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Abstract 

 

Ecological education is considered the best way to teach them to raise children and take 

responsibility for caring for the environment while surviving, freely expressing staff ideas and being in a 

position when it can be put in order., that environmental problems do not solve themselves. Preschoolers 

need to come into contact with nature, and environmental education should be seen as a "way of life". 

Thus, we can say that ecological education is a necessary thing for the development of human 

personality and consciousness. Ecological education must be passed on to parents, then the teaching of 

preschoolers of care activities to determine them to keep children to maintain a healthy, natural 

environment, to protect and respect nature. 
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Ecologia este astăzi „ştiinţa care studiază condiţiile existenţei fiinţelor vii şi interacţiunile 

de orice natură care există între aceste fiinţe vii, pe de o parte, şi între aceste fiinţe vii şi mediul 

lor, pe de altă parte‖ [5, p. 21]. 

Se consideră, că până în anul 1960, ecologia se afla doar în sfera științelor teoretice și 

cercetările sale nu erau inserate în domeniul vieții practice, nu abordau imensul impact pe care 

această știință îl putea avea asupra vieții umane. Dar, din păcate, omul a modificat mediul, prin 

activitatea sa, fapt care a dus la o serie de degradări grave ale ambianței naturale generale. 

Este necesar ca noua generaţie să dispună de cunoştinţe, deprinderi, atitudini, motivaţii şi 

angajamente necesare pentru a acţiona individual şi în cadrul comunităţii pentru rezolvarea 

problemelor actuale şi pentru prevenirea problemelor viitoare ale mediului. Cuvântul „mediu‖ 

exprimă o noțiune cuprinzătoare și fundamentală, prin care înțelegem lumea vie și cea 

neînsuflețită, în principiu aproape tot ce înconjoară omul. Mediul natural este o noţiune 

fundamentală care stă la baza ecologiei ca ştiinţă.  

Educaţia ecologică, la vârsta preșcolară, dar și la alte nivele de vârstă, este un proces 

educaţional format din cinci elemente bazate pe concepte individuale: 

Conştientizarea –  ,,să ajuţi oamenii să devină conştienţi de faptul că sunt alegeri pe care 

ei le pot face în calitate de consumatori, dar aceste alegeri pot avea multiple implicaţii asupra 

mediului înconjurător. 

Cunoştinţele – ajută la înţelegerea interrelaţiilor din lumea vie, astfel încât oamenii să 

înţeleagă cum interacţionează cu mediul, ce probleme pot apărea, precum şi cum pot fi acestea 

rezolvate. 

Atitudinile – tendinţe consistente de selectare preferenţială a unor alternative de răspuns în 
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situaţii specifice, pornind de la valori sau caracteristici personale stabile. 

Aptitudinile (abilităţi, talentele şi aptitudini) cu caracter individual – eficienţă şi competenţe 

în efectuarea sau rezolvarea cu succes a unor sarcini sau activităţi specifice. 

Implicarea -  încurajează elevii să-şi aplice cunoştinţele dobândite, să participe activ la 

luarea deciziilor, să-şi susţină propria opinie. Acest proces poate  duce la schimbarea 

comportamentului individual şi creşterea încrederii de sine‖ [4, pp. 2-3]. 

      Valențele formative ale educaţiei ecologice la vârsta preșcolară sunt evidenţiate din 

definiţia conceptului: 

1. Preșcolarul trebuie să conştientizeze şi să-şi asume responsabilităţi în ceea ce priveşte 

mediul în care trăieşte. 

2. Preșcolarul trebuie să-şi exprime liber ideile personale şi să ia atitudine atunci când e 

cazul. 

3. Să înţeleagă că problemele de mediu nu se rezolvă de la sine; preșcolarii să vină în contact 

cu natura, iar educaţia ecologică să fie privită ca un „mod de viaţă‖. 

În viziunea pedagogului ieșean Cucoş, C. şi colaboratorii, ,,sensibilizarea tinerei generaţii 

trebuie să meargă pe linia cultivării respectului faţă de mediul natural, a folosirii raţionale a 

resurselor, a responsabilizării în legătură cu gestionarea deşeurilor, a estetizării mediului, a 

sporirii resurselor‖ [3, p. 56]. 

Prin educația ecologică, realizată de la cele mai mici vârste, este prevenit „analfabetismul‖ 

ecologic, responsabil de apariția unor conduite iresponsabile, cu efecte nedorite asupra mediului 

înconjurător. Din păcate, trebuie amintit faptul că, în multe cazuri, la noi în ţară, curţile 

instituţiilor şcolare – fie ele grădiniţe, şcoli, licee – sunt pline de ambalaje (pungi, PET-uri, hârtii 

etc.). Şi astfel ajungem la concluzia clară că educaţia ecologică trebuie să înceapă de la cei mici, 

adică de la preşcolari, iar şcoala, cea în care se formează viitoarea generaţie de adulţi, este cea 

care trebuie să facă primul pas în formarea comportamentului ecologic.  

La grădiniţă, „pastila de ecologie‖ trebuie introdusă prin toate activităţile obligatorii de la 

nivelul celor 5 domenii ale cunoaşterii (domeniul ştiinţă, domeniul limbă şi comunicare, 

domeniul om şi societate, domeniul estetic şi creativ, domeniul psihomotric), dar şi prin 

intermediul activităţilor de dezvoltare personală şi ale celor liber alese. 

       Numim curriculum pentru educația ecologică la preșcolari, toate experienţele de 

învăţare propuse de grădiniță, ce urmăresc înzestrarea preșcolarului cu anumite competenţe şi 

abilități practice necesare în dezvoltarea comportamentului său ecologic.  

    În România, educația ecologică se organizează în grădiniță, ca activitate opțională dar, 

modelul de desfășurare este cel mixt, deoarece la orice categorie de activitate educatoarea poate 

aborda și conținuturi ale educației ecologice. Într-un raport de cercetare, autorii Andrei Isac și  

Iuliana Cantaragiu concluzionează: ,,Disciplinele opţionale sunt orientate spre formarea la 

preșcolari a unor competenţe, care nu pot fi atinse prin intermediul unei singure discipline de 

studiu, trebuie să răspundă intereselor elevilor, să sporească cunoştinţele în cadrul ariei 

curriculare şi să contribuie la implementarea principiilor interdisciplinarităţii‖  [6, p. 8].  

Viziunea aprobată de MECT, în România, asupra educației ecologice în învăţământul 

preşcolar, pune în lumină faptul că programa pentru acest nivel de vârstă, cuprinde, la capitolul 

activităţi complementare şi educaţia ecologică, următoarele obiective generale, care au ca 

finalitate dobândirea  unor valențe formative în acest domeniu:  



466 
 

„ - educarea conştientă faţă de mediul înconjurător şi cunoaşterea concretă a locului pe care 

îl ocupă omul în lumea vie;  

 - educarea copilului în spiritul responsabilităţii faţă de natură şi viaţă, pentru păstrarea 

echilibrului natural‖ [2, p. 31].  

     Autorii ghidului menționează și unele obiective particulare care decurg din cele cu grad 

mai înalt de generalitate:  

 „- să înţeleagă ce înseamnă sănătatea;  

 - să ştie că planeta pe care locuim împreună cu milioane de oameni este un sistem viu;  

 - să conştientizeze că o sursă importantă de viaţă şi energie pentru tot ce este viu o 

reprezintă aerul, care trebuie păstrat nepoluat;  

 - să ştie că deşeurile sunt nocive pentru viaţa oamenilor, animalelor şi plantelor;  

 - să-şi formeze şi să-şi consolideze deprinderi de a se apăra de zgomot, care îi poate afecta 

sănătatea;  

 - să ştie că apa este un factor esenţial al vieţii‖ [2, p. 32].  

    În opinia autoarelor Gînju Stela și Angela Telaman (2014), educaţia ecologică în 

Republica Moldova are ca obiective majore:  

„- informarea şi sporirea cunoştinţelor copiilor 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‖ [7, 

p. 7]. Între obiectivele menționate de autoare sunt și cele atitudinale, legate de conştientizarea, 

înţelegerea de către copii a ,,valorilor personale prin descoperirea atitudinii şi înţelegerii, 

ajutându-i pe copii să-şi evalueze şi să-şi clarifice sentimentele în ceea ce priveşte mediul şi cum 

contribuie la problemele acestuia‖ [7, p. 7].    

  Educaţia ecologică este văzută și ca o îndeletnicire practică, implicând plantarea unor 

copaci, îngrijirea spațiilor verzi, până la aderarea la ideile și comportamentele din sfera reducerii 

consumului, reciclării, colectării selective a deșeurilor etc.  

   Menționăm accentul pus de autoare asupra caracterului social al educației ecologice, 

respectiv asupra formării abilităţilor copiilor de ,,a acţiona ca cetăţean, de la scrierea efectivă a 

unei scrisori până la influenţarea consiliilor locale sau a oamenilor politici de stat şi a instituţiilor 

internaţionale‖. 

   În cazul educației ecologice putem menționa faptul că atât în România, cât și în 

Republica Moldova au apărut multe ghiduri metodice pentru sprijinirea bunei desfășurări a 

educației ecologice, mai ales la nivel preșcolar. Există și mai multe scrisori metodice elaborate 

de minister pentru reglementarea acestei activități.  

   În derularea procesului de educație ecologică, în ambele țări, semnalăm apariția a 

numeroase proiecte cu caracter local, național sau internațional, susținute de inspectoratele 

școlare, de minister sau de diverși agenți economici. Dintre acestea menționăm:  

1. Programul Eco-Şcoala, care a debutat ca program-pilot, în anul 1994.  

2. Programul Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă (Education for Sustainability 

(ECOLOG)), care a fost elaborat de un grup de învăţători austrieci. 

3. Programul „Mediul şi Iniţiativele Şcolare‖ (ENSI) elaborat în anii `90 [2, p. 40]. 

Posibilitatea organizării conţinuturilor activităților de educație ecologică în învăţământul 

preșcolar trebuie să fie în concordanţă cu specificul local şi particularităţile de vârstă şi 

individuale ale copiilor. Studierea educaţiei ecologice în învăţământul preşcolar, fie şi la nivelul 
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de activitate opţională sau extracurriculară, ori ca etapă în cadrul activităţilor obligatorii, ajută 

la schimbarea viziunii tinerei generaţii asupra efectelor progresului societăţii umane, din ambele 

țări, în ceea ce priveşte mediul înconjurător. 

      Prin intermediul disciplinelor care ţin de domeniul ştiinţe (în special prin cunoaşterea 

mediului),  preşcolarii  primesc informații despre mediul  înconjurător,  despre viaţa oamenilor şi 

animalelor. În paralel cu dezbaterea temelor privind viaţa oamenilor şi sănătatea mediul 

înconjurător, educatoarea vorbește și despre relaţia dintre aceştia, subliniind efectele activităţilor 

umane şi problemele cauzate mediului.  

     Educatoarea trebuie să antreneze copiii la un exerciţiu de gândire, pentru găsirea de 

soluţii de evitare a degradării grave a mediului înconjurător. Acest tip de exerciţiu ajută la 

formarea şi  exersarea  unei  mentalităţi  de  factură  ecologică,  fapt  care  implică atât 

responsabilizarea  faţă de mediu, cât şi formarea acelui suport cognitiv care să-l ajute apoi să 

participe la luarea deciziilor în ceea ce priveşte mediul înconjurător. 

   Prin antrenarea copiilor,din ambele țări, în activităţi de tip „out door‖, copiii descoperă 

mediul natural aşa cum este el de fapt, formându-şi totodată şi capacităţi de orientare, de 

investigare, dar şi de aplicare în practică a noţiunilor teoretice însuşite. 

    Deosebit  de  importante  sunt  şi  disciplinele  din  domeniul  om  şi  societate,  prin 

intermediul cărora preşcolarii au contact cu educaţia ecologică, aceste discipline vizează: 

- formarea conştiinţei şi a conduitei ecologice, ca parte a conştiinţei şi a conduitei morale 

(prin intermediul educaţiei pentru societate); 

- formarea şi dezvoltarea unor abilităţi practice, care să ajute la protejarea şi îngrijirea 

mediului înconjurător (în cadrul activităţilor practice). 

    Obiectivele sunt atinse cu ajutorul conţinuturilor, acestea din urmă reprezentând materia 

primă necesară îndeplinirii celor dintâi. În  linii  generale,  conţinuturile  reprezintă  „un  volum  

de  cunoştinţe,  priceperi  şi deprinderi ce trebuie transmise şi, respectiv, însuşite de către copii, 

în vederea realizării sarcinilor educaţiei preşcolare‖ [2, p. 41].  Pentru stabilirea conţinuturilor 

educaţiei ecologice, în România, trebuie respectate binecunoscutele principii didactice: 

- principiul caracterului educativ al temelor şi sarcinilor propuse, care se referă la 

selectarea acelor teme care sunt semnificative pentru înţelegerea realităţii, în vederea formării 

primelor elemente de conştiinţă şi conduită ecologică; 

- principiul accesibilităţii conţinuturilor, care se referă la selectarea conţinuturilor, ţinând 

cont de particularităţile de vârstă şi individuale ale preșcolarilor; 

- principiul activ-participativ, care subliniază importanţa studierii acelor conţinuturi care să 

solicite participarea directă şi conştientă a copiilor, realizându-se astfel trecerea prin filtrul 

gândirii proprii a acestor conţinuturi în vederea însuşirii lor; 

- principiul  sistematizării  şi  continuităţii  în  învăţare,  care  presupune  ordonarea 

sistematică a conţinuturilor, asigurându-se trecerea firească de la cunoştinţele anterioare la cele 

noi, precum şi predarea lor în mod integrat; 

- principiul  intuiţiei (unităţii între senzorial şi raţional), care se referă la selectarea acelor 

conţinuturi care să necesite operarea directă cu obiecte, fenomene etc. sau cu substitute ale 

acestora (mulaje, imagini ale acestora etc.) în vederea trecerii treptate de la concret la abstract şi 

general. 
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      Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, care 

evidenţiază importanţa temeiniciei cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor prin consolidarea 

permanentă a paşilor anteriori şi reproducerea lor ori de câte ori este nevoie. 

       Principiul integrării teoriei cu practica, care atrage atenţia asupra însuşirii acelor 

cunoştinţe, priceperi şi deprinderi care pot fi aplicate în situaţii practice diverse. 

      Ca exemplu, pot povesti o întâmplare care s-a petrecut în anul trecut şcolar, la o 

grupă care se află la al doilea an de educaţie ecologică în grădiniţă: ne întorceam spre 

grădiniţă pe aleile din parcul din apropiere, când, un copil a aruncat sticluţa de apă, după ce a 

golit-o, pe spaţiul verde din apropiere, ca un lucru perfect normal. Alţi copii din grupă, 

observându-l, au sărit intrigaţi de fapta colegului lor, alarmându-mă şi pe mine. Ruşinat, 

copilul cu pricina şi-a luat sticluţa de jos şi a dus-o la cel mai apropiat coş de gunoi, care nu era 

prea departe. Astfel, eu am putut constata cine şi-a însuşit şi cine, nu, regulile de conduită 

ecologică. Ca măsură recuperatorie, am atras acel copil în apropierea mea în următoarea 

perioadă şi l-am solicitat mai mult pe el să mă ajute la colectarea deşeurilor după diverse 

activităţi (după servirea gustării, în timpul altei plimbări în parc, la curăţenia în sala de grupă 

etc.). 

Conştiinţa morală a preşcolarilor ,,se prezintă într-o formă mai primitivă, controlată în 

special de sentimente, nu de raţiune, promovând sisteme de valori împrumutate de la adulţi şi 

nu sisteme de valori personale sau colective. Respectarea normelor este mai mult rezultatul 

ascultării decât al cunoaşterii şi înţelegerii lor. Conformarea la normă se întemeiază pe afecţiune 

şi pe teamă (pentru a evita pedeapsa)‖ [1, p. 45]. 

Adevărata conştiinţă morală va fi o achiziţie care se va realiza în adolescenţă, 

preşcolaritatea situându-se abia în stadiul pre-moral al formării conştiinţei morale. 

În condiţiile crizei ecologice mondiale, la fel ca şi la celelalte forme ale conştiinţei sociale, 

„un rol important revine şi conştiinţei ecologice, care are scopul de a contribui la formarea unei 

culturi ecologice a personalităţii umane‖ [8, p. 38].  Prin cultura ecologică trebuie să înţelegem 

gradul conceperii conştiente de către om a convieţuirii cu natura. Stabilirea unor relaţii optime 

între societate şi natură este o cerinţă primordială, de soluţionarea căreia depinde nu numai 

prezentul, ci şi viitorul omenirii. 
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