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Eseu „Cu dragoste, pentru Natura-mamă !» 

Natura ne oferă o mulțime de bunuri, posibilități pe care le folosim pentru binele nostru. 
Noi însă suntem doar consumatorii a ceea ce ea ne oferă și nu stăpâni deplini ai ei. Asta 
înseamnă că trebuie să respectăm anumite limite pentru a păstra armonia în Natură. Nu este în 
puterea noastră să prevenim un cutremur,dar rolul nostru este enorm pentru Natură! Cum 
avem grijă de propria sănătate, așa trebuie să avem grijă de Mediul în care trăim: casa, 
localitatea. Ajungând la vârsta de după 50 de ani majoritatea timpului mi-l petrec acasă și la 
serviciu. În fiecare zi merg spre locul de muncă pe străzile localității mele, în timpul activităților 
cu subiect ecologic mă aflu cu copiii mai mult timp în aer liber, în grădină, în livadă. Cu toții 
dorim să fie ordine și curățenie peste tot, dar nu toți suntem  interesați de problemele 
Mediului. 

Știm oare cu toții ce reprezintă  gunoiul pe care cineva îl aruncă la întâmplare? O hârtie 
aruncată va polua mediul ambiant timp de 2 ani până la dizolvarea ei totală. O cutie de 
conserve – 90 de ani, un pachet de polietilenă – mai mult de 200 de ani. Sticla este practic 
veșnică. Spălarea automobilului pe malul lacului ori râului afectează viața mediului acvatic. În 
multe orașe mari aerul devine tot  mai greu de respirat. Odată cu progresul tehnico-științific, 
omenirea se confruntă și cu unele probleme majore. Este plăcut și econom să călătorești cu 
avionul când te grăbești undeva departe, să comanzi taxi-ul când îți este urgent, dar toate 
aceste conforturi sunt cauzele problemelor grave:  poluarea, ploile acide, verile fierbinți, bolile, 
nimicirea florei și faunei.  

Fenomenul schimbărilor climatice pune în pericol viața  fiecărui cetățean de pe Terra.  
Noi, oamenii, suntem cauza acestei probleme – poluăm cu C02 Planeta noastră ! Țările cu 
industria foarte dezvoltată provoacă la rândul lor efectul de seră. Efectele dăunătoare ale 
deșeurilor ce sunt produse în unele țări dezvoltate se extind pe întreaga Planetă. Unele 
probleme cu efect local acum pot afecta cu timpul tot globul ! Deaceea trebuie să ne frământe 
nu numai problemele de Mediu din localitatea noastră, dar și din alte locuri! Descoperim cu 
copiii în timpul desfășurării proiectelor ecologice unele aspecte legate de Mediu. Cu colegele de 
lucru dezbatem împreună după activitățile cu copiii unele probleme legate de Mediu din 
localitatea noastră: insuficiența apei potabile, aruncarea deșeurilor. Chiar dacă copiilor încă le 
este greu să-și imagineze ce reprezintă găurile de ozon, noi îi ajutăm să-și formeze opiniile 
corect. Pe 22 aprilie și 5 iunie în fiecare an desfășurăm acțiuni ecologice. De Ziua Pământului 
plantăm copaci, în Săptămâna Floriilor semănăm flori, iar de Ziua Mediului desfășurăm acțiuni 
de salubrizare, ne învățăm să colectăm separat deșeurile. Deseori discutăm cu copiii mai mari 
despre cutremure, alunecări de teren, participăm la curățirea izvoarelor,  amenajarea 
teritoriului de pe lângă fântâni, ne învățăm să economisim apa, dezvoltăm cultura sanitară când 
mergem în pădure ori la iaz, povestim despre lucrurile bune în scopul protejării Mediului, 
cercetăm unele cazuri legate de  poluarea apei iazului / Este un loc de spălat automobilul? Ce se 
poate întâmpla după aceasta? Cine ne poate ajuta să stopăm așa cazuri? Este oare asta o 
problemă? La cine ne adresăm?/. Punem în discuție problema sanitariei spațiului verde 
adiacent grădiniței noastre «Ghiocel», ce poartă numele unei flori atât de gingașe, dar, spre 



regret, omul pune în pericol existența ei. Problemele Mediului nu privesc doar un simplu 
cetățean sau câțiva. Dacă am depistat o problemă trebuie să luăm decizia personal și să ne 
implicăm pentru a o soluționa. Căutăm susținători și-I informăm cu problema depistată, 
elaborăm  soluții, punem în dezbatere problema și aducem argument ce cunoaștem: problema-
cauza-consecințele. Pentru a preveni un  pericol – acționăm cu un mesaj-adresare în forma 
scrisă sau orală, participăm la discuții și convingem publicul cu problema ecologică, nu lăsăm ca 
ascultătorul să rămână indiferent. De exemplu, pentru reducerea emisiilor de CO2 în atmosferă 
nu putem face la moment nimic, decât personal să plantăm fiecare câte un copăcel /să 
acționăm împreună!/. Cu colegele de lucru ne-am asociat într-un grup de inițiativă și împreună 
cu părinții copiilor din grădiniță am desfășurat acțiuni de salubrizare, amenajare-plantare de 
flori, copăcei, arbuști pe teritoriul grădiniței. Beneficiarii direcți ai Centrului de Resurse 
“SucCes» - 15 copii cu diferite nevoi speciale din programul Educației incluzive în fiecare 
primăvară ghidați de o doamnă-coordonatoare-voluntară desfășoară foarte interesant și cu 
succes  mini-proiecte ecologice, mediatizând pe pagina de Facebook a grădiniței activitățile 
sale.  

Participările la acțiunile ecologice de salubrizare, plantare contribuie la educarea tinerei 
generații, iar mesajele noastre sunt mereu aceleași - Nu ardem frunzele! Nu spălăm 
automobilul în iaz! Plantăm primăvara și toamna copăcei! Implicarea copiilor alături de 
doamnele educatoare sunt niște exemple demne de urmat, deoarece contribuie la crearea unui 
spațiu verde destul de atrăgător pe teritoriul grădiniței noastre. Un argument convingător și 
pentru comuna Sălcuța este inițiativa Consiliului local în frunte cu domn primar Ion Novac de a 
colecționa centralizat deșeurile menajere din gospodăriile sălcuţenilor. Această inițiativă a fost 
preluată în mod diferit de către localnicii satului, dar cu timpul fiecare va avea de înțeles că 
aceasta este o inițiativă locală cu efect global. 

Pentru viitorul Umanității și al Naturii nu trebuie să fim indiferenți față de problemele 
Mediului. Noi, femeile, trebuie să încurajăm participarea/implicarea tuturor cetățenilor în 
ocrotirea Naturii, să contribuim cu toții participând la  acțiuni ecologice de colectare selectivă a 
deșeurilor, să ducem un stil de viață eco, să utilizăm energia vântului/soarelui, să construim 
automobile electrice, să utilizăm tehnologii cât mai pure. 

Natura a fost și rămâne mediul în care trăiește Omul, aici noi existăm. Atunci, haideți cu 
toții să realizăm consecințele faptelor întreprinse, efectele activității și neglijenței noastre ! 
Amețiți de Civilizație, aproape că am pierdut legătura cu NATURA, ne-am înstrăinat de natura-
mamă, ni se învârte capul de atâtea progrese tehnico-științifice, întrucât am uitat și de 
credință... 

Dacă ne gândim la ziua care va veni – să ne agonisim « de ale gurii», dacă ne gândim la 
anul ce va sosi – să plantăm copaci, iar dacă ne gândim la toată viața noastră – haideți să 
educăm copiii noștri ! 


