
197 
 

3. DEX, București, 1992. 

4. Pestalozzi, J.H., Cum își crește Gertruga copiii, Chișinău, 1964. 

5. Pringle, Mia Kellmer, Nevoia copiilor, Bucurști, 1975. 

6. www.salvațicopiii.ro, Stănculeanu, Diana, Incursiune în istoria 

educației parentale.  

7.  www.childrights.md. Stănculeanu, Diana, Programa „Triple P”.  

 

EDUCAȚIA ECOLOGICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR DIN REPUBLICA MOLDOVA 

ŢÎCU Lucia, lector superior  

 

Summary 
Education and ecological instruction is a priority of the 

national and world education and it requires visible efforts from the 

society. Taking into consideration the fact that family, the 

establishment of education, the society – are responsible for the 

instructive educational quality of the problem is necessary to receive 

a national program of ecological education, it will ensure the 

survival and future evolution of the human civilization. 

 

Societatea în ansamblu şi, mai ales, cei vizaţi din domeniul 

educaţiei, conştientizează că astăzi, ca niciodată, este necesar de a 

elabora soluţii eficiente şi benefice pentru a rezolva, prin educaţie, 

dezacordul existent dintre Om şi Natură. Astăzi omenirea se 

confruntă cu multiple probleme de ordin ecologic care ne pun în 

pericol propria existenţă, dar şi cea a Naturii, în general: fenomenul 

de încălzire globală, poluarea de proporţii a mediului, dispariţia 

vertiginoasă a speciilor de organisme de pe Terra, inundaţiile şi 

incendiile de proporţii care devastează totul în jur şi răpesc sute de 

mii de vieţi omeneşti – acestea sunt doar unele exemple care ne 

demonstrează că Natura, din prieten, se poate transforma într-un 

duşman nemilos, în cazul în care societatea umană nu propune 

soluţiile de rigoare pentru a armoniza relaţia dintre Om şi Natură. Şi 

atunci ne întrebăm: „Care ar fi soluţia cea mai eficientă, din punct de 

http://www.salvațicopiii.ro/
http://www.childrights.md/
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vedere economic şi social, pentru rezolvarea problemelor de mediu 

ce vizează atât securitatea fiecărui stat în parte, cât şi a tuturor 

naţiunilor lumii?‖  

Ieşirea societăţii umane din situaţia ecologică critică se poate 

realiza prin: stabilirea unor relaţii noi în sistemul Om – societate – 

mediu, urmate de o dezvoltare ecologico – socioeconomică de lungă 

durată a tuturor ţărilor, care, elaborată corect, ar prevedea micşorarea 

treptată a presiunii antropogene asupra mediului; folosirea raţională a 

resurselor naturale; conservarea biodiversităţii; schimbarea 

psihologiei umane individuale şi sociale faţă de sine şi natură; 

conştientizarea socială a pericolului (la nivel planetar) cauzat de 

nerespectarea securităţii ecologice. 

Unul dintre factorii de bază ai schimbării psihologiei umane 

faţă de mediu reprezintă educaţia ecologică, principiile şi direcţiile 

căreia, pe plan mondial, au fost elaborate de UNESCO şi Conferinţa 

ONU „Mediul şi dezvoltarea‖ (Rio de Janeiro, 1992). 

Alăturându-se celor peste 100 de ţări ce consideră prioritară 

dezvoltarea durabilă, Republica Moldova a elaborat „Strategia 

Naţională pentru Dezvoltare Durabilă – Moldova XXI‖ [6], care 

cuprinde obiectivele fundamentale în sfera capitalului natural, uman, 

al democratizării societăţii pentru perioada 2000-2020. În acest 

document educaţia este considerată prioritate naţională, care 

urmăreşte atât pregătirea viitorilor specialişti, cât şi a întregii 

populaţii, după principiile dezvoltării durabile zi de zi, în toate 

domeniile de activitate [6]. 

Ca component al educaţiei, îndeosebi a celei morale, educaţia 

ecologică urmăreşte scopul – „formarea profilului moral al 

personalităţii şi al componentului sociomoral al omului‖. 

Educaţia ecologică, după conţinut, este complicată prin faptul 

că trebuie să fie adresată lumii interioare a personalităţii (emoţional-

sensibile), relaţiilor socio-culturale, în general. Scopul instruirii şi 

educaţiei ecologice este formarea unui nou tip de om cu gândire 
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ecologică corectă, ce îşi apreciază just acţiunile sale în natură şi 

mediu şi este capabil să convieţuiască în armonie cu natura. 

Instruirea şi educaţia ecologică este un proces de o 

complexitate deosebită, neîntrerupt şi se efectuează prin toate 

disciplinele de învăţământ, la toate activităţile intra- şi extraşcolare, 

urmărind scopurile: acumularea cunoştinţelor despre mediu, 

formarea deprinderilor şi convingerilor necesităţii protecţiei 

mediului, formarea culturii generale la fiecare individ, indiferent de 

caracterul activităţii profesionale. Deci, instruirea şi educaţia 

ecologică sunt componente obligatorii ale familiei, ale instituţiilor de 

învăţământ preuniversitar (preşcolar, şcolar, gimnazial, liceal), 

universitar, postuniversitar şi ale societăţii, care au drept scop 

dezvoltarea durabilă socioeconomică. 

Instruirea şi educaţia ecologică a generaţiilor tinere se 

efectuează în corespundere cu obiectivele şi conţinuturile 

Curriculumului Naţional. Ea începe cu învăţământul preşcolar. 

Învăţământul preşcolar începe la vârsta de 2-5 ani, urmărind 

acumularea treptată şi permanentă de către copii a cunoştinţelor 

generale despre natură, diversitatea şi interacţiunea diverselor 

componente ale ei. 

La vârsta de 5-7 ani, copiii continuă acumularea, 

concretizarea, analiza şi generalizarea cunoştinţelor despre natura ce 

îl înconjoară, reușind să stabilească deja cele mai simple relaţii între 

diverse componente ale ei. Astfel, din observator, copilul se 

transformă treptat în „cercetător începător‖, iar atitudinea lui faţă de 

natură se formează nu prin susţinerea adulţilor, dar ca rezultat al 

acumulării reale de cunoştinţe. În aşa mod, se pun bazele iniţiale ale 

culturii ecologice. 

Învăţământul gimnazial reprezintă etapa de trecere de la şcoala 

primară la învăţământul liceal sau învăţământul mediu special. Acest 

fapt sporeşte responsabilitatea şcolii în crearea unei culturi ecologice 

la tinerele generaţii. Planurile de învăţământ gimnazial cuprind un şir 
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de discipline şcolare (geografia, biologia, fizica, chimia etc.), care, 

având ca obiect de studiu diverse componente ale naturii, sunt 

responsabile de instruirea şi educaţia ecologică a tineretului studios. 

Obiectivele învăţământului gimnazial privind această 

problemă prevăd: formarea unei concepţii ştiinţifice despre unitatea 

naturii şi componentele ei – natura vie, natura nevie; cunoaşterea şi 

înţelegerea proceselor şi însuşirilor fundamentale ale naturii vii, 

precum şi a relaţiilor de tipul structură – funcţie, organism – mediu, 

organism – organism; formarea unui comportament ecologic vizând 

grija şi responsabilitatea fiecărui membru al societăţii umane faţă de 

natură, mediul natural, faţă de sine şi semeni. 

Instruirea şi educaţia ecologică se realizează, de cele mai 

multe ori, în baza manualelor şcolare. În continuare vom evidenţia 

conţinuturile din manualele de geografie, care contribuie nemijlocit 

la formarea conştiinţei ecologice. 

Studiul despre natură, componentele ei, mediul de existenţă şi 

activităţile omului ca organism viu continuă în clasa a V-a, prin 

disciplină „Ştiinţe‖. Problemele ecologice sunt abordate, îndeosebi, 

în modulele „Omul şi natura‖. 

Manualul de Geografie pentru clasa a V-a, capitolul VIII 

„Ocrotirea Terrei‖, în cele două teme – „Factorii degradării mediului 

înconjurător‖ [4, p. 119-122] şi „Poluarea şi protecţia mediului 

înconjurător‖ [4, p. 123-126] – pe doar 6 pagini, încearcă să prezinte 

problemele mediului înconjurător, factorii, care contribuie la 

degradarea lui (naturali, antropici: dezvoltarea economiei, creşterea 

numărului populaţiei, urbanizarea, declanşarea războaielor). Tema a 

doua, după cum am menţionat anterior, este consacrată poluării şi 

protecţiei mediului: poluării aerului, protecţia atmosferei, poluarea şi 

protecţia apei, poluarea şi protecţia solului. Tema se încheie cu o 

scurtă descriere a Cărţii Roşii, rezervaţiilor naturale şi zilelor 

mondiale de mediu, fără a da informaţii suficiente sau descrieri. 
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Conţinuturile confirmă că informaţii ecologice sunt, dar, cu părere de 

rău, exemplu de instruire şi educaţie ecologică nu este. 

Capitolul V al manualului pentru clasa a VIII-a „Geografia 

fizică a Republicii Moldova‖ – „Protecţia naturii‖ [5, p. 105-126] – 

este consacrat problemelor şi protecţiei mediului natural. Noţiunile 

de mediu natural, poluant se combină cu descrierea succintă a 

fenomenelor naturale de risc şi poluării mediului. Separat, câte un 

aliniat, descrie degradarea lumii organice şi degradarea solului. 

Compartimentele dedicate protecţiei mediului succint descriu 

procedurile de reducere a cantităţii de poluanţi, măsurile de 

conservare a mediului natural, combaterea fenomenelor naturale de 

risc şi reconstrucţia ecologică. Legătura problemelor de mediu cu 

specificul ţării începe în compartimentul dedicat ariilor naturale 

protejate, cu descrierea rezervaţiilor ştiinţifice, naturale, peisagistice 

şi monumentelor naturii. 

Manualele de geografie sunt unice prin faptul că includ 

tematica mediului şi dezvoltării durabile. Este foarte important că şi 

noţiunile şi descrierea principiilor dezvoltării durabile sunt descrise 

în manualul pentru clasa a VIII-a şi, ulterior, dezvoltate în clasa a 

XII-a.  

Manualul clasei a VIII-a se mai completează cu monitoringul 

mediului [5, p. 126], se enumeră convenţiile internaţionale de mediu, 

la care Republica Moldova este parte – Convenţia privind protecţia 

stratului de ozon (Viena, 1985); Convenţia privind diversitatea 

biologică (Rio de Janeiro, 1992); Convenţia-cadru a ONU cu privire 

la schimbarea climei (Rio de Janeiro, 1992), cu Protocolul de la 

Kyoto (1997); Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi 

utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Sofia, 1994) [5, p. 126].  

Învăţământul liceal asigură formarea corectă şi deplină a 

noţiunilor despre natură, unitatea ei cu societatea umană, pe când 

protecţia naturii şi folosirea raţională a resurselor minerale şi 

biologice este considerată parte componentă a culturii umane. 
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Obiectivele învăţământului liceal urmăresc formarea ansamblului de 

cunoştinţe, capacităţi, atitudini ale unei personalităţi armonios 

dezvoltate, a omului responsabil de prezent şi viitor, a omului care 

este parte integrată a naturii în care el însuşi îşi are originea. În 

această situaţie, accentele educaţionale ale învăţământului liceal, ca 

ultimă etapă a învăţământului şcolar, se cer plasate pe formarea 

capacităţilor de a opera cu domeniile majore informaţionale, pe 

capacitatea de a clasifica şi stoca această informaţie după un algoritm 

prestabilit, de a formula concluzii logice de generalizare. La această 

etapă, instruirea ecologică se realizează integrat în cadrul 

disciplinelor de cultură generală: biologia, chimia, geografia, fizica 

etc. 

Manualul pentru clasa a XII-a „Geografia Mediului‖ [1] poate 

servi ca model de manual în domeniul educaţiei ecologice şi utilizării 

raţionale a resurselor naturale, având o descriere consecutivă a 

mediului geografic, tipologiile lui, domeniile de degradare a 

mediului şi măsurile de protecţie şi problemele actuale în domeniu. 

Noţiunile de bază sunt combinate cu descrierea detaliată a 

materialului. Se introduce un număr mare de definiţii sau informaţii, 

care nu sunt incluse sau descrise suficient la alte discipline implicate. 

Manualul include şi descrierea stării mediului în Republica Moldova, 

problemele, legate de poluarea apei, aerului, degradării solului şi 

biodiversităţii ţării noastre. Se face o clară legătură între problemele 

mediului şi dezvoltării umane, inclusiv problemelor demografice, 

malnutriţiei, eficienţei energetice, hazardelor naturale, degradării 

spaţiilor verzi şi a solurilor. 

Un rol deosebit în organizarea corectă a instruirii şi educaţiei 

ecologice a elevilor îl are competenţa cadrelor didactice atât în teoria 

şi metodica educaţiei ecologice, cât şi în pregătirea teoretică de bază 

(în ceea ce priveşte cunoaşterea naturii şi a fenomenelor legate de ea) 

etc. 
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Cooperarea şcolii cu sfera socială va permite a spori influenţa 

sociopedagogică asupra climatului educaţional în şcoală, familie şi 

societate; va asigura orientarea corectă a elevului în problemele 

ecologice legate de mediu; va familiariza elevul cu avantajele ştiinţei 

şi tehnicii în soluţionarea problemelor de mediu etc. Deci, rolul 

societăţii este, ca împreună cu şcoala şi familia, să poarte 

responsabilitatea în formarea unei personalităţi capabile să activeze 

în diverse ramuri ale economiei naţionale, asigurând, concomitent, 

protecţia naturii şi folosirea raţională a resurselor naturale. În acest 

plan, ca ajutor remarcabil în educaţia ecologică pot servi proiectele 

ecologice de învăţare-cercetare. 

Actualmente apare necesitatea de a recunoaşte că instruirea şi 

educaţia ecologică este un component de bază al învăţământului de 

toate nivelurile, iar randamentul lui va depinde de elaborarea unui 

program complex unic de activitate educativă durabilă a individului, 

respectându-se principiile continuităţii, interdisciplinarităţii şi 

integrităţii. Este timpul de a adopta un program unic naţional în 

domeniu, reglementând responsabilitatea fiecăreia din componenţe: 

familie – instituţie de învăţământ – societate. 
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