ei, în 

cadrul familiei, astfel încât să ducă la formarea unei personalităţi complexe, a unui om preocupat 
de gravitatea prolebelor de mediu, apărute ca urmare a nepăsării, inconştientei sau, mai grav, a 
lipsei de educaţie. 

 
Altă idee pecare am pus-o în practică fără prea mare efort, a fost infiinţarea în cele doua 

corpuri de şcoală a unor spaţii destinate colectării ambalajelor de carton, hârtie şi doze de 
aluminiu, totul sub forma unui concurs “Colectează alături de noi!”, în urma căruia vom desemna 
cea mai “verde” clasă. Deseurile vor fi valorificate, iar banii vor fi folosiţi pentru amenajarea 
spatiilor verzi din jurul şcolii, după  idea clasei câştigătoare a concursului. 
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ESTE POLUAREA O BOALA INCURABILA A PLANETEI PAMANT? 
                             PUTEM SALVA PLANETA PAMANT …..? 

 
Autor : Prof. biologie MIHALACHE TEODORA  

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 197, BUCURESTI, SECT.6, România 
 
Moto  

• ,,Poluarea este răul pe care omul îl face planetei lui, care va fi mama si casa urmatoarelor 
generaţii.’’ 

• ,,A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul,dar a face ceva pentru salvarea naturii, atât 
de ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii.” (E.A.Pora )  

 
ARGUMENT 
       Suntem în mileniul al III-lea. Cu toţii simţim tot mai mult nevoia de a ieşi în natură, de a ne 
bucura de binefacerile ei, de minunăţiile ei.  Avem nevoie de echilibru şi de frumuseţe. Natura ne 
aşteaptă încă generoasă, dar… Vai !  Omul este singura fiinţă  care-şi distruge mediul de viaţă. 
Prin activităţile sale a distrus echilibrul natural care s-a menţinut milioane de ani . Cum putem trăi 
în armonie cu natura ? Să ne alăturăm celor care iubesc natura , celor care nu vor să tulbure nimic 
din ceea ce există viu pe Planeta Albastră ! Să ne informăm pentru a cunoaşte adevărul despre 
POLUARE !  
Misiunea proiectului - este de a incerca printr-o actiune unitara de schimbarea mentalitatii 
elevilor, a cadrelor didactice care vor adera la acest  proiect, de la condamnarea pasiva a distrugerii 
naturii de catre atitudinea iresponsabila a omului la atitudinea constienta si responsabila pusa in 
slujba naturii de la admiratie la intelegerea si constientizarea interdependentei om-natura. 
 
Motto: 

 Pollutionis the damage that the man is doing to his planet, the mother and house of future 
generations. 

 Understanding  nature means to understand the future, but doing something to save nature, 
that is so much threatened today, means to contribute to the happiness of mankind. 

                                                                                                      (E. A. Pora) 
Argument  

We are living in the IIIrd millennium. More and more we all feel the need to go out in 
nature, to enjoy its benefits, its wonders. We need balance and beauty. Nature awaits, still 
generous, but…Oh! Man is the only creature that destroys his environment. Through his actions 
has destroyed the natural balance preserved for millions of years. How can we live in harmony 
with nature? Let’s join the ones who love nature, the ones who don’t want to unsettle any living 
thing on the Blue Planet!  

Mission of the project-is to try through an unitary action the mentality change of the 
students and teachers that will join this project, from the passive damnation of destroying nature 
by the irresponsible attitude of man to the conscious and responsible attitude put in the service of 
nature, from admiration to comprehension and awareness of the interdependence between man and 
nature.   
Purpose of the research 
 Our research aims to study the polluting factors of the environment, stressing the 
importance of preserving the environment by humans, of developing the capacity of awareness and 
of assuming the responsibility of protecting the environment by students. 
Purchased objectives 

As other cities in the world, my city is threatened by pollution. But what is pollution? I 
asked myself this question. Let’s find out together how polluted is the city we live in? 
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SCOPUL LUCRARII  
• Lucrarea de fata isi propune sa studieze factorii poluanti  ai mediului punand accent pe 

importanta pastrarii de catre oameni a mediului  dezvoltarea capacitatii de a constientiza si 
asuma responsabilitatea protejarii mediului de catre elevi.  

• OBIECTIVELE URMARITE  
• Orasul meu ca si alte orase din lume este amenintat de poluare. Dar ce este POLUAREA ? 

Si eu mi-am pus acesta intrebare . Haideti sa aflam impreuna cat de poluat este orasul in 
care traim? 

PARTE TEORETICĂ: 
Introducere, Generalitati poluare; Prezentarea factorilor poluanti. 
PARTE EXPERIMETALĂ- observarea tipurilor de poluanti  din raul LACUL MORII;      
analiza diferitelor probe de apa; - determinarea culorii; - determinarea pH-ului; 
INTRODUCERE   
POLUAREA  MEDIULUI  INCONJURATOR 
           Degradarea mediului sau poluarea cuprinde alterarea calitatilor mediului inconjurator, pâna 
la starea de incompatibilitate cu desfasurarea normala a procesului metabolic  din organismele  vii. 
       Orice material sau substanta introdusa artificial in biosfera, sau care exista in conditii naturale 
si provoaca modificari  ale calitatii mediului, este un poluant.  
            Poluarea organică - îşi are sursele chimică, petrochimie, industria alimentară. 

• Poluarea anorganică (săruri, acizi, baze) - este indusă de industria chimică (produse 
clorosodice), extracţia ţiţeiului, prepararea minereurilor, hidrometalurgie.  

1. Poluarea naturala - are importanta secundara in conditiile in care aportul antropic de poluanti 
devine tot mai grav. 
a) eruptiile vulcanice elimina gaze, vapori, particule solide, care sunt transportate pe mari distante 
de vant si curenti de aer. 
b) Eroziunea solului, eoliana sau cauzata de ploi, este cu atat mai intensa cu cat solul este lipsit de 
vegetatie, in panta sau intr-o zona cu retea hidografica bogata. 
2. Poluarea artificiala 
Pe masura dezvoltarii industrialesi exploziei demografice au aparut deseuri nebiodegradabile, 
pentru care nu exista in natura enzime capabile sa le descompuna. 
Poluarea artiiciala este de natura: fizica (sonora, radioactiva, termica), chimica, biologica (agenti 
patogeni (virusuri, bacterii, fungi) 
-dupa mediul in care actioneaza: aerului, solului, apei. 
Poluarea aerului este unul dintre multele handicapuri datorate nevoii crescande de energie pe 
plan mondial. Zi de zi ajung in aer cantitati enorme de gaze de esapament. Mai demult acest 
fenomen se intalnea doar in zonele puternic industrializate si in orase. 
Poluarea solului   
Solul poate fi poluat - direct prin deversari de deseuri pe terenuri urbane sau rurale, sau din 
ingrasaminte si pesticide aruncate pe terenurile agricole ; 
- indirect, prin depunerea agentilor poluanti ejectati initial in atmosfera, apa ploilor contaminate cu 
agenti poluanti “spalati” din atmosfera contaminata,  
 Poluare apei “Apei i-a fost data puterea magica de a deveni seva vietii pe Pamant.”     (Leonardo) 

• Poluarea apei curgatoare este de obicei invizibila deoarece reziduurile sunt dizolvate de 
apa. Exista insa si poluanti care se vad cum ar fi detergentul care face spuma si 
combustibilii care plutesc la suprafata apei.  

 SONDAJ 
Echipa de lucru isi propune sa realizeze un sondaj prin care sa cunoasca situatia mediului 
inconjurator la nivelul orasului identificand spatiile poluate din oras si sursele de poluare . 
Rezultatele finale ale sondajului au aratat ca oamenii sunt nemultumiti de calitatea apei . 
Partea experimentala; 
Determinarea culorii 
Determinarea ph. 
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Mod de lucru;   In 3 eprubete perfect curate se introduc trei probe diferite de apa pe care elevii le 
analizeaza  Concluzii: in eprubeta nr.3 se observa culoarea galbena ceea ce indica prezenta ionilor 
de fier.  
Mod de lucru; Ph-ul celor 3 probe au fost identificate cu ajutorul hartiei indicatoare de pH.se 
preleveaza o picatura de apa cu ajutorul unei baghete de sticla si se aseaza pe o hartie de filtru . 
REZULTATE EXPERIMENTALE: 
Toate cele 3 probe au pH-ul  cuprins intre 7-8 , au caracter neutru; 
5 MOTIVE TEMEINICE IN SPRIJINUL RECICLARII  
1.Conservarea resurselor naturale. Aproape toate resursele naturale ale Terrei sunt în scădere. 
viitoare. 
2. Economie de energie. Producerea şi folosirea energiei este un proces care provoacă multe daune 
mediului înconjurător: exploatarea resurselor de combustibli fosili, producerea de gaze care  
provoacă poluarea aerului, efectul de seră . 
3. Prevenirea poluării. Fabricarea majorităţii produselor provoacă poluare provenită atât din 
procesele industriale de producţie cât şi din folosirea energiei. De asemenea, depozitarea 
deşeurilor în gropi de gunoi sau alte asemenea locuri provoacă severe probleme de poluare. 
4. Protejarea habitatelor naturale. Materiile prime sunt exploatate uneori prin minerit, proces care 
are loc în zone naturale unde viaţa florei şi faunei este pusă în pericol. 
5. Prevenirea problemelor viitoare. Reciclarea este un proces economic cu efect pe termen lung. 
Prin scăderea cantităţii de materii prime se produce o creştere a preţului acestora, deci şi a 
produselor aflate pe piaţă, ceea ce poate determina o mare instabilitate economică  
COMBATEREA POLUARII: 
Implica activitati care au scopul de a limita si corecta efectele negative ale poluarii.   
Lupta impotriva poluarii  este o datorie a noastra , a tuturor cei care dorim sa ne bucuram de aer 
curat ,de legume si fructe sanatoase, de apa potabila , de medii de activitate nepoluate.     

• -construirea de statii de epurare a apei ; 
• -modernizarea gropilor de gunoi; 
Puncte slabe  
-     Fiecare cetăţean foloseşte zilnic hârtie pe care o poate depozita şi preda centrului de 
colectare;Unul dintre cele mai importante obiective ale politicii de mediu UE este evitarea, 
minimizarea producerii deşeurilor şi reciclrea materiilor secundare; 
- Implică inversarea procesului de producţie a pulpei de celuloză; 
- Managementul deşeurilor dispune de un cadru juridic complex; 
Puncte slabe. 
- Insuficienţa sau inexistenţa penalizării producătorilor de deşeuri; 
- Nu se poate recicla la nesfârţit deoarece fibrele de celuloză se rup în procesul repetat de 

preparare a pulpei; 
- Mentalitatea, desconsiderarea gunoiului şi debarasarea de responsabilitate a 

consumatorului şi producătorului; 
Activitati de mediatizare si promovare  
In timpul implementarii proiectului vor fi afisate in scoala si mass media pliante informative 
fluturasi si se vor publica articole si fotografii din timpul desfasurarii activitatilor . 
Proiectul va fi cunoscut si promovat in articole de specialitate si insimpozioane tematice . 
 
BIBLIOGRAFIE  
A.Ardelean,Gh.Mohan-Ecologie si protectia mediului Editura Scaiul BUCURESTI  1993 
B.Strugen,H.Killen-Ecologie –probleme generale, E.D.P.BUCURESTI 1975 
Gh.Mohan.,P.Neacsu-Teorii,legi, ipoteze si conceptii in biologie, Editura Scaiul Bucureşti, 1992 
Programul national de dezvoltare ecologica elaborat de M.E.I.C. 
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Cap. III: GRADINITA ++, un pas spre un mediu curat  
 
III.1.1. Exemplu de buna practica:  
 

Gradinita ++, un pas spre un mediu curat– proiect national de mediu 
– Impreuna pentru fiecare – 2012 - Rompetrol România 

 
Datele de contact ale aplicatului - Denumire: Gradinita "Ion Creanga" 
Date de contact (adresa, telefon, fax, e-mail):  
Romania, Loc. Zalau, Str. Closca, Nr. 37, Jud. Salaj, Cod 450053                               
Tel/fax: 0040.0260.612415; E-mail: gradinita_icreanga@yahoo.com 
Numele reprezentantului legal al organizatiei/ institutiei si datele de contact  
(telefon mobil, e-mail): prof. Negru Emilia, e-mail: negruemy@yahoo.com 
Numele responsabilului de proiect si datele de contact (telefon mobil, e-mail): 
prof. Negru Emilia, e-mail: negruemy@yahoo.com 
Datele de contact ale Partenerilor / reprezentanti ai autoritatii locale  
Denumire: Primaria Zalau 
Forma juridica: PJ 
Date de contact (adresa, telefon, fax, e-mail):  
Romania, Loc. Zalau, P-ta Iuliu Maniu, Nr. 3, Jud. Salaj                                                                                            
Tel: 0040.0260.610550; E-mail: primaria@zalausj.ro  
Numele reprezentantului legal al organizatiei/ institutiei si datele de contact  
(telefon mobil, e-mail): Capilnasiu Radu, e-mail: raducap@zalausj.ro 
Numele responsabilului de proiect desemnat de catre autoritatea locala si datele de contact  
( telefon mobil, e-mail): Cuibus Mariana 
Denumire: Inspectoratul Scolar Salaj 
Forma juridica: PJ 
Date de contact (adresa, telefon, fax, e-mail):  
Romania, Loc. Zalau, Str. Unirii, Nr. 2, Jud. Salaj                                                                                                                 
Tel: 0040.0260.661391; E-mail: isjsalaj@isj.sj.edu.ro  
Numele reprezentantului legal al organizatiei/ institutiei si datele de contact (telefon mobil, e-
mail): Insp. sc. gen. prof. Bancea Gheorghe 
Numele responsabilului de proiect desemnat de catre autoritatea locala si datele de contact  
( telefon mobil, e-mail): Insp. de specialitate prof. Souca Valentina 
 
Care sunt domeniile de activitate in care organizatia/ institutia pe care o reprezentati isi 
desfasoara activitatea? 
Invatamant prescolar 
Care este experienta organizatiei/ institutiei pe care o reprezentati, in domeniul pentru care 
solicitati finantare? Mentionati 1, maxim 2 proiecte implementate de organizatia/ institutia 
pe care o reprezentati si pe care le considerati relevante in domeniul pentru care solicitati 
finantarea. In cazul in care organizatia/ institutia dumneavoastra nu a implementat inca nici 
un proiect, va rugam sa mentionati acest lucru. 
1. Proiect european “Educatia interculturala prin intermediul calculatorului cu aplicabilitate in 
cunoasterea mediului inconjurator, a folclorului national si international “, impreuna cu scoli din 
Anglia si Norvegia proiect derulat 1999 – 2003 prin AN Socrates, avand parteneri : Primaria 
Zalau, ISJ Salaj si Consiliul Britanic Romania. 
2. Proiect national / zonal “Ecogradinita” derulat 2004 – 2005, in cadrul proiectului national 
gestionat de MECT prin ISJ Salaj, avand parteneri: Prefectura Salaj, Primaria Zalau, Agentia de 
Protectie a Mediului, SC Astral Telecom SA Zalau, Scoala Mihai Eminescu Zalau, ISJ Satu Mare, 
ISJ Cluj. 
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Titlul proiectului 
"Gradinita ++, un pas spre un mediu curat" 
Proiectul va fi implementat in: 
Perioada: 01 martie - 01 iunie 2012;                                                                                                                                             
Locatia: Terenul care imprejmuieste Gradinita "Ion Creanga"                                                                                                  
Titularul proiectului si entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Gradinita „Ion 
Creanga”, str Cosca, nr. 37, loc. Zalau, jud. Salaj. 
Terenul propus pentru reabilitare este in proprietatea Consiliului Local al Municipiului Zalau sub 
administratia Gradinitei „Ion Creanga”. 
Durata proiectului - Implementarea proiectului nu trebuie sa depaseasca 3 luni de la data 
semnarii contractului. 
Perioada: 01 martie - 01 iunie 2012 
Rezumatul proiectului propus : - Va rugam sa descrieti clar si concis proiectul propus spre 
finantare (10 - 15 randuri) 
Proiectul propus este destinat  a conferi zonei un aspect estetic, ce raspunde unui standard tot mai 
crescut fata de mediul inconjurator, de care vor beneficia cei 285 copii ai gradinitei si parintii lor, 
membri ai comunitatii locale. 
Prin lucrarile de amenajare se va urmari reabilitarea din punct de vedere ecologic a terenului 
gradinitei prin refacerea gazonului prin taluzari, crearea unor spatii de recreere si invatare prin 
amplasarea de echipamente adecvate, reorganizarea zonei de joaca pentru copii, inaltarea gardului 
ce imprejmuieste terenul de sport, inaltarea gardului de pe parapet.  
Crearea ambiantei naturale se bazeaza atat pe readucerea procesului de invatare in cadrul naturii, 
cat si pe dezvoltarea si amenajarea cadrului natural. Functiile peisajelor construite sunt multiple si 
se manifesta atat in sfera ecologica, cat si in cea sociala, culturala, istorica si economica. 
Justificarea proiectului/ Problema identificata - Va rugam sa explicati carei nevoi a 
comunitatii ii raspunde proiectul propus spre finantare. 
In prezent curtea gradinitei este 70 % neadecvata destinatiei sale avand urmatoarele deficiente:      
Suprafata gradinii prezinta denivelari ca urmare a alunecarilor de teren. 
Caminele pentru canalizarea apei menajere si pluviale sunt degradate si nesecurizate. 
Caile de acces spre curtea gradinitei, sunt neadecvate şi chiar periculoase.  
Gardul / parapetul de pe latura vestica a cladirii nu corespunde normelor de siguranta.  
Spatiul de joaca pentru copii este 80 % neadecvat avand mobilier incomod, necorespunzator 
normelor ISCIR. 
Terenul de sport nu are gard de protectie iar suprafata acestuia este degradata. 
Suprafata destinata activitatilor festive este impropriu amenajata. 
Imprejmuirea gradinitei este degradata si inestetica fiind compusa din plasa de sarma impletita 
invechita. 
Informatii despre comunitate - Va rugam sa faceti o scurta descriere din punct de vedere 
socio-demografic a comunitatii in care proiectul propus spre finantare urmeaza a fi 
implementat (7 - 10 randuri) 
Beneficiari ai proiectului: 
Prescolari: 285 (3-6/7 ani) 
Staf gradinita: 40 persoane avand experienta, profesionalism, forta optima pentru educarea copiilor 
Parinti, membri ai comunitatii locale. 
Suprafata gradinitei: 6987 mp.  - cladire, curte de  jocuri, teren de sport 
Cele mai importante caracteristici ale gradinitei noastre : 
Dorim protejarea zonei de care apartinem (mediul inconjurator, oamenii locului, datini, obiceiuri, 
traditii, arta culinara, obiective culturale si turistice);  
Promovam prin gradinita noastra un sistem de invatamant eco european.  
In gradinita noastra invata sa respecte si sa ingrijeasca mediul inconjurator copii de diferite 
nationalitati: americana, spaniola, argentineana, turca etc. 
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Prin  mijloace proprii si prin implicarea parintilor, a forurilor decizionale locale, agentilor 
economici, mass-media, biserici etc derulam activitati si programe educationale de inalt 
profesionalism. 
 
Informatii specifice zonei in care urmeaza sa fie implementat proiectul - Va rugam sa faceti o 
scurta descriere legata de infrastructura de mediu a zonei in care proiectul dumneavoastra 
va fi implementat. Includeti in aceasta descriere informatiile pe care le considerati relevante 
referitoare la: gradul de poluare a zonei, gradul de degradare a solului, apei, aerului si a 
altor elemente de infrastuctura (10 - 15 randuri) 
Unitatea este amplasata pe latura estica a unui versant ce prezinta alunecari de teren ce se pot 
remedia prin retaluzari. 
Datorita faptului ca in amonte de terenul gradinitei, rigolele pluviale si canalizarile prezentau o 
stare avansata de degradare, in timp, pe terenul gradinitei s-au produs coroziuni ale solului; din 
acest motiv este necesara refacerea sistematizarii verticale si refacerea platformelor de joaca. 
Din amenajarea trecuta a amplasamentului studiat se mai pastreaza cateva  elemente, care insa nu 
mai permit exploatarea in siguranta, acestea necesitand renovari. In prezent amplasamentul este 
intretinut de catre administratia gradinitei  fiind ocupat de diverse specii arboricole si piese de 
joaca pentru copii. Prin urmare s-a hotarat ca acest spatiu sa se reamenajeze pentru desfasurarea in 
conditii optime a activitatilor de educatie si recreere a copiilor. 
 
Scopul proiectului propus spre finantare - Va rugam sa mentionati intr-o singura fraza care 
este scopul proiectului, stadiul in care va ajunge problema identificata dupa implementarea 
proiectului. 
Sa imbunatatim calitatea actului educational prin promovarea “Dimensiunii Eco Europene”, cu 
sprijinul Primariei Zalau si a ISJ Salaj, in randul comunitatii salajene si prin amenajarea directa a 
mediului viu al gradinitei (reabilitarea si dotarea optima a terenului de joaca) in functie de cerintele 
si nevoile copiilor, educatoarelor, parintilor. 
 
Obiectivele proiectului - Va rugam sa formulati minim 3 obiective pe care doriti sa le atingeti 
in cadrul proiectului. Obiectivele trebuie sa fie SMART: Specifice, Masurabile, Abordabile, 
Realiste, incadrate in Timp 
Obiective:  
1. Sa realizam terasamentele si sistematizarea verticala a terenului de joaca 
2. Sa refacem caile de acces in vederea reorganizarii fluxurilor de circulatie pentru copii pentru 
asigurarea sigurantei  depline, cat si delimitarea acestora de spatiile verzi aferente  
3. Sa imprejmuim terenul de sport conform standardelor impuse 
4. Sa suprainaltam parapetul de protectie de-a lungul zidului de sprijin existent 
5. Sa refacem locul de joaca si sa-l dotam cu echipamente adecvate, corespunzatoare normelor 
ISCIR 
 
Activitatile proiectului - Va rugam sa descrieti clar si concis toate activitatile prevazute in 
cadrul proiectului propus spre finantare. 
Activitati concrete: 
1. Terasamentele si sistematizarea verticala  -  implica sapatura manuala pentru nivelarea terenul 
destinat zonei de sport. 
2. Refacerea caminelor pentru canalizarea menajera si pluviala - presupune reparatii ale caminelor 
pentru canalizare  si securizarea acestora.  
3. Refacerea cailor de acces si a aleilor pietonale in vederea reorganizarii fluxurilor de circulatie 
pentru copii in vederea asigurarii sigurantei depline, cat si delimitarea acestora de spatiile verzi 
aferente  -  presupune refacerea unor cai de acces datorita noii sistematizari verticale, aplicarea 
unui covor asfaltic pe caile de acces si construirea si montarea unui gard de lemn pentru 
imprejmuirea cladirii si a spatiilor verzi protejate. 
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4. Refacerea integrala a suprafelei terenului de sport si imprejmuirea acestuia pentru asigurarea 
sigurantei copiilor  -   implica refacerea bazei de ciment a terenului de sport si imprejmuirea 
acestuia cu un gard de 3 metri inaltime pentru protectie.  
5. Suprainaltarea parapetului de protectie de-a lungul zidului de sprijin existent - este necesara 
inaltarea parapetului cu 40 cm si intarirea zidului de sprijin, astfel se reda ca spatiu de joaca o 
suprafata de 250 m.p. care in momentul de fata este inaccesibila din motive de securitate. 
6. Refacerea locurilor de joaca si dotarea acestora cu echipamente adecvate, corespunzatoare 
normelor ISCIR  -  amplasarea unui complex de leagane in spatiul special amenajat, amplasarea 
unui complex de tunele, a unui complex de joaca cu tobogane; toate aceste echipamente trebuie sa 
fie in conformitate cu HG 1102/2002, certificat ISCIR, sa respeste cerintele SR-EN 1176 si sa 
raspunda nevoilor copiilor cu varste intre 3 si 6/7 ani. Sub compexul de leagane, de tobogane si de 
tunele trebuie prevazut covor de caucuic pentru protectie. 
7. Refacerea zonei aferente desfasurarii unor activitati festive in aer liber prin dotarea unei 
platforme acoperite  -  presupune dotarea cu banci a acestei zone. 
8. Reorganizare spatii verzi  -  inseamna refacerea gazonului acolo unde acest lucru se impune si 
plantarea de butasi de plante. 
9. Activitati de diseminare – presupune organizarea de activitati cu prescolarii, educatoarele, 
parintii, reprezentanti ai Primariei Zalau, mass media in vederea promovarii si implicarii voluntare 
a acestora in realizarea obiectivului proiectului; realizarea pliantului proiectului; popularizarea 
proiectului prin intermediul site-ul gradinitei; organizarea zilelor „Copiii doresc un mediu mai 
curat” la Gradinita „Ion Creanga”; realizarea unui CD cu actiunile proiectului si a albumului cu 
ISBN „Gradinita ++, un pas spre un mediu curat”, realizarea de ecusoane si tricouri specifice 
programului; realizarea unor costume pentru prescolari specifice gradinaritului. 
 
Rezultate proiectului - Va rugam sa specificati care sunt rezultatele asteptate in urma 
implementarii proiectului. 
 
Avand in vedere ca obiectivul investitiei nu genereaza venituri, pentru ca gradinita nu 
intentioneaza sa perceapa taxe sau sa obtina un venit financiar direct in urma amenajarii spatiului 
verde al gradinitei, rezultatele/avantajele aduse de implementarea proiectului sunt in  principal de 
ordin social si ecologic, fiind in beneficiul populatiei orasului precum si de ordin edilitar urban 
pentru crearea unui mediu ambiental modern, atractiv pentru prescolari, cadre didactice, parinti, 
membri ai comunitatii locale. 
 
Calendarul activitatilor - Va rugam sa realizati un calendar al activitatilor prevazute, 
detaliat pe saptamani, care sa acopere maxim 3 luni de implementare (perioada maxima de 
implementare a proiectelor) 
 
 
PLANIFICAREA  CALENDARISTICĂ A ACTIVITĂŢILOR 
 
01 -09 martie 2012 
1. Discuţii privind proiectul de colaborare si organizarea muncii pe echipe 
2. Intâlnire cu echipa de muncitori si studiu oferte de pret / lucrari, obiecte curte de joaca 
 
12 – 16 martie 2012 
1. Terasamentele si sistematizarea verticala a terenului gradinitei  
2. Refacerea caminelor pentru canalizarea menajera si pluviala  
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19 - 23 martie 2012 
1. Refacerea cailor de acces si a aleilor pietonale in vederea reorganizarii fluxurilor de circulatie 
pentru copii pentru asigurarea sigurantei depline, cat si delimitarea acestora de spatiile verzi 
aferente. 
 
26 – 30 martie 2012 
1. Refacerea integrala a suprafelei terenului de sport si imprejmuirea acestuia  
 
02 – 06 aprilie 2012 
 
1. Suprainaltarea parapetului de protectie de-a lungul zidului de sprijin existent - inaltarea 
parapetului cu 40 cm si intarirea zidului de sprijin, astfel se reda ca spatiu de joaca o suprafata de 
250 m.p. care in momentul de fata este inaccesibila din motive de securitate. 
 
23-27 aprilie 2012 
 
1. Refacerea locurilor de joaca si dotarea acestora cu echipamente adecvate, corespunzatoare 
normelor ISCIR  -  amplasarea unui complex de leagane in spatiul special amenajat, amplasarea 
unui complex de tunele, a unui complex de joaca cu tobogane; toate aceste echipamente trebuie sa 
fie in conformitate cu HG 1102/2002, certificat ISCIR, sa respecte cerintele SR-EN 1176 si sa 
raspunda nevoilor copiilor cu varste intre 3 si 7 ani. Sub compexul de leagane, de tobogane si de 
tunele trebuie prevazut covor de caucuic pentru protectie. 
 
30 aprilie-11 mai 2012 
1. Refacerea zonei aferente desfasurarii unor activitati festive in aer liber prin dotarea unei 
platforme acoperite  -  dotarea cu banci a acestei zone. 
 
2. Reorganizare spatii verzi  -  refacerea gazonului acolo unde acest lucru se impune si plantarea 
de butasi de plante. 
 
3. Intâlnire cu mass media - diseminarea partiala a actiunilor programului 
 
14-25 mai 2012 
1. “Curatel si Murdarel” spectacol in aer liber 
2. “Aşa da/aşa nu” – promovare in randul comunitatii salajene a actiunilor de voluntariat din 
cadrul proiectului 
3. „Un copil, un pomisor” – actiune cu parintii de amenajare a spatiului verde al gradinitei 
 
28 mai – 01 iunie 2012 
1. Zilele „Copiii doresc un mediu mai curat” la Gradinita “Ion Creanga” – finalizarea proiectului si 
diseminarea acestuia la nivel national si international 
 
Beneficiarii proiectului - Va rugam sa oferiti informatii despre beneficiarii directi si indirecti 
ai proiectului dumneavoastra (numarul acestora, mediu de provenienta etc.) 
Beneficiari directi ai proiectului: 
Prescolari: 260 
Staf gradinita: 40 persoane avand experienta, profesionalism, forta optima pentru educarea copiilor 
Beneficiari indirecti ai proiectului: Parinti, membri ai comunitatii locale. 
Bugetul proiectului - Va rugam sa mentionati care este bugetul toatal solicitat in cadrul 
proiectului si detaliati cheltuielile aferente fiecarei activitati in parte. - OBSERVATIE: In 
cazul in care evaluatorii constata ca sunt cheltuieli neeligibile/ incorecte in economia 
proiectului, sumele vor fi corectate si pot fi redistribuite in bugetul proiectulu 
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Bugetul estimativ al proiectului: 
 
1. Terasamentele si sistematizarea verticala a terenului gradinitei– 4.000 lei 
2. Refacerea caminelor pentru canalizarea menajera si pluviala – 2.000 lei 
3. Refacerea cailor de acces si a aleilor pietonale in vederea reorganizarii fluxurilor de circulatie 
pentru copii pentru asigurarea sigurantei depline, cat si delimitarea acestora de spatiile verzi 
aferente – 10.000 lei  
4. Refacerea integrala a suprafelei terenului de sport si imprejmuirea acestuia – 4.000 lei  
5. Suprainaltarea parapetului de protectie de-a lungul zidului de sprijin existent - inaltarea 
parapetului cu 40 cm si intarirea zidului de sprijin, astfel se reda ca spatiu de joaca o suprafata de 
250 m.p. care in momentul de fata este inaccesibila din motive de securitate. – 2.500 lei 
6. Refacerea locurilor de joaca si dotarea acestora cu echipamente adecvate, corespunzatoare 
normelor ISCIR  -  amplasarea unui complex de leagane in spatiul special amenajat, amplasarea 
unui complex de tunele, a unui complex de joaca cu tobogane; toate aceste echipamente trebuie sa 
fie in conformitate cu HG 1102/2002, certificate ISCIR, sa respeste cerintele SR-EN 1176 si sa 
raspunda nevoilor copiilor cu varste intre 3 si 7 ani. Sub compexul de leagane, de tobogane si de 
tunele trebuie prevazut covor de caucuic pentru protectie. – 13.000 lei 
7. Refacerea zonei aferente desfasurarii unor activitati festive in aer liber prin dotarea unei 
platforme acoperite  -  dotarea cu banci a acestei zone. – 2.000 lei 
8. Reorganizare spatii verzi  -  refacerea gazonului acolo unde acest lucru se impune si plantarea 
de butasi de plante. – 2.500 lei 
9. Producerea de materiale pentru diseminarea proiectului – 3.000 lei  
10. Organizarea de evenimente de promovare si informare cu impact in comunitate – 2.000 lei 
Echipa de proiect - Va rugam sa oferiti informatii relevante despre membrii echipei de 
proiect si sa precizati care sunt rolurile asumate de fiecare membru al echipei in cadrul 
proiectului propus spre finantare. 
Echipa de proiect: 
Partener 1: Gradinita "Ion Creanga" Zalau 
1. prof. Negru Emilia - director Gradinita “Ion Creanga”- coordonator direct in munca de teren / 
gradinita 
2. d-na Csakvari Adriana si d-l Bîrsan Cristian– părinti Gradinita “Ion Creanga”– coordonatori ai 
parintilor gradinitei in amenajarea optima a spatiului verde de joaca pentru prescolari 
3. ec. Brindusan Viorica – contabil proiect 
4. ec. Lazar Ioana – administrator patrimoniu proiect 
Membri proiect:   
Prof. dr. Ţicală Maria – Colegiul Naţional Silvania Zalău 
Ed. Curta Lucia şi Ed. Oros Victoria - Gradinita “Ion Creanga” – organizare spectacol pentru 
parinti si copii in aer liber “Curatel si Murdarel” – Grupa Pregatitoare Engleza - 14-25 mai 2012 
Ed. Petrean Mariana şi Prof. I Ungur Cristina - Gradinita “Ion Creanga”- actiune de promovare a 
programului  propus in randul comunitatii salajene -  “Un copil, un pomisor” – Grupa Mijlocie 
Germana - 14-25 mai 2012 
Prof. Lupse Gabriela, prof. Milaş Cristina, prof. psiholog Strîmbu Iulia - Gradinita “Ion Creanga”- 
actiune de promovare a programului  in randul comunitatii salajene -  “Aşa da / aşa nu” – Grupa 
Mijlocie Engleza - 14-25 mai 2012 
Ed. Bănuţ Veronica şi Ed. Soran Iuliana - Gradinita “Ion Creanga”- actiune de promovare a 
programului  in randul comunitatii salajene -  “Aşa da / aşa nu” – Grupa Mare Engleza - 14-25 mai 
2012 
Prof. Cuc Lavinia şi Prof. Toma Florita - Gradinita “Ion Creanga”- realizarea de fluturasi si a  
pliantului "Gradinita ++, un pas spre un mediu curat" – 24 mai 2012 
Prof. Durus Octavia şi Ed. Pop Rodica - Gradinita “Ion Creanga”- realizarea caietului de lucru cu 
ISBN “ Micul ecologist” – 25 mai 2012 
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Partener 2: Primaria Municipiului Zalau 
 
Primar d-l Capilnasiu Radu – Primaria Zalau – coordonator actiuni pentru instruirea populatiei / 
parintilor asupra necesitatii implicarii lor prin munca directa in reamenajarea unui spatiu eco in 
gradinita de copii 
 
Partener 3: MECTS prin Inspectoratul Scolar Salaj 
 
1. Inspector scolar general prof. Bancea Gheorghe – Inspectoratul scolar Salaj – coordonator 
actiuni pentru instruirea parintilor asupra necesitatii implicarii lor prin munca directa in 
reamenajarea unui spatiu eco in gradinita de copii 
2. Inspector scolar de specialitate prof. Souca Valentina – Inspectoratul Scolar Salaj – coordonator 
activitati educative de colectare selectiva a deseurilor in gradinita de copii si in institutiile 
partenere 
 
Partener 4: ONG / Asociatia “Ion Creanga” Zalau 
 
1. d-na Flonta Lavinia – parinte si membru fondator ONG / Asociatia “Ion Creanga” Zalau – 
coordonator echipa de voluntari care sa sustina activitati de promovare si informare in cadrul 
comunitatii salajene avand ca tematica protectia mediului in gradinita si in institutiile partenere 
prin programul  sustinut de Primaria Zalau si MECTS prin ISJ Salaj. 
 
Voluntarii implicati in proiect - Va rugam sa mentionati cati voluntari vor fi implicati in 
proiect, cum vor fi ei atrasi si care vor fi activitatile in care vor fi implicati. 
 
Partener : O.N.G. - Asociatia "Ion Creanga" Zalau - d-na Flonta Lavinia – parinte si membru 
fondator ONG / Asociatia “Ion Creanga” Zalau – coordonator echipa de voluntari, in nr de 10 
persoane (reprezentand membri ai asociatiei si parinti ai copiilor gradinitei care activeaza in 
diferite institutii publice din judet); vor sustine activitati de promovare si informare in cadrul 
comunitatii salajene avand ca tematica protectia mediului in gradinita si in institutiile partenere 
prin programul  sustinut de Primaria Zalau si MECTS prin ISJ Salaj. 
 
 
Partenerii proiectului - Va rugam sa precizati care sunt partenerii implicati in proiect si care 
sunt rolurile acestora in cadrul proiectului propus spre finantare. 
 
Partener 1: Gradinita “Ion Creanga” Zalau – initiator si beneficiar proiect 
Partener 2: Primaria Municipiului Zalau - coordonator actiuni pentru instruirea populatiei in 
crearea unui mediu curat pentru copii si pentru colectarea selectiva a deseurilor 
Partener 3: ONG / Asociatia “Ion Creanga” Zalau - promovare si informare in cadrul comunitatii 
salajene, pe plan national si international a programului de protectie a mediului "Gradinita ++, un 
pas spre un mediu curat" sustinut de Primaria Zalau si MECTS prin ISJ Salaj. 
 
IMPACTUL PROIECTULUI IN COMUNITATE: - Va rugam sa descrieti care va fi 
impactul proiectului in comunitate, cum vor contribui rezultatele proiectului la 
imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din comunitate (7- 10 randuri) 
Speram ca proiectul sa aiba nu numai un impact pozitiv asupra gradinitei noastre dar si in intreaga 
comunitate – sa fie un exemplu de buna practica, o lectie de viata pentru copiii salajeni – care se 
vor juca in aer liber intr-un spatiu adecvat amenajat, un spatiu care te invata sa ingrijesti si sa 
respecti natura; pentru parintii acestora indiferent de nationalitatea lor sau de locul pe care il ocupa 
in diferite institutii precum Primaria Zalau, Prefectura Salaj, Casa de Cultura locala, care vor 
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invata ca impreuna putem sa dezvoltam atitudini deschise si tolerante fata de mediul inconjurator 
si care se vor bucura de copii sanatosi. 
Rolul nostru este sa inzestram tinerii cu deprinderile necesare pentru a deveni “buni cetateni”, sa-i 
ajutam sa se adapteze rapid la schimbarile de mediu din zilele noastre si sa se bazeze in domeniul 
cunoasterii pe propriile deprinderi, studii, calificari in acest sens. 
 
ANGAJAMENT PE TERMEN LUNG - Prin incurajarea incheierii de parteneriate cu 
institutiile locale, dorim sa asiguram continuitatea proiectului implementat in cadrul 
programului "Gradinita ++, un pas spre un mediu curat". Va rugam sa descrieti care este planul 
pe care l-ati realizat impreuna cu partenerii pentru asigurarea continuitatii. 
Initiati intr-o abordare pozitiva si activa in ceea ce priveste mediul inconjurator, micii ecologisti, 
cadrele didactice, parintii, precum si partenerii implicati vor incuraja alte institutii salajene in 
realizarea de proiecte care sa contureze un mediu curat pentru copiii si populatia orasului nostru. 
Prin realizarea acestui proiect va creste motivatia morala si sensul succesului atat la copii cat si la 
cadrele didactice din gradinita noastra, ceea ce va conduce la ridicarea nivelului performantelor 
prescolarilor. 
Plan de actiune pentru asigurarea continuitatii programului in vederea infiintarii / dotarii 
unui cabinet de ecologie al gradinitei: 
• La nivelul fiecarei grupe se va proiecta si infiinta un “Mini cabinet ecologic”, care va contine: 
insectar, ierbar, flori, acvarii, colivii, samantar, material saditor, carti, albume, calendare, pliante, 
aparate specifice unui astfel de minilaborator. 
• Procurarea semintelor de flori, legume, zarzavaturi, butasi; semanarea lor in ladite, ghivece, 
eprubete si ingrijirea lor de catre copii. 
• Se va pregati si elabora un site in care va fi prezentat programul si obiectivele finale ale acestui 
proiect, promovandu-se partenerii implicati (institutii, firme ) 
• “Ziua Pamantului” va fi sarbatorita de copiii participanti la proiect  printr-o activitate practica de 
amenajare a spatiului verde din incinta gradinitei; colectarea de deseuri, in locuri special 
amenajate; igienizarea gradinii si a pomilor din curtea gradinitei, utilizarea crengilor uscate pentru 
un foc de tabara cu fratii mai mari de la scoala. 
• Copiii, parintii si educatoarele vor realiza excursii la Cluj–Napoca, avand ca obiectiv vizitarea 
Muzeului Zoologic din cadrul Facultatii de Biologie si a Gradinii Botanice. Alti copii vor vizita 
Gradina Botanica din Jibou. Grupa maghiara va vizita Herghelia de cai de la  Stana. Excursiile se 
vor finaliza prin intalniri cu specialisti din domeniul ecologic. 
• Cu ocazia zilei de 1 Iunie – “ Ziua Copilului” se vor organiza actiuni sub egida “Copilul si 
natura“ care vor cuprinde: 
• Imnul „Gradinita eco + +”  - prezentat de micii ecologisti 
• Se vor raspandi fluturasi cu mesaje ecologice “ Salvati  Pamantul”  “Ocrotindu-ne pe noi , 
ocrotiti natura!” 
• Carnaval ecologic – copiii costumati in insecte, animale, flori vor prezenta scenete, cantece, 
dansuri, poezii cu tema ecologica 
• “Expozitie cu vanzare” prezentata, negociata si realizata de catre  copii, din materiale ecologice – 
fondurile urmand  a fi folosite in amenajarea cabinetului de ecologie al gradinitei. 
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REZULTATE OBTINUTE 
 
Rezultatele/avantajele aduse de implementarea proiectului sunt in  principal de ordin social si 
ecologic, fiind in beneficiul populatiei orasului precum si de ordin edilitar urban datorita faptului 
ca am creat un mediu ambiental modern, atractiv pentru prescolari, cadre didactice, parinti, 
membri ai comunitatii locale. 

Rezultatele concrete constau in: 
1. Pentru nivelarea terenul destinat zonei de sport am terasat si sistematizat o suprafata de 
280 mp. 
2. Am refacut 5 camine pentru canalizarea menajera si pluviala si le-am securizat.  
3. Am refacut cale acces cu copertina fibra de sticla colorata de 12 ml in vederea 
reorganizarii fluxurilor de circulatie pentru copii si asigurarii sigurantei depline si am 
delimita-o de spatiul verde aferent. 
4. Am refacut integral suprafata terenului de sport/ fotbal (72mp) si l-am imprejmuit pentru 
asigurarea sigurantei copiilor   
5. Am suprainaltat parapetul de protectie de-a lungul zidului de sprijin existent – 30 cm/ 
380mp si am transformat zidul de sprijin in sevalete pentru desen si pictura pentru copii 
6. Am refacut locurile de joaca si le-am dotat cu echipamente adecvate, corespunzatoare 
normelor ISCIR astfel:  

   Leagane - Jungle Swing – 2 bucati  
Complex de joaca format din: Modul de catarat-Climb Module (X’tra) – 1 bucata + Castel 
cu balcon-Jungle Palace – 1 bucata + Modul pod-Bridge Module – 1 bucata  
Mini taraba piata-Mini Market Module - 1 bucata  

 Complex fotbal – 1 bucata 
7. Am refacut zona aferente desfasurarii unor activitati festive in aer liber / foisor si am 
refacut rigola aferenta de 8ml   
8. Am refacut gazonul acolo unde acest lucru s-a impus- am semanat samanta de iarba pe o 
suprafata de 103mp si am plantat butasi de plante 
9. Am realizat activitati de diseminare astfel: am desfasurat activitati cu prescolarii, 
educatoarele, parintii, reprezentanti ai Primariei Zalau, mass media pentru implicarea 
voluntara a acestora in realizarea obiectivului proiectului; am popularizat proiectul prin 
intermediul site-ul gradinitei; am organizat zilele EcoRompetrol la Gradinita „Ion 
Creanga”; am realizat un CD cu actiunile proiectului si ghidul cu ISBN „Gradinita ++, un 
pas spre un mediu curat”, am utilizat un nr de 40 tricouri specifice programului; am realizat 
costume pentru prescolari specifice gradinaritului. 
Spotul publicitar realizat reprezinta panoul cu sigla gradinitei sub care este fixat un banner 
luminos cu afisaj electronic cu urmatorul mesaj: Rompetrol si Gradinita ++ 2012, care 
ruleaza non stop si care poate fi vizualizat de parinti, copii si de toti cei care viziteaza 
gradinita sau care circula pe strada unde este situata institutia noastra – acesta a fost 
finalizat si ruleaza din saptamana 17-18.09.2012. 

 
Ghidul Metodologic, respectiv cartea cu ISBN 978-973-0-13641-8 „Managementul educatiei 
ecologice. Ghid ECO pentru pici, părinţi şi bunici”  cuprinde:  

 
Cap. I: Ce trebuie sa stiu despre...EDUCAŢIA ECOLOGICĂ? 

Principii de bază şi obiective ale educaţiei ecologice 
I.1.1.Definirea educaţiei ecologice;  
I.1.2. Obiective ale educaţiei ecologice 
 
Educaţia ecologică şi formele educaţiei 
I.2.1. Educaţia ecologică formală;  
I.2.2. Educaţia ecologică non-formală;  
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I.2.3. Educaţia ecologică informală 
 
Implementarea educaţiei ecologice în unităţile de învăţământ preuniversitar 
I.3.1. Metode de introducere a educaţiei ecologice;  
I.3.2. Concepte de bază ale unui program de educaţie ecologică;  
I.3.3. Etapele realizării unui proiect 
 

Cap. II: EDUCAŢIA ECO.... pentru pici, parinti si bunici 
II.1.1. Invatam alaturi de parinti si bunici sa fim responsabili! – Igiena corpului, Igiena alimentara, 
Igiena locuintei, Ingrijirea si protejarea mediului inconjurator  
II.1.2. Fise de lucru pentru pici de tipul ASA Da, ASA Nu 
II.1.3. Zone protejate din judetul Salaj- ce trebuie sa stim? 
II.1.4. Ce pot face pentru un mediu curat? – activitati ECO realizate de cadre didactice din 
invatamantul preuniversitar din tara si din strainatate prezentate sub forma de articol ce are 
urmatoarea schema orientativa: 
Titlul lucrarii / activitatii ECO: 
 Rezumat (max 200 cuvinte) – in limba engleza: 
 Continut stiintific: 
 Metode si procedee didactice utilizate in activitatea ECO: 
 Valente educative: 
 Curiozitati / Stiati ca...: 
 Aplicatii la clasa/grupa: 
 Si tu poti...copil/elev/profesor/parinte/bunic: 
 Evaluare: 
 Bibliografie: 
 Anexa – 1 fisa sau 2 fise de lucru pentru prescolari/elevi: 
*Nr. pagini: articol/lucrare: max.4 + anexa: max.2 
Cap. III: GRADINITA ++, un pas spre un mediu curat  
III.1.1. Exemplu de buna practica: Gradinita ++, un pas spre un mediu curat– proiect national de 
mediu – Impreuna pentru fiecare – 2012 - Rompetrol  
III.1.2. In loc de concluzie… 
Bibliografie 
Anexe 

Materialele informative – pliante, brosuri, postere, ghiduri, fluturasi, adeverinte de 
participare la actiunile de voluntariat – au fost distribuite staff-ului implicat in proiect, parintilor 
participanti la actiunile ECO, reprezentantilor Primariei Municipiului Zalau, voluntarilor 
Asociatiei Ion Creanga Zalau, reprezentantilor din mass media locala, reprezentantilor 
Inspectoratului Scolar Judetean Salaj, copiilor, bunicilor, tuturor celor care au vizitat gradinita 
noastra pe parcursul derularii proiectului. 
 Am implicat pe parcursul derularii proiectului un nr. de 50 voluntari din cadrul O.N.G. - 
Asociatia "Ion Creanga" Zalau prin d-na Flonta Lavinia – parinte, membru fondator ONG si 
coordonator echipa de voluntari - reprezentand membri ai asociatiei si parinti ai copiilor (din 
gradinita noastra) care activeaza in diferite institutii publice din judet si care au sustinut activitati 
de promovare si informare in cadrul comunitatii salajene avand ca tematica protectia mediului in 
gradinita si in institutiile partenere prin programul “Impreuna pentru fiecare 2012” sustinut de 
Rompetrol Romania. 
 
ACTIVITATI NEPLANIFICATE, DAR DESFASURATE (daca este cazul) 
Am construit acoperis la zidul de sprijin pentru ca apa sa nu se scurga pe acesta si sa deterioreze 
tencuiala si zugraveala minerala realizata prin proiect – costul acoperisului a fost asigurat prin 
Asociatia Ion Creanga Zalau din sponsorizari. 
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LECTII INVATATE: 
 am invatat sa lucram si sa cunoastem oameni simpli, dar care stiu ce inseamna munca;  
 am invatat sa apreciem sfaturile membrilor cu mai multa experienta din cadrul echipei de 

lucru;  
 am invatat ca uneori ne trebuie doar putina vointa si ambitie pentru a trai intr-un mediu 

curat; 
 am invatat ca fiecare membru este important, apreciat si ca finalizarea unui astfel de proiect 

atrage o satisfactie de sine deosebita; 
 echipa de lucru si-a castigat un renume – echipa verde – si am invatat sa promovam 

eficient un proiect ECO la nivel national si international 
Participarea in cadrul programului IMPREUNA PENTRU FIECARE 
Proiectul are nu numai un impact pozitiv asupra gradinitei noastre dar si in intreaga comunitate – 
este  un exemplu de buna practica, o lectie de viata pentru copiii salajeni – care se joaca datorita 
colaborarii cu ROMPETROL in cadrul programului IMPREUNA PENTRU FIECARE in aer liber 
intr-un spatiu adecvat amenajat, un spatiu care te invata sa ingrijesti si sa respecti natura; parintii 
acestora indiferent de nationalitatea lor sau de locul pe care il ocupa in diferite institutii precum 
Primaria Zalau, Prefectura Salaj, Casa de Cultura locala, au invatat ca impreuna putem sa 
dezvoltam atitudini deschise si tolerante fata de mediul inconjurator si ca putem sa facem 
impreuna actiuni ECO eficiente pentru a creste copii sanatosi. 
Rolul nostru in acest proiect a fost de a inzestra tinerii cu deprinderile necesare pentru a deveni 
“buni cetateni”. 
Astfel, un alt aspect pozitiv consta in faptul ca i-am invatat atat pe parinti cat si pe cei mici sa se 
adapteze rapid la schimbarile de mediu din zilele noastre si sa se bazeze in domeniul cunoasterii pe 
propriile deprinderi, studii, calificari in acest sens. 
Un alt aspect pozitiv este acela ca intr-un timp relativ scurt se pot masura si observa rezultatele 
acestui tip de proiect. 
Atata timp cat rezultatele sunt cele asteptate ies din discutie aspectele negative ale acestei 
colaborari. 
CONCLUZII: 
Initiati intr-o abordare pozitiva si activa in ceea ce priveste mediul inconjurator, micii ecologisti, 
cadrele didactice, parintii, precum si partenerii implicati doresc a incuraja si  alte institutii salajene 
in realizarea de proiecte care sa contureze un mediu curat pentru copiii si populatia orasului nostru. 
Prin realizarea acestui proiect a crescut motivatia morala si sensul succesului atat la copii cat si la 
cadrele didactice din gradinita noastra. 
 
Totodata avem si un Plan de actiune pentru asigurarea continuitatii programului in vederea 
infiintarii / dotarii unui cabinet de ecologie al gradinitei si realizarea laboratorului de tipul MINI 
Gradina Botanica “Ion Creanga”. 
Va multumim din suflet! 
Link-uri:  
http://www.gradinitaioncreangazalau.ro/ 
http://www.gradinitaioncreangazalau.ro/gradinitazalau_noutati.php 
http://www.gradinitaioncreangazalau.ro/proiecte.php 
http://www.isjsalaj.ro/index.php?opcio=concursuri 
http://www.didactic.ro/stiri/concurs-international-ce-pot-face-pentru-un-mediu-curat-_articole-
pentru-cartea-cu-isbn-9789730136418-managementul-educatiei-ecologice-ghid-eco-pentru-pici-
parinti-si-bunici-2 
http://www.geyc.ro/2012/10/ce-pot-face-pentru-un-mediu-curat-what.html#comment-form 
http://www.geyc.ro/p/partners.html 
http://www.facebook.com/emilia.negru.12 
http://www.youtube.com/watch?v=2724iw1IjLw&feature=share 
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III.1.2. In loc de concluzie…. 

 
Respect deosebit pentru: 

 ROMPETROL – slogan: “Impreuna pentru fiecare!”- echipa Rompetrol a constituit 
motorul care a pornit si a facut posibila aplicarea acestui proiect de mediu. 

 Gradinita “Ion Creanga”Zalau: 260 prescolari, 40 cadre angajate, parinti = o echipa verde 
minunata care impreuna cu d-l Insp Sc General prof. Bancea Gheorghe, d-na Insp. Sc de 
Specialitate prof. Souca Valentina si d-na Director prof. Meleg Mariana am demonstrat ca 
suntem adepti ai lucrului bine facut.  

 Primaria Municipiului Zalau: implicare directa prin munca in teren si promovare 
profesionista a proiectului la nivel national si nu numai de catre d-l Primar Radu 
Capalnasiu,  d-na Viceprimar Daniela Cota, d-l Viceprimar Fazekas Nicolae, d-na Director 
Economic Cuibus Mariana si d-na Consilier local Prof. Dr. Ţicală Maria - CNS Zalău 

 Asociatia “Ion Creanga”Zalau: Vicepresedinte d-na Flonta Lavinia, d-na Goarna Andreea, 
d-l Birsan Cristian, d-l Zoicas Mihai – oameni deosebiti care prin participare voluntara au 
facut ca acest proiect sa fie finalizat in conditii optime. 

 Toate cadrele didactice din ţară şi străinătate care au facut posibilă apariţia cărţii 
“Managementul educaţiei ecologice. Ghid ECO pentru pici, părinţi şi bunici” şi în mod 
special doamna prof. dr. Nicoleta Adriana Geamănă, Departamentul de Ecologie Sistemică 
şi Dezvoltare Durabilă Universitatea Bucureşti care ne-a susţinut acţiunea. 

 
Coordonator proiect, prof. Negru Emilia 
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