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Summary 

In this article are summarized some researchs about the psychological dimension of the process of 

formation of environmental educational competences. There are analyzed, especially, the factors of the 
affective motivational and volitional sphere, that influence the formation of the mentioned competences. 

 

Procesul de formare a competenței de educație ecologică (CEE) este unul complex și integru, 

iar cunoașterea dimensiunii psihologice a acestui proces este o condiție indispensabilă pentru reușita 

obținerii rezultatului final. Dimensiunea psihologică a CEE este determinată de structurile 

personalității subiecților procesului de formare al competenței. Structurile personalității se 

constituie pe baza componentelor psihicului uman (procesele cognitive, comportamentul, limbajul și 

motivația), după cum urmează: inteligența (cogniția) din procesele psihice și limbaj, aptitudinile din 

limbaj și comportament, caracterul din procesele cognitive și motivație, iar temperamentul din 

motivație și comportament, voința – din motivație și limbaj [3, p. 23]. Sintetizînd ideile mai multor 

autori (Д. С. Ермаков, С. Н. Глазачева, С. Д. Дерябо, В. И. Панова, В. А. Левина, J. Raven ș.a.), 

putem afirma că, din punct de vedere psihologic, procesul de formare a CEE este reperat pe factorii 

atribuiți sferei afectiv-motivaţional-volitive, cognitive, atitudinal-comportamentale, relaţional-

valorice și de autoreglaj.  

Cercetările efectuate asupra sferei afectiv-motivaţional-volitivă (stimulatorie) ne-au permis 

evidențierea factorilor implicați în formarea CEE.  

Se consideră că emoţiile și sentimentele constituie o componentă de bază a competenţei 

ecologice / de educație ecologică și poartă un caracter individual, iar manifestarea acestora este o 

precondiție pentru luarea unor decizii pozitive de realizare a acțiunilor în natură și pentru formarea 

convingerilor ecologice. De exemplu, Raven J. menționează componenta afectivă ca una dintre cele 

mai importante din structura competenței și-i atribuie acestei componente astfel de elemente 

precum: concentrarea emoțională față de sarcină; mobilizarea energiei, voinței și perseverenței; 

anticiparea bucuriei, succesului și a întristării nereușitelor; depunerea unor eforturi volitive 

suplimentare pentru anihilarea nereușitelor etc.[8]. Rîjikov A., de asemenea, subliniază importanța 

emoțiilor în procesul de educație ecologică, menționînd că trăirile emoționale față de problemele 

ecologice conduc la ocuparea unei poziții stabile față de soluționarea acestora [9, p. 62].  

Cercetările din domeniul psihologiei generale și al psihologiei ecologice subliniază 

următoarele aspecte ale sferei afective aferente competenței ecologice, care se extind și asupra CEE: 

satisfacția de a deține cunoștințe și de a avea capacități aferente domeniului de educație ecologică; 

bucuria și satisfacția realizării unor activități cu caracter ecologic eficiente (de educație ecologică), 

întristarea în caz de nereușită ca și stimul în vederea obținerii succesului; repulsie față de 

comportamente inadecvate în natură, față de obiceiurile rele; sentimentul de responsabilitate față de 

relația cu mediul înconjurător, dragoste față de natură etc.  

După cum am menționat mai sus, una dintre componentele CEE este cea practic-acțională (de 



comportament), care include abilitățile și aptitudinile necesare unei persoane de a realiza o activitate 

profesională. Referitor la CEE, aceste abilități sunt aferente activității ecologo-pedagogice și sunt de 

ordin ecologic, sau specifice domeniul mediului înconjurător; de ordin pedagogic și metodologic; 

legate de proiectarea, organizarea, evaluarea și corectarea procesului educațional ecologic. 

 După Leontiev A. (1975), realizarea unei acțiuni este precedată de formularea unor motive, 

deci, succesul unei acțiuni depinde de motivele înaintate și motivația pentru aceasta. Considerăm că 

prezenţa motivaţiei este absolut necesară și în cazul realizării acțiunilor cu caracter ecologic, 

pedagogic și este o componentă indispensabilă procesului de formare a CEE.  

După Maslow A. (1997), elementul declanșator al unei acțiuni îl constituie necesitățile. 

Piramida lui Maslow este aplicabilă și în cazul satisfacerii necesităților unei persoane în domeniul 

activității ecologice. Sistemul de necesități aferent domeniului ecologiei ar include: necesitățile 

securității (menținerea unor condiții favorabile pentru existența ființelor vii, păstrarea vieții și 

sănătății proprii); necesitățile cognitive – cunoașterea naturii, cunoașterea naturii interioare, 

abilităților proprii; necesitățile morale, estetice – comuniune spirituală cu natura, dorința de a vedea, 

de a recunoaște și de a conserva frumusețea lumii, grija de alții; necesitățile viziunii asupra lumii – 

tendința de a înțelege lumea, locul și destinația proprie în ea, înțelegerea sensului propriei sale vieți; 

necesitatea de autoactualizare și realizare a potențialului interior prin activitatea ecologică, inclusiv 

și profesională [5]. După cum arată cercetările psihopedagogice și sociologice (С. Д. Дерябо, В. А. 

Ясвин, Т. А. Кряж, И. Д. Зверев etc.), dar și studiile constatative realizate în cadrul laboratorului 

științific „Ecoeducație”, comportamentul elevilor, precum și cel al studenților absolvenți, denotă 

motive pragmatice de interacțiune cu natura și un tip antropocentric al conștiinței ecologice. În 

această ordine de idei devine actuală formarea și dezvoltarea la aceste categorii de persoane (elevi, 

studenți) ale următoarele tipuri de motive: de cunoaștere (studierea legilor naturii, a vieții plantelor 

și animalelor, a ecosistemelor); estetice (admirarea frumuseții naturii, contemplarea frumuseții, 

culorilor, sunetelor naturii etc.); (grija față de ființele mediului înconjurător, precum și de natură, în 

general); pragmatice (acțiuni de creștere a animalelor, cultivare a plantelor etc.).  

După Calmuțchi L. (p.68), din perspectiva dezvoltării durabile, competenţa ecologică include 

motive relevante sociale, economice şi ecologice:  

• motivaţia civico-patriotică – manifestă dorinţa de a păstra şi de a spori patrimoniul natural;  

• motivaţia socio-umanistă – dorinţa de a acorda atenţie, respect faţă de om, grupuri sociale, 

încadrate în rezolvarea problemelor ecologice;  

• motivaţia igienică – înţelegerea naturii ca valoare importantă în menţinerea şi păstrarea 

sănătăţii omului, conservarea unor condiţii favorabile de viaţă;  

• motivaţia economică – dezvoltarea economiei conform noilor date ale ştiinţei în vederea 

includerii capacităţilor naturale ale ecosistemelor.  

• motivaţia personalităţii de a trăi şi de a activa în armonie cu natura. 

Alte aspecte ale sferei motivaționale, nemijlocit aferente CEE, sunt menționate de către 

Jdanova S., care include în această sferă trăsături cu încărcătură metodologică precum ar fi: atitudine 

responsabilă față de activitatea de educație ecologică realizată cu elevii, tendința persoanei de a-și 

aprofunda cunoștințele metodologice și bioecologice, tendința de a dezvolta capacitățile, 

aptitudinile specifice etc. [4, p. 14]. 



Al treilea aspect dimensiunii examinate este voința. Factorul de voinţă determină formarea 

CEE prin autoreglarea voluntară a atenţiei, memoriei, prin prezenţa sau lipsa tenacităţii, 

perseverenţei, a fermităţii şi consecvenţei. Trăsături volitive influențează dorința omului pentru 

atingerea obiectivelor propuse. Voința presupune lupta motivelor, precum și stăpînirea de sine, 

reținerea tendințelor, stăpînirea dorințelor și impulsurilor care apar în cadrul activității, supunerea 

lor conștientă altor obiective, mai semnificative, mai importante. Voința presupune susținerea 

valorilor, convingerilor și idealurilor. Acțiunea de voință, de regulă, nu este însoțită de satisfacție 

emoțională, dar de finisarea reușită a actului volitiv este legată satisfacția morală de la faptul, că el a 

fost realizat. 

Pentru procesul de formare al CEE sunt importante următoarele calități volitive:  

- disciplinaritate, organizare (planificarea conștientă și realizarea persistentă a planului de 

activitate ecologică, respectarea de bună voie a normelor și cerințelor ecologice);  

- independență / autonomie (realizarea acțiunilor fără controlul permanent și supravegherea 

altor persoane, capacitatea de a realiza personal acțiuni cu caracter ecologic, de a susține în 

dezbateri propriile idei, fără a le impune cu încăpăținare);  

- perseverență (menţinerea efortului voluntar la nivel optim atîta timp, cît este necesar pentru 

atingerea scopului, în pofida diverselor piedici şi dificultăţi ce pot apărea în cale);  

- abținere / stăpînire (răbdare, rezistență în cazul conflictelor sau în procesul rezolvării 

acestora, stăpînirea emoțiilor, capacitatea de control asupra propriilor calități și fapte);  

- fermitate / hotărîre (stabilitatea operaţional-instrumentală a deciziilor şi hotărârilor luate în 

diferite situaţii, rapiditate și corectitudine în luarea deciziilor cu privire la rezolvarea problemelor cu 

caracter ecologic sau de educație ecologică);  

- inițiativă (manifestarea creativității, inventivității; susținerea inovațiilor altor persoane,  

precum și susținerea activă a realizării planurilor colective preconizate) [2].  

Referitor la procesul de formare al voinței, literatura de specialitate menționează că aceasta 

depinde de situațiile externe, de natura și caracterul sarcinilor și solicitărilor la care este supusă 

persoana, de consensul solicitărilor din partea altor persoane, cît și de particularitățile individuale ale 

celui în formare. 

Cele prezentate mai sus conduc la formularea următoarei concluzii: procesul de formare al 

competenței de educație ecologică se fundamentează pe un șir de factori de ordin psihologic 

atribuiți sferei afectiv-motivaţional-volitive, cognitive, atitudinal-comportamentale, relaţional-

valorice şi de autoreglaj; cunoașterea și valorificarea eficientă a factorilor sferei afectiv-

motivațional-volitive și ale trăsăturilor aferente manifestate de persoanele de o anumită vîrstă 

trebuie să constituie o condiție indispensabilă pentru fundamentarea corectă a procesului de 

formare al CEE.  
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