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Summary  

In this article is described one of the ways to achieve the environmental education during the tutorial 

lessons. This modality reflects a viable ecoeducational program: topics, strategies of teaching, of learning 

and of assessment. 

 

La etapa actuală învăţămîntul primar tinde să promoveze educaţia pentru mediu ca o tentativă 

de a pregăti individul şi comunitatea pentru rezolvarea problematicii complexe de educaţie 

ecologică cu care se confruntă umanitatea în întregul său şi pune accentul pe educaţia care aduce 

schimbare, restructurare, reformularea problemei numită în literatura de specialitate învăţare 

inovatoare [6]. De pe fundalul dat, şi obiectivele educaţiei de mediu în toată lumea sunt 

asemănătoare: să menţinem şi să îmbunătăţim calitatea mediului, să prevenim problemele mediului 

în viitor. În mod specific, educaţia de mediu accentuează cinci obiective educaţionale [12, p. 17]: 

• Conştientizarea: ajută elevii să capete o înţelegere şi sensibilitate faţă de întreg mediul şi 

problemele lui; le dezvoltă abilitatea de a pricepe şi de a deosebi stimulentele, de a procesa, de a  

rafina şi de a extinde aceste percepţii; contribuie la folosirea acestor abilităţi noi în mai multe 

contexte. 

• Cunoaşterea: ajută elevii să capete o înţelegere de bază privind funcţionarea mediului, 

interacţiunea oamenilor cu mediul şi despre cum apar şi cum pot fi rezolvate problemele legate de 

mediu. 

• Atitudinea: ajută elevii să capete un set de valori şi sentimente de grijă pentru mediu, 

motivaţia şi devotamentul de a participa la menţinerea calităţii mediului. 

• Deprinderi: ajută elevii să capete abilităţile necesare identificării şi investigării problemelor 

mediului şi să contribuie la rezolvarea problemelor acestuia. 

• Participarea: ajută elevii să capete experienţă în utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor 

dobîndite, în vederea unor acţiuni pozitive şi bine gîndite care vor conduce la rezolvarea 

problemelor mediului. 

Sistemul educaţional actual din Republica Moldova se caracterizează prin lipsa acută a unei 

preocupări organizate, sistematizate pentru problemele legate de educaţia pentru mediu. Educaţia 

instituţionalizată se face, de cele mai multe ori, şablon, la fel, pentru toţi. Nu se încearcă depistarea, 

prin modalităţi moderne, a tipului de personalitate în devenire, care ar trebui ajutat să se 

desăvîrşească, doar e ştiut faptul că o atitudine umană care să protejeze natura are ca punct de 

plecare educaţia. [15]. Din aceste considerente vin să complementeze conţinutul dat - orele de 

dirigenţie, care, prin actualul curriculum (2007), la nivel de obiective-cadru, duc în mod direct spre 

formarea de capacităţi şi atitudini pentru mediu: [2, p.4] formarea pentru înţelegerea şi respectarea 

valorilor fundamentale şi normelor de comportare în societate; [5, p.4] formarea atitudinilor şi 

comportamentului responsabil pentru un stil de viaţă de calitate [17, p. 4]. 

Sîntem de părerea că, deoarece acestea vin în completarea competenţelor generale de la 

celelalte discipline ale ariilor curriculare (2010), cadrului didactic îi va reveni funcţia de a le 

formula, reajusta în termeni de capacităţi şi atitudini generate de specificul disciplinelor curriculare 

(cl. I-IV): 1. Dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de observare, explorare, investigare a realităţii 

prin folosirea unor instrumente şi practici ştiinţifice. 2. Formarea capacităţii de a utiliza terminologia 



specifica în descrierea şi explicarea fenomenelor/ legilor obiective, relaţiilor şi interrelaţiilor din 

mediul natural. 3. Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător, prin stimularea 

interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat şi faţă de propria sănătate. 

Subiectele specifice acestor ore de dirigenţie în contextul dat pot fi sistematizate într-un 

program ecoeducaţional: Lumina şi căldura, Aerul, Apa, Suprafaţa pămîntului, Medii de viaţă care 

vor aborda conţinuturi de interes general: factorii de mediu şi medii de viaţă şi vor permite 

elaborarea unor strategii didactice în care accentul va cădea pe învăţarea activ-participativă (prin 

experienţe şi experiment) [7, p.10]. 

Informaţia teoretică esenţială se va dobîndi pornind de la mediul apropiat, familiar şi va fi 

transferată şi aplicată în activităţi, în cea mai mare parte, de natură practică, pliate pe condiţiile şi 

adaptate la nevoile comunităţii. 

Activităţile de învăţare la orele de dirigenţie vor propune modalităţi de organizare a activităţii 

în clasă şi în afara ei (excursia, drumeţia, vizita la muzeu sau la o expoziţie, plantarea şi organizarea 

unor spaţii verzi). De asemenea, activităţile de învăţare în acest context vor fi stabilite astfel, încît să 

se pornească de la experienţa elevului şi să integreze strategii de învăţare axate pe participarea activa 

a celui instruit, dar, şi să se ofere o oarecare flexibilitate, prin contextul în care se realizează 

instruirea [14, p. 140]. 

Pentru activarea informaţiilor elevilor, cît şi pentru etapele de asimilare, exersare, aplicare şi 

evaluare, cadrului didactic i se recomandă să practice activităţi precum: exprimarea de către elevi, 

prin mijloace diverse, a propriilor observaţii privind mediul natural şi social al comunităţii, 

experimentarea şi examinarea fenomenelor în contexte apropiate lor, realizarea de produse alese în 

funcţie de resursele şi nevoile comunităţii, întocmirea de proiecte/portofolii ce redau particularităţile 

mediului în care se învaţă. Din aceste considerente, se propun: discutarea situaţiilor problemă 

existente la nivel local, elaborarea de studii de caz, dezbateri pe teme alese din realitatea imediată, 

vizite şi excursii. 

Ţinînd cont de faptul că lecţiile de dirigenţie, atribuindu-se la tipologia de lecţii mixte, 

repetarea, consolidarea, sistematizarea şi îmbogăţirea informaţiilor (recapitularea) nu vor fi 

planificate ca etape separate. De aceea, orice conţinut propus pentru învăţare se va baza pe ceea ce 

elevii ştiu deja - cultura lor generală - şi pe ceea ce au asimilat în lecţiile anterioare. Observaţiile 

personale, experimentele şi formularea explicaţiilor şi a concluziilor, efectuarea de teme practice 

individuale sau în colaborare, colectarea de informaţii din alte surse vor valorifica ceea ce a fost 

învăţat deja [13, p. 145]. 

Reluarea informaţiilor în contexte şi forme diferite, simultan cu adăugarea celor noi, 

descoperite prin documentare sau aflate de la învăţător şi colegi, va permite o învăţare în spirală şi 

dezvoltarea progresivă a competenţelor. 

Fiecare subiect din programul propus, anterior abordat, va fi recapitulat în cadrul unei lecţii cu 

tema nouă, în situaţii precum: formularea de răspunsuri şi explicaţii la întrebări, dezbaterea unor 

situaţii specifice comunităţii (cazuri – problemă, identificate chiar de elevi) şi activităţi practice. 

Deoarece predarea, în postura sa de utilitate, este concepută ca interacţiune permanentă între 

cadrul didactic şi grupul de elevi, dar şi între un elev şi altul, ca individualităţi, rolul cadrului 

didactic va fi de a planifica, de a organiza şi dirija, de a crea contexte în care să se transmită 

cunoştinţe şi să se formeze deprinderi, adaptate la particularităţile grupului de elevi (clasă) şi ale 



cadrului în care are loc învăţarea. Cadrul didactic va facilita activitatea elevului în vederea propriei 

formări şi va face o atentă monitorizare, va fi intermediar între subiectul şi obiectul instruirii. Astfel 

va realiza trei activităţi complementare [6, pp.367-368]: 1. definirea conceptelor în actul predării, 

prin descrierea unor situaţii, episoade, persoane, prin dirijarea observării spre fenomenele de studiat 

şi prin identificarea lor la nivelul unor cuvinte, simboluri, mişcări; 2. operaţia de expunere, care 

asigură susţinerea actului predării prin aserţiunea conceptelor definite (enunţarea afirmativă sau 

negativă a unor adevăruri), compararea şi clasificarea acestora prin demonstraţii, expresii verbale, 

mini eseuri, substituiri care angajează şi opiniile celor educaţi; 3. operaţia de explicare, care asigura 

susţinerea actului predării prin ordonarea cauzală consecutivă, procedurală, normativă, teleologică a 

cunoştinţelor transmise la nivel de comunicare pedagogică. 

Susţinem idea că, activitatea educaţională, de pe poziţia dată, trebuie orientată după 

necesităţile şi interesele elevilor. Ea trebuie sa debuteze cu o corectă diagnosticare a acestora. 

Literatura de specialitate recomandă cunoaşterea şi recunoaşterea individualităţii fiecăruia prin 

prisma nevoilor şi aspiraţiilor pe care le are, a punctelor de vedere personale, a atitudinilor şi 

convingerilor sale, a volumului de achiziţii de care dispune la acel moment. În funcţie de cele 

menţionate, demersul didactic se va axa pe [4, p.13]: • motivarea individuală pornind de la nevoile şi 

interesele proprii; • înţelegerea sistemului de valori al elevului şi utilizarea acestuia în formarea 

ulterioara; • orientarea şi îndrumarea activităţilor spre ceea ce este necesar şi corespunde intereselor 

fiecăruia; • distribuirea de sarcini individuale adaptate la achiziţiile, aptitudinile şi disponibilităţile 

proprii etc. 

Evaluarea iniţială (predictivă) va urmări determinarea nivelului capacităţilor specifice orei 

programate de dirigenţie ale fiecărui elev, la iniţiere în tematica abordată de educaţie pentru mediu 

(capacităţi vizate de obiectivele cadru), existenţa unui volum minim de informaţii din domeniul 

disciplinelor curriculare (cunoaşterea mediului înconjurător din imediata apropiere/ţinut natal), dar 

şi a unor capacităţi, atitudini şi sistem de valori (unităţi de competenţe): de a gîndi critic, de a 

comunica, de a se adapta la situaţii diferite, de a utiliza tehnologii, de a investiga şi utiliza 

experienţa, de a înţelege sensul apartenenţei la comunitate şi a contribuţiei personale în construirea 

unei vieţi de calitate. Se poate realiza prin interviu, completat de chestionar ( Ce ştii despre...?, Ce ai 

vrea să afli despre....?)[16, p. 78]. 

Propunem focalizarea pe evaluarea continuă, care prevede pentru fiecare subiect din 

programul de educaţie pentru mediu, sarcini de îndeplinit, cu accent pe utilizarea informaţiei 

transmise la lecţie şi aplicarea acesteia cu scopul formării de competenţe. Iar pentru realizarea 

acestui tip de evaluare, învăţătorul va urmări activitatea fiecărui elev sub următoarele aspecte: • cum 

experimentează şi cum explorează; • cum valorifică informaţia asimilată; • cum caută informaţii 

necesare sau de interes, suplimentare celor transmise de către învăţător, prin utilizarea altor surse 

recomandate; • cum aplică informaţia şi cum fructifică experienţa dobîndită pentru rezolvarea unor 

probleme personale sau ale comunităţii. 

Pentru acest tip de evaluare, pentru fiecare din sarcinile de realizat, se vor elabora criterii, care 

vor fi comunicate elevilor. 

La finalul orelor de dirigenţie cu conţinut de educaţie pentru mediu, din programul propus, se 

va realiza evaluarea sumativă. Vor fi evaluate filele de portofoliu, sau proiectele tematice de învăţare 

individuala sau pe grupe, pe care le prezintă elevii, proiectele ecologice, lucrările de investigare 



proprie, studii de caz [5, p. 217]. 

Dar aceste lecţii de evaluare vor evita supraîncărcarea elevilor prin solicitarea efectuării de 

produse finite suplimentare celor realizate pe parcursul parcurgerii fiecărei teme de evaluare şi a 

fişelor de evaluare. 

Considerăm că este eficient dacă această evaluare este mai degrabă o analiză de bilanţ a ceea 

ce a realizat fiecare, o sinteză a rezultatelor obţinute de fiecare. Li se va oferi, astfel, elevilor, ocazia 

de a le prezenta colegilor şi cadrului didactic ceea ce au realizat. Învăţătorul va evidenţia observaţiile 

sale cu privire la progresele individuale (desprinse din grila de observaţii, tabele de control şi de 

inventar privind prezenţa unor comportamente etc.). 

Evaluarea sumativă se va împleti cu autoevaluarea şi cu interevaluarea. O propunere, ca 

examinarea de la sfîrşitul lecţiei să se facă oral, prin prezentarea de către fiecare elev a portofoliului 

personal. 

Se vor lua în consideraţie şi rezultatele obţinute de acesta în evaluările sumative, rezultate 

înscrise în grilele de observaţii, listele de control şi inventar. În această situaţie este necesar ca, încă 

de la prima oră, cadrul didactic să le prezinte elevilor modalitatea de examinare, sa le explice felul în 

care fiecare îşi va întocmi portofoliul personal. 

Pe parcursul perioadei de studiu, el va anunţa orele destinate evaluărilor sumative de sfîrşit de 

program de învăţare şi îi va sprijini pe elevi să-şi elaboreze sistematic şi consecvent paginile de 

portofoliu. Totodată, va monitoriza activitatea elevilor la orele de evaluare sumativă, deoarece, pe 

baza lor, va fi posibilă examinarea de final de program [10, p. 98]. 
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