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ABSTRACT: Because modern society treats ignorance environmental 
degradation outdoors, I run an international project Leaf entitled: 
„Learning about Forest”. In this project, parents, children, villagers were 
engaged in activities that aim, spirit and conduct environmental educa‑
tion to the environment. The activities organized by me, I managed to 
make children understand the importance of protecting the environ‑
ment. During the project „Forest – green lung of the Earth” have made   
toys from recyclable materials, were organized trips on Lake Bicaz and 
Zimbraria Neamt, were present artistic programs, children planted sap‑
lings and mountain ash tree with parents.
On june 1, preschoolers showed the program „advice of Ecologel” and 
a parade of costumes from recyclable materials. after meeting with the 
a.P.M and D.S. Bacau, special guest: Yuki Maeda I taught he children, 
Origami technique. In the campaign of ecology, developed by preschool‑
ers were sensitized villagers and local authorities managed to plant over 
100 units fir saplings.Concern for the children in my class and see what 
we have planted seeds at the beginning of the project, how they became 
sprouts. Over the years they become vigorous trees are able to resist 
those who destroy the forest and TERRa default.
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Observând mediul înconjurător, schimbările intervenite în natură, 
poluarea din ce în ce mai intensă, deşeurile care se tot acumulează, tăierea 
„masivă” a copacilor, ignoranţa unor oameni pe care nu‑i interesează decât 
sa le fie lor bine acum, nepăsându‑le de viitorul celor ce vor veni, risipa de 
apă şi energie; toate acestea ne‑au dus cu gândul că există nevoie imediată 
de educaţie ecologică pentru fiecare vârstă, dar mai ales pentru vârsta fra‑
gedă, când cele învăţate rămân ca deprinderi pentru tot restul vieţii.

Este adevărat că aportul nostru este mic, dar va fi o parte din „lupta 
titanică” a celor care ajută la prevenirea catastrofelor naturale, ori celor 

1 Lucrarea de față prezintă aspecte concrete în urma derulării unui Proiect Educaţional 
Internaţional: LeaF – „Să învaţăm despre pădure”.

2 Educatoare la Şcoala Gimnazială din satul Frumoasa, județul Bacău.
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care luptă pentru supravieţuirea pădurilor, a unui mediu mai curat, con‑
vinşi fiind că împreună, toţi cei din familia LeaF vom reuşi.

Deoarece copiii prseşcolari sunt receptivi, cu minţile „deschise”, m‑am 
gândit că este momentul să‑i fac să privească atent la tot ce‑i înconjoară, să se 
obişnuiască să ocrotească fie şi un copăcel – într‑un cuvânt să‑i sensibilizez.

Prin aceasta doresc să nu mai repete greşelile generaţiilor precedente, 
iar sămânţa sădită de mine să înflorească şi să crească, asemenea unei liane, 
care să‑i „prindă” şi pe cei din jurul copiilor de azi – a oamenilor mari de 
mâine.

Primii paşi vor fi atunci când micuţul este îndrumat să ducă hârtia la 
coşul de gunoi. La început va face acest lucru pentru că „aşa îi spune mama 
sau doamna educatoare”, dar pe parcurs va înţelege semnificaţia gestului 
şi‑l va repeta, chiar dacă se găseşte în curte, pe stradă sau în parc.

Deoarece starea în continuă degradare a mediului influentează şi afec‑
tează peisajul natural, trebuie găsite soluţii urgente pentru a stopa emisia 
de substante nocive, acumularea masivă a deşeurilor, distrugerea mediului 
înconjurător.

Dacă nu ne implicăm, nu ajutăm, nu contribuim la o educaţie ecolo‑
gică adecvată, vina poate fi chiar a noastră, iar consecinţele le vom suporta 
noi şi urmaşii noştri.

ar fi ideal să traim în armonie cu natura. E oare un principiu atât 
de greu de realizat? Pornind de la acest argument şi aflând de Programul 
Internaţional „Le aF” (Să învăţăm despre pădure) mi‑am propus derularea 
unui proiect cu copiii de la grupa pregătitoare.

Debutul proiectului a fost acela al alegerii subiectului şi al planificarii 
întregului demers didactic, necesar realizării proiectului. În această etapă, 
am căutat să mă iniţiez atât eu cât şi copiii. Mi‑am stabilit obiectivele, 
am analizat resursele materiale, umane şi de timp disponibile, am cules 
conţinuturile, strategiile necesare asigurării coerenţei în vederea derulării 
cu succes a proiectului. Toate acestea au căutat să fie în strânsă corelaţie 
cu vârsta copiilor (5– 6 ani), cu anumite caracteristici ale mediului încon‑
jurător în care trăiesc, cu bagajul de cunoştinţe, principii şi deprinderi pe 
care aceştia le deţin.

În procesul de analiză, am stabilit categoriile materiale necesare deru‑
lării proiectului, precum şi modalităţile prin care acestea să fie procurate.

Referitor la resursele umane implicate, am stabilit persoanele 
care ne‑au ajutat în derularea proiectului (copii, parinţii copiilor, 
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specialişti: MaRIa – IONaŞ aPM. BaCĂU; ING.RaDUCU – DIRECţIa 
SILVICĂNEaMţ; MaRIUS HUIBaN ŞI YUKI MaEDa – PROTECţIa 
MEDIULUI / jaPONIa – aPRM. BaCĂU; DIRECţIa SILVICĂ BaCĂU 
– ING. BURGHELEa OLIVER, PROF. ţEPEŞ VaSILE‑ professor cu peste 
50 de ani vechime la Scoala Frumoasa.

În urma prezentării scrisorilor de intenţie către parinţii copiilor, 
Direcţia Silvică Neamţ, Direcţia Silvică Bacău, aPRM Bacău, s‑au încheiat 
acorduri de parteneriat cu aceste instituţii.

Părţile au convenit ca de comun acord să organizeze şi să desfăşoare 
o activitate prin care copiii să înveţe despre pădure, să protejeze mediul 
înconjurător şi s‑au stabilit rolurile, responsabilităţile ce ţîn de realizarea 
parteneriatului şi implicit în derularea proiectului (organizarea şi desfă‑
şurarea activităţilor, colaborarea, comunicarea, cooperarea şi implicarea 
directă în procurarea resurselor materiale). astfel, cu părinţii am achiziţi‑
onat costume de protecţie, am confecţionat ecusoane cu însemnul „Micul 
Ecologel”, mănuşi de plastic, saci de unică folosinţă, greble, hârleţe, 
stropitori, îngrăşământ natural, suporţi pentru vizualizarea proiectului, 
organizarea unei excursii în Parcul Vânători Neamţ (zimbrii şi alte ani‑
male sălbatice), plimbare cu vaporaşul pe lacul Bicaz (unde am văzut direct 
efectele poluării, locul „gemând” sub mulţimea de sticle de plastic.

De la aPM Bacău, DS Neamţ, DS Bacău s‑au prezentat filme docu‑
mentare, pliante, cărţi, culori, jocuri, 150 puieţi de brad şi molid, 20 puieţi 
de scoruş, accesorii pentru plantarea şi ingrijirea puieţilor în curtea şi în 
parcul de lângă Grădiniţă.

De la aPRM Bacău – am avut ca invitaţi pe dl. ing. Marius Huiban şi 
pe Yuki – san. acesta din urmă le‑a vorbit copiilor în limba română şi i‑a 
învăţat să facă „ORYGaMY” în stil japonez.

Timpul a fost planificat şi gestionat de aşa manieră încât să finalizeze 
obiectivele propuse în perioada de timp stabilită: sfârşitul anului şcolar şi 
să corespundă aşteptărilor copiilor şi calendarului ecologic.

Următorul pas, tot în cadrul acestei etape a proiectului l‑a constituit 
stabilirea direcţiilor principale de dezvoltare a proiectului, conform cărora 
am stabilit un inventar de activităţi şi un inventar de strategii didactice, 
armonizate atât cu conţinuturile cât şi cu obiectivele propuse.

activităţile propuse a se desfăşura în perioada septembrie – iunie au 
dat posibilitatea copiilor, dar şi părinţilor să observe, să se sfătuiască, dar 
mai ales să acţioneze împreună în vederea ocrotirii pădurii şi a mediului 
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înconjurator. În urma observării filmelor documentare prezentate de dl. 
ing.Răducu, copiii au luat cunoştintă despre animalele ce trăiesc în pădu‑
rile noastre, de câte feluri sunt copacii, care este cursul vieţii unui copac, 
modul de plantare al puieţilor, dezastrele ce se pot întâmpla în urma defri‑
şării masive, influenţa negativă şi pozitivă a omului asupra naturii.

Cu ocazia excursiei organizate la Parcul Naţional Vânători – Neamţ, 
copiii şi părinţii şi‑au îmbogăţit cunoştinţele privind protecţia pădurilor 
şi rolul sanogen al pădurilor şi parcurilor, despre animalele proclamate 
monumente ale naturii. aici au rămas uimiţi în faţa masivităţii Zimbrilor, 
dar şi a faptului că au fost atât de vulnerabili la atacurile oamenilor.

În cursul plimbării cu vaporaşul pe lacul Bicaz, copiii, dar şi părinţii 
au fost stupefiaţi de felul în care arătau malurile acestuia, căci la poalele 
falnicei paduri, acolo unde apa se îngemănează cu pământul, mii de sticle 
de plastic pluteau, dovadă a neglijenţei şi indiferenţei oamenilor faţă de 
„MaMa NaTURĂ”. a fost un exemplu negativ, grăitor, „pe viu” a influ‑
enţelor nefaste ale inconştienţei oamenilor şi un îndemn ca ei să nu facă 
acelaşi lucru.

Copiii au înţeles că pădurea trebuie protejată, ea fiind mediu de viaţă 
pentru flora şi fauna, sursă de oxigen pentru oameni şi animale, mijloc de 
recreere şi odihnă, sursa de inspiraţie pentru poeţi, compozitori, pictori, 
etc.

Urmărind procesul de germinaţie a seminţelor de pin, preşcolarii au 
descoperit că plantele se dezvoltă numai dacă se asigură condiţiile de viaţă, 
aer, lumină, căldură şi umiditate.

De ziua Mondială a Mediului, „micii ecologişti” au participat la un marş 
de protest împotriva celor care defrişeaza pădurile în mod abuziv. Ei au 
purtat cu lozinci precum: „Nu distrugeţi spaţiile verzi!”, „Pădurea este izvo‑
rul vieţii!”, „Vă mulţumim că aruncaţi deşeurile la locul potrivit!”, „Nu tăiaţi 
arborii, avem nevoie de oxigen!”.

Pancartele, baloanele şi eşarfele pe care le‑au purtat în mâini au fost 
confecţionate de ei cu ajutorul părinţilor. aPM Bacău i‑a recompensat cu 
dulciuri şi diplome.

În perioada 15 martie – 15 aprilie, când se sărbătoreşte LUNa PĂDURII, 
copiii au plantat cu ajutorul părinţilor şi a altor săteni în frunte cu dl. pro‑
fesor ţepeş Vasile, 150 de puieţi de brad şi molid, 20 de scoruşi, în curtea 
grădiniţei şi în parc. De asemenea, copiii au urmarit filme documentare. 
Puieţii plantaţi, au fost udaţi şi îngrijiţi zilnic, preşcolarii fiind încântaţi că 
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rămâne ceva palpabil şi că ei au fost în acea grădiniţă şi au ajutat la rege‑
nerarea mediului.

În decursul activităţii desfăşurate, avându‑i ca invitaţi pe ing.Marius 
Huiban de la aPRM Bacău şi dl.Yuki‑san, copiii au prezentat o scenetă: 
„Sfaturile lui Ecologel” şi o paradă a costumelor din materiale reciclabile, 
fiind aplaudaţi îndelung.

această paradă a fost prezentată şi în ziua de 1 iunie în parc, în faţa 
întregului sat, acţiunea fiind un succes în mobilizarea sătenilor şi implica‑
rea lor în protejarea mediului.

De asemenea, expoziţia de jucării din dopuri de plută (personaje din 
poveşti, animale), periuţe de dinţi (vrajitoare), cutii de carton (mască 
de robot), farfurii de plastic (măşti şi tablouri), cârlige de rufe (bărcuţe, 
şoricei), suluri de carton de la hârtia igienică (suport pixuri, moară de 
vânt, suport ouă tip iepuraş), CD‑uri deteriorate (tablouri), becuri arse 
(castaniete), cutii de bomboane (suporturi de flori), a stârnit admiraţia 
vizitatorilor.

am participat şi la Concursul de Postere Ecologice, organizat de 
Editura Reprograpf de la Craiova, unde am obţinut două locuri doi cu 
posterul mascota „Pinguinul Regal” alături de instantanee cu copii de la 
diferite activităţi ecologice şi posterul „Salvaţi Pământul”. 

Pe tot parcursul anului şcolar (mai puţin iarna) copiii au participat la 
strângerea gunoaielor lăsate de cei mari în parcul de lângă grădiniţă.

De asemenea am organizat drumeţii în Pădurea Cociorvei, unde copiii 
au simţit pe viu binefacerile naturii culegând fragi.

Pentru activităţile lor copiii au fost premiaţi, cu diplome de la aPM, 
DS NEaMţ, DS BaCĂU; dulciuri, sucuri, jucării,cărţi de colorat cu teme 
ecologice, culori de la DS NEaMţ.

În sfârşit, ultima fază a proiectului, a treia a fost cea de sinteză, a con‑
cluziilor. Ea include de fapt, pregătirea şi prezentarea raportului final, a 
rezultatelor obţinute.acum s‑au stabilit finalităţile proiectului, ce functio‑
nalităţi ar putea primi acesta şi cum voi face evaluarea. 

Concluzii
Pentru a putea construi un proict educaţional cum este „Pădurea – 

Plămânul Verde al Terrei”, care tinde către atingerea unor scopuri dinainte 
propuse este imposibilă în absenţa unor cunoştinţe cu caracter psiholo‑
gic despre dezvoltarea copilului. Numai cunoscându‑l îl putem sprijini în 
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demersurile pe care le face şi îl putem stimula corespunzator în timpul 
propriului proces de dezvoltare.

Printr‑o observare atentă şi permanentă a manifestărilor copilului şi o 
cunoaştere reală a particularităţilor psihologice şi individuale ale acestuia 
au fost instrumentele de lucru, atât în timpul derulării proiectului cât şi în 
ultima fază, aceea a adăugării de detalii şi atribuirea unor funcţionalităţi 
rezultatelor proiectului.

am creat o motivaţie puternică şi i‑au implicat afectiv, cunoscută fiind 
puterea acestei componente psihice în procesul învăţării.

Prezint următorul exemplu:
– Ca urmare a vizionării filmelor documentare, copiii au conştienti‑

zat faptul că unor copaci le trebuie mulţi ani să crească, că au nevoie de 
condiţii optime: aer, apă, lumină, căldură. Puieţii aduşi spre plantare au 
constituit momentul implicării lor afective.

– I‑au udat în zile anume hotărâte. acum curtea gradiniţei şi parcul de 
joacă de lângă ea arăta cu mult mai bine, viaţa triumfând în fiecare colţisor.

– Urmându‑le exemplul celor mici, o parte din săteni au solicitat 
doamnei educatoare Bruja Carmen – Vasilica, să le faciliteze obţinerea 
de puieţi de brad argintii, iar în urma intervenţiei acesteia, o mare parte 
a gospodarilor din satul Frumoasa a beneficiat de aceşti puieţi de la DS 
Bacău, sătenii plantând atât în curţile proprii cât şi pe marginea diferitelor 
instituţii, peste 100 de puieţi.

„Micii Ecologişti” au reuşit să adauge o mulţime de detalii proiectului: 
O grădiniţă cu o curte mai curată, plină de viaţă, primitoare (căci pe aleea 
de la intrare te întâmpină scoruşii, iar brăduţii şi molizii îţi încântă privi‑
rea), un parc curat şi îngrijit, numai bun pentru joacă; copiii cerând zilnic 
să meargă să îngrijeasca parcul şi curtea.

Spre sfârşitul anului şcolar (1 iunie) am prezentat părinţilor şi săte‑
nilor „Parada Costumelor din materiale refolosibile”, sceneta „Sfaturile lui 
Ecologel” şi expoziţia de jucării din materiale refolosibile. Părinţii au fost 
adânc implicaţi în toate aceste activităţi, creativitatea lor îmbinându‑se cu 
a copiilor şi a doamnei educatoare, activitatea în sine fiind un succes.

alcătuirea unui album cu instantanee de la diversele activităţi ale 
copiilor (curăţenia din parc, plantarea copacilor, programele artistice, 
întâlnirile cu reprezentanţii aPM, aPRM Bacău, DS Bacău, DS Neamţ, 
autorităţile locale, marşul pentru pădure cu pancarde, a constituit prezen‑
tarea rezultatelor sub formă concretă.
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Pe lângă expoziţia de jucării din deşeuri, a mai fost organizată expozi‑
ţia de desene pe teme ecologice, urmându‑se flanelografele de pe holuri, 
prezentându‑se astfel şi celorlalţi colegi din gradiniţa activitatea „Micilor 
Ecologişti”. De asemenea prezentarea diplomelor pentru primirea a două 
locuri doi de la concursul Editurii Reprograpf de postere ecologice.

Evaluarea proiectului a constituit punctul culminant. Prezentarea 
CD‑urilor cu filmările din timpul diferitelor activităţi ecologice efectuate 
de „Micii Ecologişti”, s‑a făcut la Căminul Cultural Frumoasa, în faţa elevi‑
lor de la şcoală, a cadrelor didactice, a invitaţilor de onoare care au ajutat 
la derularea proiectului: ing. Raducu Victor – DS NEaMţ, ing. Burghelea 
Oliver – DS BaCĂU, Maria Ionoş –aPM BaCĂU, Marius Huiban şi Yuky 
Maeda – aPRM BaCĂU, prof. ţepeş Vasile, a sătenilor, au demonstrat încă 
odată dezvoltarea unor responsabilităţi civice copiilor, implicarea acestora 
în protejarea mediului, formarea conştiinţei de a proteja mediul, dezvol‑
tarea abilităţilor preşcolarilor de a rezolva problemele şi de a lua decizii. 
Prin urmare acest proiect educaţional a avut drept finalităţi formarea unui 
comportament ecologic atât copiilor cât şi adulţilor; grija fată de mediu, 
intervenţia pentru apărarea acestuia împotriva poluării, deteriorării, rea‑
lizarea unor acţiuni de păstrare, îmbogîăţire şi înfrumuseţare a acestuia. 

Închei acest raport mulţumită de ce am relizat împreună cu grupa 
mea de copii, sperând că ceea ce le – am sădit în suflet să aibă rădăcini 
adânci, mugurii să devină copaci falnici în inima lor, să continue să pro‑
tejeze natura, iar eu să continui şi la anul cu o nouă grupă de copii ce am 
început, derulând un nou proiect în cadrul acestui program minunat LeaF. 

Privesc spre copiii din grupa mea şi văd seminţele, ce le‑am sădit la 
începutul proiectului, cum au devenit mlădiţe. Peste ani vor deveni copaci 
viguroşi, capabili să se opună celor ce distrug natura şi implicit TERRa.
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