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“Ceea ce prezintă importanţă este acţiunea în sine şi nu rezultatul acţiunii. 

Trebuie să faci ceea ce este corect şi bine. S-ar putea ca acest lucru să nu dea nici 

un rezultat în vremea ta. Dar aceasta nu înseamnă că trebuie să te împiedice să faci 

ceea ce este corect şi bine. Niciodată nu poţi şti ce roade vor da acţiunile tale. Dar 

dacă nu faci nimic, nu vor exista nici un fel de roade. “        Gandhi 
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CAPITOLUL I 

EDUCAŢIA PENTRU MEDIU 
 

 

1.1. Conceptul de educaţie pentru mediu 

 
Nu putem vorbi de o definiţie unică, unanim acceptată pentru educaţia pentru mediu. Există, însă, o 

serie de definiţii elaborate de participanţi la diferite manifestări internaţionale dedicate educaţiei pentru mediu. 

În rândurile de mai jos sunt enumerate câteva dintre cele mai complete şi complexe definiţii date educaţiei 

pentru mediu. 

Educaţia pentru mediu este procesul de recunoaştere a valorilor şi de explicare a conceptelor, în 

concordanţă cu dezvoltarea deprinderilor necesare pentru înţelegerea şi aprecierea inter-relaţiilor dintre om, 

cultură şi mediul său biologic. Aceasta impune luarea deciziilor şi auto-formularea unui cod de comportament 

în concordanţă cu problemele de calitate a mediului înconjurător (IUCN, 1970). 

Educaţia pentru mediu este procesul de dezvoltare a populaţiei globului, care să fie conştientă şi 

preocupată de mediul înconjurător şi de problemele acestuia, care să aibă cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi 

motivaţie pentru a lucra individual şi colectiv pentru găsirea soluţiilor la aceste probleme şi pentru prevenirea 

apariţiei altora noi (UNESCO, 1978).  

Obiectivul educaţiei pentru mediu este de a creşte nivelul de conştientizare a problemelor din acest 

domeniu, ca şi a soluţiilor posibile, şi de a asigura fundamentul pentru informarea completă şi participarea 

activă a indivizilor la protecţia mediului înconjurător şi folosirea prudentă a resurselor naturale (UE, 1990).  

Educaţia, inclusiv cea formală, conştientizarea publică şi instruirea ar trebui acceptate şi recunoscute 

ca procese prin care fiinţele umane şi societăţile îşi pot atinge maximul lor potenţial. Educaţia este crucială 

pentru promovarea dezvoltării durabile şi îmbunătăţirea capacităţii populaţiei de a se adresa mediului 

înconjurător şi dezvoltării durabile (...). Atât educaţia formală, cât şi cea nonformală sunt esenţiale pentru 

schimbarea atitudinilor populaţiei, astfel aceasta să poată fi capabilă să evalueze şi să abordeze probleme 

privind dezvoltarea durabilă. Educaţia pentru mediu este de o importanţă capitală pentru realizarea 

conştientizării, din perspectivă etică, a problemelor mediului înconjurător, pentru fundamentarea de valori şi 

atitudini, deprinderi şi comportamente concordante cu dezvoltarea durabilă şi pentru participare publică 

efectivă la luarea deciziilor. Pentru a avea efecte vizibile, educaţia privind mediul înconjurător şi dezvoltarea 

durabilă trebuie să aibă un caracter dinamic atât pentru dezvoltarea mediilor fizic/biologic, socio-economic şi 

uman (aici fiind inclusă şi latura spirituală), ar trebui integrată în toate disciplinele şi ar trebui angajate metode 

formale şi nonformale ca şi tehnici adecvate de comunicare (AGENDA 21, 1992). 

Analizând definiţiile şi comentariile de mai sus, avem o primă imagine despre elementele esenţiale pe 

care se bazează educaţia pentru mediu: 

- se focalizează pe inducerea unor modificări de comportament uman (definiţia IUCN) şi pe 

stimularea participării cetăţenilor la acţiuni care vizează mediul (definiţia UE); 

- este direcţionată spre probleme locale de mediu dar, de asemenea, se adresează şi problemelor 

globale (definiţia din Agenda 21); 

- este centrată pe înţelegerea naturii şi a proceselor implicate (ecocentrism) dar şi a relaţiilor dintre 

mediu înconjurător şi om (incluzând, astfel şi o importantă componentă antropocentrică); 

- are un câmp de acţiune larg, relativ vag, uneori inter-schimbabil, alteori suprapus altor câmpuri 

educaţionale, toate aceste câmpuri educaţionale tind să fie convergente actualmente către ,,educaţia pentru 

dezvoltare durabilă”.  
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Fig. 1.1. Educaţia pentru mediu: conexiuni cu alte câmpuri educaţionale  

 

 

 

Cu toate că există câteva diferenţe între definiţiile în discuţie, există şi o serie de similarităţi în ceea ce 

priveşte scopurile educaţiei pentru mediu (şi mai puţin ierarhizarea acestora). Educaţia pentru mediu implică 

următoarele aspecte: 

- Un plus de cunoaştere; cunoştinţele populaţiei să sporească, în sensul că oamenii să înţeleagă mai 

bine cum funcţionează mediul înconjurător;  

- Cunoştinţele noi acumulate trebuie să genereze modificări directe (personale, conştiente) sau 

indirecte (prin relaţionare socială) a comportamentului uman privind mediul înconjurător; promovare de 

valori şi angajamente privind protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător; 

- După ce cunoştinţele au fost asimilate, trebuie dezvoltate deprinderi de lucru pentru investigarea şi 

evaluarea stării mediului înconjurător;  

- După parcurgerea etapelor de mai sus, indivizii şi grupurile trebuie să fie proactive, într-o manieră 

creativă şi fără fidea de prejudecăţi. 
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1.2. Scopurile educaţiei pentru mediu 
 

Problematica ocrotirii naturii şi a mediului ambiant a atins în ultimii ani dimensiuni 

considerabile, determinate de valul de informaţii care au apărut şi apar în presă şi în publicaţiile de 

specialitate, astfel încât cunoaşterea tuturor aspectelor privind protecţia cadrului natural este foarte 

dificilă. Acest ,,bombardament informaţional” de date, studii şi comunicări în legătură cu mediul 

ambiant este o urmare firească a impactului în care se găseşte omenirea de astăzi în relaţiile ei cu 

biosfera. 

Asistăm astăzi la o adevărată criză ecologică, consecinţă a creşterii impactului activităţii 

umane asupra biosferei şi asupra condiţiilor globale ale vieţii ducând la o scădere accelerată a 

diversităţii genofondului, la destabilizarea echilibrului ecologic global. Acest proces se dezvoltă şi 

se accentuează treptat, dar accelerat pe măsura trecerii timpului. Fenomenul nu este nou în istoria 

omenirii, dar în prezent există riscul extinderii la scară planetară deoarece specia umană cuprinde 

un număr mare de indivizi precum şi cele mai sofisticate tehnici de distrugere a naturii.  

Progresul societăţii umane este unanim acceptat ca factor benefic, cu consecinţe pozitive 

asupra evoluţiei umanităţii. De multe ori, în ,,goana” după progres, nu s-au mai calculat 

,,costurile” confortului oferit de o societate tehnologică, mai ales că aceste costuri se fac simţite 

după o perioadă oarecare de timp. Creşterea presiunii antropice asupra mediului se întoarce 

împotriva societăţii umane: ,,sănătatea planetei” este compromisă şi, odată cu ea este ameninţată 

sănătatea oamenilor. 

De aici rezultă necesitatea educaţiei pentru mediu a cetăţenilor. Problemele de educaţie 

pentru mediu îi ajută să înţeleagă că propriile acţiuni la nivel local ajută la rezolvarea problemelor 

de mediu. În cazul populaţiei de vârstă şcolară, educaţia pentru mediu are un caracter relativ 

organizat şi intră în sarcina învăţământului preuniversitar. 

Conform prevederilor Conferinţei de la Tbilisi (1977), educaţia pentru mediu se desfăşoară în vederea 

atingerii următoarelor scopuri: 

- conştientizarea problemelor de mediu de ordin economic, social, politic, ecologic etc 

- dezvoltarea de cunoştinţe, deprinderi, principii, atitudini, abilităţi, capacităţi de acţiune 

- fundamentarea de noi comportamente (pentru indivizi, grupuri sociale şi societate) faţă de mediu 

 

Scopurile educaţiei pentru mediu sunt aceleaşi peste tot în lume, de a menţine şi îmbunătăţi 

calitatea mediului, de a preveni problemele de mediu ale viitorului. Scopul educaţional al acesteia 

este de a-i ajuta pe copii să gândească critic şi creator: a cântări opţiunile, a identifica alternativele, 

a comunica, a pune întrebări pertinente, a analiza informaţiile şi a lua decizii.  

Pe de o parte, educaţia de mediu înseamnă informarea şi sporirea cunoştinţelor copiilor 

despre mediul înconjurător. Ei învaţă despre încălzirea globală, deşeuri solide şi alte probleme ale 

mediului, despre ecologie şi cum „funcţionează” pământul, despre urmările degradării mediului şi 

învaţă care este rolul lor în crearea şi prevenirea problemelor mediului. 

Pe de altă parte, educaţia de mediu sporeşte conştientizarea problemelor şi înţelegerea 

valorilor personale prin „descoperirea” atitudinii şi înţelegerii, ajutându-i pe copii să-şi evalueze şi 

să-şi clarifice sentimentele în ceea ce priveşte mediul şi cum contribuie la problemele acestuia. 

Ajută fiecare persoană să înţeleagă faptul că oamenii au valori diferite, iar conflictele dintre 

acestea trebuie abordate pentru a preveni şi rezolva, în final, problemele de mediu. 

 

1. 3. Obiectivele educaţiei pentru mediu  
 

Principalele obiective ale educaţiei pentru mediu sunt: 

- identificarea calităţilor mediului  înconjurător necesare unei vieţi sănătoase; 

- înţelegerea relaţiei dintre om şi mediu, interdependenţei dintre calitatea mediului şi 

calitatea vieţii; 

- formarea atitudinii de respect faţă de mediu; 

- implicarea în acţiuni de protecţia mediului; 
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- aplicarea principiilor drepturilor omului în acţiuni de protecţie a mediului.  

Educaţia pentru mediu trebuie să atingă următoarele niveluri (Declaraţia de la Tbilisi -1977): 

- conştientizarea, respectiv dezvoltarea sensibilităţii faţă de mediul înconjurător şi 

problemele lui, ajută copiii să capete o înţelegere şi sensibilitate faţă de întreg mediul şi 

problemele acestuia; dezvoltă abilitatea de a pricepe şi de a deosebi stimulentele, de a 

procesa, rafina şi extinde aceste percepţii; contribuie la folosirea acestor abilităţi noi în 

mai multe contexte. 

- cunoaşterea unui ansamblu structurat de informaţii despre mediul înconjurător ca 

sistem, despre funcţionalitatea lui şi interacţiunea oamenilor cu mediul lor de viaţă. 

Aceasta ajută copiii 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 faţă de mediu ca set de valori şi sentimente de grijă pentru mediul 

înconjurător, motivaţia şi dorinţa de a participa la acţiunile de menţinere a calităţii 

mediului. 

- abilităţile, respectiv capacităţile şi deprinderile formate pentru investigarea şi 

interpretarea fenomenelor din mediul înconjurător ; 

- participarea la acţiuni concrete, cadru de experimentare a cunoştinţelor şi abilităţilor 

dobândite. Realizarea unor proiecte specifice presupune dezvoltarea de competenţe 

multiple: de comunicare, de muncă în echipă, de management situaţional, dezvoltarea 

capacităţii de a gândi. Elevii simt astfel că au puterea să acţioneze, simt că ei contează. 

Integrând toate aceste niveluri şi oferind contextul de experimentare a sistemului de 

cunoştinţe-abilităţi specifice educaţiei pentru mediu se va ajunge la formarea conştiinţei 

ecologice, ca scop major al educaţiei pentru mediu. 
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Fig. 1.2. Obiectivele educaţiei pentru mediu 

 

 

Edificarea deprinderilor şi sistemului de valori privitoare la mediu trebuie corelată cu modificări de 

comportament, ca parte componentă a culturii referitoare la mediu, şi integrată în contextul practicilor din 

educaţia tradiţională. Un cadru important pentru promovarea responsabilităţilor privind comportamentul faţă 

de mediu a fost propus de cercetătorii de la Southern University din  Illinois (S.UA.). Acest cadru implică 

parcurgerea a 4 niveluri distincte, fiecare contribuind la  dezvoltarea unui comportament corect faţă de mediul 

înconjurător (Hungerford, Peyton şi Wilke, 1980). 

Nivelul 1 — Concepte ecologice: include prezentarea generală a conceptelor despre mediu şi 

ecologie (incluzând teme cum ar fi: dinamica populaţiilor, ciclurile hio-geo-chimice,  influenţele abiotice etc). 

Unii educatori adaugă la acest nivel şi concepte generale din politică, economie, psihologie şi ştiinţe sociale; 

Nivelul 2 —  Conştientizare conceptuală  se referă la înţelegerea modului în care comportamentul 

individual şi colectiv faţă de mediu influenţează relaţia dintre calitatea vieţii şi calitatea mediului, sau modul în 

care comportamentul uman poate rezolva practic problemele mediului;  

Nivelul 3 — Investigare şi evaluare: vizează dezvoltarea cunoştinţelor şi deprinderilor necesare 

pentru identificarea problemelor de mediu şi evaluarea eventualelor soluţii alternative pentru remedierea 

acestora; 

Nivelul 4 — Deprinderile de acţiune: dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor necesare pentru aplicarea 

unor acţiuni pozitive în rezolvarea problemelor de mediu; 
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Fig. 1.3. Trepte în edificarea comportamentului uman responsabil faţă de mediu 

 

Studiile de specialitate asupra acestui sistem au identificat faptul că, dacă elevii vor parcurge doar 

primele două niveluri, atunci nu vor înregistra modificări de comportament. Aceste modificări 

comportamentale se vor înregistra doar dacă elevii vor parcurge gradual toate cele 4 niveluri menţionate mai 

sus. Aceleaşi studii au evidenţiat faptul că, în cazul comportamentului faţă de mediu, îmbunătăţirea acestuia 

are loc doar prin parcurgerea nivelurilor 3 şi 4, pe baza acumulărilor conceptuale de la nivelurile 1 şi 2.  

Principiile care dirijează modificările de comportament sunt: 

- înţelegerea motivelor pertinente care au generat modificarea comportamentului,  

- depăşirea eventualelor bariere apărute în calea schimbării,  

- furnizarea informaţiilor procedurale,  

- asigurarea implicării comunităţii locale,  

- schimbarea atitudinii liderilor de opinie  

- eliminarea eventualelor reacţii nedorite. 

Aceste elemente trebuie incluse în programe educaţionale sau în campanii de informare, focalizând 

eforturile asupra schimbărilor de comportament. Este important să fii sensibil la problemele de mediu 

cu care se confruntă comunitatea. Astfel, putem afirma că învăţarea despre mediul înconjurător devine 

o chestiune de „cap, inimă şi mâini" sau altfel spus, o învăţare cognitivă, afectivă şi activă. 

Mulţi dintre copii şi familiile lor pot fi direct sau indirect responsabili pentru problemele de 

mediu pe care elevii le investighează. De exemplu, în oraşele mari, mulţi dintre părinţii copiilor, 

probabil, lucrează în fabrici care poluează aerul şi apa. Lângă păduri, este posibil ca unii dintre 

copii şi familiile sau rudele lor să joace un rol în problema braconajului sau a tăierii excesive de 

copaci. Unul din scopuri este de a ajuta copiii să-şi dezvolte capacitatea de a gândi – atât critic cât 

şi creativ. 

 Educaţia pentru mediu cultivă şi un sistem de valori. Deoarece copiii se maturizează, 

sistemul de valori pe care ei îl promovează influenţează opiniile şi deciziile pe care ei le iau 

referitor la toate aspectele vieţii lor, inclusiv problemele de mediu.  

 Există o legătură strânsă între valori, convingeri, atitudini şi dezvoltarea unei etici a 

mediului înconjurător. Un program educaţional al mediului poate face mult pentru a da putere 

elevilor să-şi îmbunătăţească calitatea vieţii lor şi a celorlalţi. Această putere poate duce la 

amplificarea sentimentelor de mândrie şi auto-respect.  

 Când copiii iau parte la un proiect al comunităţii, ei se ajută pe sine şi îi ajută şi pe ceilalţi 

în acelaşi timp. Ei îşi afirmă propriile valori şi văd că acţiunile lor contează. Calitatea mediului se 

reflectă direct în viaţa elevilor şi a familiilor lor. Ajutându-i să-şi cunoască drepturile ca cetăţeni, 

dându-le puterea să acţioneze şi să simtă că ei contează, clarificând legăturile dintre sănătatea 

individuală sau familială şi mediu, arătând legătura dintre veniturile personale şi mediu, şi 

trezindu-le interesul faţă de lumea naturală, poţi aprinde o scânteie a proprietăţii personale în 

probleme de mediu. Să nu ne facem griji dacă nu putem face totul – aprinderea unei scântei este un 

început bun. 
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1.4. Principiile de bază în educaţia pentru mediu 
 

Există câteva afirmaţii care cuprind principiile de bază ale educaţiei pentru mediu:  

- Natura este valoroasă şi necesară; 

- Natura este un sistem;   

- Sistemele se pot prăbuşi; 

- Oamenii nu pun în pericol sistemele în mod voit, ci din lipsă de prevedere; 

- Răul poate fi prevenit şi corectat. 

 

Principiile de bază în educaţia pentru mediu (EM) sunt următoarele: 

- EM trebuie să ia în considerare mediul ca un ansamblu complex - format din mediul natural şi cel 

construit, tehnologic şi social (economic, politic, cultural, istoric, moral şi estetic). 

- EM este un proces educaţional continuu, ce se desfăşoară pe tot parcursul vieţii, el începe la nivel 

preşcolar şi continuă la toate nivelurile ulterioare ale educaţiei, atât formale cât şi nonformale; 

- EM presupune o abordare interdisciplinară, desemnând conţinutul specific fiecărei discipline, pentru 

a oferi posibilitatea unei perspective holiste şi echilibrate asupra mediului; 

- EM necesită examinarea problemelor majore ale mediului din punct de vedere local, naţional, 

regional şi internaţional, 

- EM trebuie focalizată asupra unor situaţii curente sau potenţiale, luând în considerare şi perspectiva 

istorică; 

- EM trebuie să promoveze valori şi cooperarea locală, naţională şi internaţională pentru prevenirea şi 

\ soluţionarea problemelor de mediu; 

- EM trebuie să ia în considerare explicit aspectele mediului incluse în planuri de dezvoltare şi 

creştere economică; 

- EM oferă educabililor capacitatea de a avea un rol definit în planificarea propriilor experienţe de 

învăţare şi furnizează oportunităţi pentru luarea deciziilor şi acceptarea consecinţelor acestora, 

- EM presupune realizarea conexiunilor dintre cunoştinţe, deprinderi de rezolvare a problemelor şi 

clarificarea valorilor la fiecare nivel de vârstă, dar cu un accent special pe sensibilizarea educabililor la vârste 

timpurii, pentru problemele de mediu ale comunităţii de care aparţin; 

- EM ajută pe cei care învaţă să descopere simptomele şi cauzele reale ale problemelor de mediu; 

- EM scoate în evidenţă complexitatea problemelor de mediu şi, de aceea, necesită dezvoltarea 

gândirii critice şi a deprinderilor de rezolvare operativă a problemelor, 

- EM utilizează diverse medii de învăţare şi o gamă largă de abordări educaţionale pentru a se realiza 

predarea/învăţarea despre/în mediu, cu accent pe activităţi practice şi experienţe directe; 
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Fig. 1.4. Principiile educaţiei pentru mediu (EM) 

 

 

1.5. Caracteristicile educaţiei pentru mediu 
 

Educaţia înseamnă formarea unor mentalităţi şi modelarea acestora după nişte matriţe care 

să promoveze valorile societăţii şi ale importanţei protecţiei mediului. Ori, cel mai greu într-o 

societate este să schimbi mentalitatea. Astfel, educaţia pentru mediu este un proces care se 

desfăşoară în timp; timpul este unul dintre cei mai buni profesori, bineînţeles combinat cu diferite 

forme ale învăţării şi modelării.  

Omul învaţă mai repede din propriile greşeli decât din cele ale semenilor, însă când este 

vorba de „reparat”, de suportat consecinţele greşelilor altora, lucrurile se inversează. Astfel 

acţiunile de igienizare organizate cu elevii le insuflă acestora un sentiment de neacceptare faţă de 

cei care au provocat mizeria pe care o adună şi implicit o neacceptare a atitudinii pe care au avut-o 

aceştia faţă de mediul înconjurător. Ei „suportă” de fapt pedeapsa reparatorie care ar trebui 

aplicată celor care au provocat mizeria, astfel că este clar că nu o să aibă o astfel de atitudine faţă 

de mediu. Copiilor le rămâne imprimată această deprindere şi atitudine şi este probabil să o 

transpună în comportamentul curent. 

Educaţia pentru mediu este un proces care se desfăşoară pe parcursul întregii vieţi, generat 

şi susţinut de valorile societăţii.  

A educa înseamnă a-i face pe copii să-şi însuşească prin experienţă un sistem de valori care 

să le dea posibilitatea să se integreze în mod inteligent şi în mod moral într-o lume care este în 

continuă schimbare. 

Rezolvarea problemelor de mediu este globală ca scop, dar este pusă în practică la nivel 

individual sau comunitar. Copiii se simt neputincioşi în faţa problemei ozonului pe scară planetară, 

dar îşi dau seama că, învăţând să nu folosească anumite tipuri de materiale plastice, vor contribui 

la reducerea substanţelor chimice care afectează ozonul. Vor înţelege cum comportamentul lor 

PRINCIPIILE 
EDUCAŢIEI 

PENTRU 
MEDIU 

(EM)

EM trebuie să ia
în considerare
mediul în
totalitatea sa

EM trebuie să
planifice
îmbunătăţirea
calităţii mediului

EM trebuie să
utilizeze o gamă
largă de abordări
educaţionale

EM trebuie
focalizată pe
problemele de
mediu actuale sau
potenţiale

EM necesită
abordări la nivel
local, naţional,
regional şi global

EM presupune
abordare
interdisciplinară,
holistică

EM este un proces
de învăţare
continuă
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individual influenţează problemele globale ale omenirii. Programele de educaţie pentru mediu 

ajută copiii să înţeleagă că propriile acţiuni la nivel local previn şi ajută la rezolvarea problemelor 

de mediu. 

Educaţia pentru mediu include componenta umană în explorarea problemelor de mediu şi în 

soluţionarea acestora. Soluţiile impuse nu sunt doar teoretice, ci ele includ circumstanţe istorice, politice, 

economice, culturale. Ea este fundamentată pe cunoaşterea sistemelor ecologice şi socio-economice. 

Cunoştinţele reprezintă baza pentru analiza problemelor de mediu, pentru rezolvarea conflictelor şi prevenirea 

apariţiei unor noi disfuncţii. 

Educaţia pentru mediu oferă oportunităţi pentru dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare 

rezolvării problemelor de mediu. Aceste abilităţi se referă la: 

- comunicare - ascultare, discurs public, capacitate de redactare, reprezentări grafice; 

- investigare - expertiză detaliată, documentare ştiinţifică, interviu, analiză a datelor; 

- activităţi de grup - leadership şi/sau responsabilităţi specifice, luarea deciziilor individual şi în grup, 

lucrul individual şi în echipă (perseverenţa şi cooperarea).  

Prin natura sa, educaţia pentru mediu, dezvoltă puternic aptitudinile intelectuale (gândire critică, 

gândire creativă, gândire integrativă) în vederea rezolvării eficiente a problemelor de mediu (existente, 

studiate sau simulate) şi asigură contextul adecvat pentru dezvoltarea unor deprinderi superioare de analiză şi 

învăţare -, „învăţă să gândeşti" este principalul scop al educaţiei. Una din aplicaţiile acestui scop este aceea de 

a dezvolta abilităţi pentru înţelegerea şi analiza la nivel complex a informaţiilor, ca şi pentru aplicarea 

cunoştinţelor în situaţii noi create. Toate acestea conduc la menţinerea sau chiar îmbunătăţirea calităţii 

mediului, fapt care este miza principală a mecanismelor de educaţie pentru mediu. Grupurile ţintă vor înţelege 

inter-relaţiile dintre mediul natural şi activităţile economice, sociale şi politice ale omului, dar şi modul în care 

problemele apărute pot fi rezolvate. 

Relaţia educaţie pentru mediu - educaţie civică se referă la asumarea consistentă de către cetăţeni a 

soluţiilor pentru problemele de mediu din societatea actuală, indiferent de complexitatea acestora. Printr-o 

adecvată educaţie civică privitoare la mediu se poate: 

- dezvolta un comportament civic pozitiv; 

- diminua impactul negativ individual sau colectiv asupra mediului; 

- identifica şi iniţia măsuri menite să rezolve problemele mediului. 

Educaţia pentru mediu participă la edificarea culturii generale referitoare la mediul înconjurător. 

Dezvoltarea unei culturi generale în rândul cetăţenilor privitoare la mediul înconjurător este principalul scop al 

educaţiei ecologice, particularitate a acestei culturi generale referitoare la mediul înconjurător este aceea că 

vizează partea individului de a observa şi interpreta sănătatea relativă a sistemelor de mediu şi de a desfăşura 

activităţi de menţinere, restaurare sau îmbunătăţire a sănătăţii acestor sisteme. Roth (1992) susţine că o cultură 

generală privitoare la mediul înconjurător ar trebui definită în termeni de comportament observabil. Oamenii 

ar trebui să fie capabili să demonstreze, în forma observabilă, ceea ce au învăţat (conceptele cheie şi 

deprinderile dobândite), modul în care se orientează spre rezolvarea problemelor sau cum pot fi aplicate 

cunoştinţele în practică. În multe lucrări de specialitate, mediul este definit folosind termeni ce ţin de sfera 

cunoaşterii în acest context, ansamblul cunoştinţelor reprezintă precondiţia necesară dezvoltării 

comportamentului adecvat şi acţiunii, fiind evident faptul că schimbările în sfera comportamentului faţa de 

mediu trebuie corelate cu dezvoltarea de cunoştinţe şi acumularea de noi deprinderi. 

 

1.6. Informarea şi comunicarea despre mediu 

 
În legătură cu informaţiile privind mediul înconjurător, unele dintre instrumentele foarte des folosite 

aparţin mass-media şi includ materiale tipărite (broşuri, postere, cărţi etc), baze de date şi reţele, muzică, 

versuri, piese de teatru, jocuri, activităţi specifice demonstrative. 

Comunicarea privind problemele din mediu înconjurător se referă, mai ales, la modalităţi specifice de 

a transmite mesaje privind mediul înconjurător şi problemele asociate în rândul audienţei şi publicului-ţintă. 

Aceasta depinde de mai multe condiţii: 

- Mesajul elaborat trebuie să ajungă la audienţă, la publicul-ţintă; 

- Cei cărora li se adresează mesajul trebuie să posede o serie de cunoştinţe de bază în domeniu; 
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- Trebuie prezentate transparent avantajele şi dezavantajele unui comportament „(ne)prietenos” 

privind mediul înconjurător; 

- Cel care transmite mesajul trebuie să prezinte credibilitate şi să fie receptiv - trebuie să analizeze şi 

părerile opuse, să analizeze informaţiile primite şi să minimalizeze eventualele efecte nedorite; 

- Este necesară stabilirea unui feedback pentru implementarea unor schimbări de atitudine pe termen 

lung - evaluarea feed-back-ului atrage adesea, drept consecinţă, o diminuare a mesajului şi a importanţei 

acestuia. Corecţiile realizate după evaluare pot îmbunătăţi substanţial rezultatele aşteptate. 

Informaţiile privind mediul înconjurător, comunicarea şi educaţia sunt interdependente. Figura de mai 

jos, prezintă ierarhizarea acestor concepte. Primul pas este INFORMAŢIA, care se realizează prin date, 

comentarii şi manuale. Aceste informaţii sunt necesare pentru a comunica într-un mod profesional. Atât 

informaţiile cât şi comunicarea sunt instrumente importante pentru educaţia pentru mediu. Figura de mai jos 

explică din această perspectivă obiectivele educaţiei pentru mediu privind conştientizarea, cunoaşterea şi 

cultura generală. Capacitatea de a ne conforma acestei scheme conceptuale ne va conduce la asigurarea unei 

baze solide privind înţelegerea unor aspecte ale mediului înconjurător (de exemplu, managementul mediului). 

 

 

MANAGEMENTUL MEDIULUI  ÎNCONJURĂTOR  
reflectă 

CONŞTIENTIZAREA PRIVIND MEDIUL, CULTURĂ GENERALĂ, CUNOŞTINŢELE ŞI DEPRINDERILE 

care vor conduce la 

EDUCAŢIE DE MEDIU 

utilizând 

COMUNICAREA PRIVIND ECONOMIA SOCIETATEA ŞI MEDIUL NATURAL 

prin intermediul 

INFORMAŢIILOR ŞI METODELOR 

 
 

Fig. 1.5. Relaţiile dintre educaţia pentru mediu, comunicare, conştientizare şi management (adaptat după W. 

Leal-Filho, 1999) 
 

 

Nevoia pentru mai multe strategii de comunicare este legată de sarcinile ce trebuie îndeplinite de către 

educatorii de mediu. Unele din aceste sarcini se leagă de educarea de mediu nonformală (fie că sunt 

îndeplinite de un ghid al zonelor naturale protejate, un educator de mediu etc.) incluzând: 

- încurajarea motivării oamenilor şi interogarea 

- creşterea conştientizării oamenilor asupra mediului 

- oferirea de informaţii  

- crearea de material didactic 

- rolul mediatorului în grupurile implicate în conflicte de mediu 

- supravegherea şi coordonarea acţiunilor de îmbunătăţire a mediului 

Diferite sarcini necesită diferite strategii. De aceea, educatorii de mediu trebuie să promoveze 

următoarele aptitudini: de comunicare eficientă (orale şi în scris), de gândire în timp - prezicere, previziune, 

planificare - , de transformare a conştiinţei şi cunoştinţelor în acţiune, de muncă şi cooperare în grup, precum 

şi aptitudini pentru a se folosi în cel mai bun mod de următoarele procese: cunoaştere, investigare, acţionare, 

judecată, imaginaţie, relatare, estimare şi alegere. 

Complexitatea problemelor de mediu şi  nevoia de a acţiona individual sau colectiv pentru a face faţă 

acestor probleme implică unele  schimbări în comportamentul nostru. Totuşi, uneori poate că suntem de acord 

cu o idee dar nu acţionăm în consecinţă. Sau poate că uneori reacţionăm într-un mod diferit de 

comportamentul nostru obişnuit. 

De aceea, orice proces de comunicare poate cădea în următoarele premise: 

A vorbi nu înseamnă a asculta. 

A asculta nu înseamnă a înţelege. 

A înţelege nu înseamnă a fi de acord. 
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A fi de acord nu înseamnă a face. 

În concluzie, un mesaj iniţial bun nu e poate suficient pentru a obţine o acţiune finală. 

 

Comunicarea de mediu 

Când vorbim despre comunicarea de mediu, vorbim despre un proces - participativ şi multidirecţional 

care ţinteşte la compromiterea soluţiilor (Marta Andelman. UICN). Nu este transferarea informaţiei şi a 

cunoştinţelor, ci un schimb activ în scopul acţiunii finale. Cuvântul comunicare vine din latină, de la 

communis facere, care înseamnă a forma o comunicare şi a împărtăşi idei. Educarea de mediu este un proces 

ce necesită aptitudini sociale, ca şi organizaţionale, tehnice, financiare, de diagnostic şi aptitudini de estimare a 

dialogului şi interacţiunii sociale. Educatorii de mediu ce lucrează în sectorul nonformal ar trebui să aibă o 

gamă largă de aptitudini de comunicare adaptate fiecărui context diferit şi fiecărui auditoriu (receptori). Sfera 

acţiunilor educaţiei de mediu nonformale este evident mult mai eterogenă şi variabilă decât educarea de 

mediu formală. 

Majoritatea persoanelor ce primesc o educaţie de mediu nonformală nu sunt interesaţi de acest 

subiect, deci efortul comunicării trebuie să fie şi mai mare. Dacă dorim să ne atingem ţelurile comunicării, mai 

întâi trebuie să identificăm: 

- moduri de a motiva şi de a implica audienţa în această problemă;  

- elemente de atragere a atenţiei grupului pentru a face audienţa să ne asculte;  

- moduri de a transmite informaţia noastră astfel încât publicul nostru să o înţeleagă;  

- alternative ce duc la acţiuni pentru a ne schimba comportamentul practic; 

Experienţa noastră spune că un proces de comunicare este de succes când strategiile noastre pot 

transforma conflictul de mediu sau performanţa de mediu într-o responsabilitate socială a întregului grup (ce 

necesită implicarea oamenilor). 

De obicei acţionăm conform nevoilor, emoţiilor noastre şi spre binele nostru (Ramon Folch). Nimeni 

nu acţionează fără motivaţie şi nimeni nu se simte motivat când nu ştie nimic despre subiect sau când nu poate 

lua parte sau decizii în acea privinţă. 

Pe scurt, orice proces de comunicare (fie că este o explicaţie la un muzeu sau crearea unei campanii 

de colectare selectivă a deşeurilor) trebuie să fie o primă etapă de a detecta idei şi nevoi anterioare. Dacă ştim 

ideile anterioare ale oamenilor, le putem şti interesele şi astfel,  transmite cu succes informaţia noastră. 
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CAPITOLUL II 

IMPORTANŢA EDUCAŢIEI PENTRU MEDIU 
 

2.1. Din perspectivă educaţională 
 

Există o serie de argumente care ţin atât de perspectiva asupra educaţiei, cât şi de cea asupra mediului, 

prin care se subliniază importanţa educaţiei pentru mediu pentru sistemele de educaţie şi învăţământ.  

 Odată cu intrarea copilului în şcoală, învăţarea devine tipul fundamental de activitate. Pe 

parcursul a patru ani de şcoală primară, elevul trebuie, în fapt, să-şi însuşească deprinderile de 

citit-scris şi calcul, unele cunoştinţe elementare sistematice din domeniile ştiinţelor naturii, istoriei, 

geografiei etc. şi totodată se dezvoltă în mod armonios capacităţile psihice ale copilului.  

 Ca urmare, la nivelul învăţământului primar, se constituie şi cunoştinţele elementare despre 

natura înconjurătoare, cunoştinţe pe care se structurează învăţarea biologiei în clasa următoare, se 

formează climatul psihic necesar înţelegerii şi integrării acestor cunoştinţe în sisteme din ce în ce 

mai cuprinzătoare, punându-se astfel premisele formării unei discipline intelectuale a elevului. 

Problemele de mediu sunt de natură interdisciplinară şi reprezintă cadrul ideal pentru educatori de a 

lucra în echipe multidisciplinare. 

Mediul exterior întăreşte funcţia manualelor, reprezentând un cadru de angajare prin acţiune şi 

furnizând material concret de studiu. Insectele, plantele, radiaţiile solare, precipitaţiile, apele curgătoare şi 

solurile sunt elemente accesibile educatorilor şi ajută pe cei care învaţă să înţeleagă anumite detalii din textele 

prezentate în manuale.  

În mod tradiţional, educaţia în afara clasei/în spaţii deschise (outdoor education) este mai mult un 

model de abordare a educaţiei, decât o arie de conţinut. Caracteristica esenţială a acestei abordări constă în 

locaţia desfăşurării activităţilor - în exteriorul clădirii şcolii. Popularitatea acestei metode a crescut considerabil 

în anii '50, când cursurile teoretice şi-au mutat locaţia în spaţii deschise. Primul teoretician şi promotor al 

acestei metode a fost UB. Sharp, care a spus: ,,Predă în spaţii deschise ceea ce este cel mai bine de predat în 

astfel de mediu, şi în spaţii închise doar ceea ce trebuie predat acolo”(Roth,1978). 

 Educaţia în afara clasei a fost descrisă ca un „vehicul" potenţial pentru toate disciplinele din 

curriculum, printre care: arta, muzica, ştiinţele naturii, matematica şi limbile străine. Specialiştii în acest 

domeniu folosesc adesea curtea şcolii şi devin implicaţi în studii la nivelul comunităţii locale, sau derulează 

programe ce pun accentul pe desfăşurarea activităţilor în zonele rezidenţiale aferente instituţiei de învăţământ 

în acest context, studiul unui iaz, sau efectuarea unor aplicaţii în pădure (activităţi de studiu care se desfăşoară 

exclusiv în natură şi includ şi aspecte de educaţie pentru conservare) necesită spaţii deschise în care, pe lângă 

lecţiile despre natură, educatorii oferă şi informaţii din domeniul istoriei, despre viaţa oamenilor nativi din 

zonă, sfaturi practice, stimulând realizarea de activităţi în grupuri de lucru etc.  

Principiul ,,învăţării prin acţiune" („learning by doing) aplicat domeniului educaţiei pentru mediu, 

face ca „învăţarea despre mediu” să devină „învăţare în cadrul mediului / prin mediu" (,,O zi petrecută în 

munţi, face cât un munte de cărţi.” John Mur). 

Această modalitate de acumulare a cunoştinţelor a încurajat abordarea într-o manieră holistică, 

integrată şi interdisciplinară a problemelor de mediu. Ca urmare, educaţia devine mai mult decât o pregătire 

pentru viaţă, devine o felie de viaţă, un semnificativ aspect al vieţii. 

Educaţia pentru mediu dezvoltă deprinderile şi strategiile necesare pentru rezolvarea problemelor. În 

cadrul programelor de educaţie pentru mediu elevii învaţă să ia decizii, să analizeze şi să evalueze problemele 

complexe - deprinderi esenţiale pentru obţinerea cu succes a unor rezultate. 

Când se vizează educaţia elevilor privind atitudinea şi comportamentul lor în mediu, 

atenţia este orientată în situaţiile de învăţare spre cinci categorii de obiective:  

 conştientizarea mediului ca întreg, a componentelor şi a relaţiilor dintre ele, a 

conexiunilor dintre societatea umană şi mediu, a problemelor existente în cadrul său; 

 dobândirea de cunoştinţe despre mediu printr-o metodologie adecvată (metode şi tehnici 

de explorare, observare, analiză, măsurare, comparare, documentare etc.) 

 dezvoltarea de abilităţi referitoare la cercetarea environmentală, la formularea ipotezelor, 
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la identificarea riscurilor şi la realizarea prognozelor, la elaborarea unor proiecte de ameliorare, de 

protecţie, de valorificare a mediului şi de punere în practică a acestora; 

 dezvoltarea de atitudini şi valori referitoare la protecţia şi valorificarea echilibrată a 

mediului-casă ca resursă; 

 practici în mediu, acestea dorindu-se a fi cu consecinţe pozitive pe termen scurt, mediu şi 

lung, pentru om şi spaţiul în care trăieşte, pentru a asigura generaţiilor viitoare condiţii optime de 

viaţă. 

 Abordarea temelor de educaţie pentru mediu în cadrul lecţiilor/disciplinelor obligatorii, 

opţionale, au rol important în formarea şi dezvoltarea personalităţii elevului, dar şi în cunoaşterea 

elevului care e scos din mediul formal de la clasă şi pus să execute alte lucruri.  

 Aici intervine educaţia non-formală cu rol deosebit în cunoaşterea elevilor, născându-se 

astfel o altfel de învăţare care să nu pară a fi impusă; elevului nu i se impune să memoreze definiţii 

despre mediu, ci învaţă de pe urma faptelor realizate de el sau de cei din jur, analizându-le şi 

prezentându-şi părerile despre diverse aspecte legate de mediu. Prin utilizarea metodelor active, 

cunoaşterea este realizată de elev prin efort propriu, acesta devenind din ce în ce mai mult 

„subiect” al procesului de învăţământ.  

 Programul de educaţie pentru mediu ar fi cu mult mai eficient dacă este bine planificat în 

privinţa atitudinii şi valorilor etice. S-a observat că programele de educaţie pentru mediu care pun 

accentul doar pe conştientizare, cunoaştere, informare şi abilităţi nu-i ajută pe elevi să-şi schimbe 

atitudinea sau comportamentul. Folosirea tehnicilor de învăţare prin cooperare îi ajută pe elevi să se 

deprindă cu lucrul în echipă, să-şi asume responsabilităţi, să-şi asculte coechipierii, să contribuie la proiectele 

de grup.  

Se poate afirma că educaţia pentru mediu este cadrul în care elevii îşi explică poziţiile, punctele de 

vedere, dezbat soluţii prospective pentru unele dileme inclusiv de ordin moral. Activităţile de educaţie pentru 

mediu dau  elevilor posibilitatea şi oportunitatea dezvoltării ideilor personale, a aspectelor pozitive şi a erorilor 

şi acceptării mai multor puncte de vedere, chiar dacă sunt diferite. 

 O parte din disciplinele în care poate fi inclusă educaţia pentru mediu sunt: 

 - Educaţia sanitară (opţional): efectul radiaţiilor, a hranei contaminate, a apei degradate, 

asupra sănătăţii omului; poluarea aerului, efectele poluării aerului şi apei; contaminarea cu plumb 

şi alte metale grele; pesticidele şi hrana sănătoasă; păşunatul excesiv şi producţia de vite etc. – 

toate acestea sunt subiecte ce pot fi discutate în cadrul acestor ore. 

 - Limba şi literatura română, limbi străine: a vorbi şi povesti despre natură, poluare, 

măsuri de protecţie a mediului, învăţarea unui vocabular nou legat de mediu; de asemenea, de a 

desena, a picta, a face mulaje şi proiecte practice despre aceste subiecte. 

 - Cunoaşterea mediului /ştiinţe /educaţie civică: ciclurile de viaţă ale animalelor şi 

plantelor, habitatul, cum este afectat sistemul natural prin folosirea chimicalelor, istoria vieţii pe 

pământ, ce trebuie să facem noi ca cetăţeni pentru a proteja natura etc. 

 În cadrul lecţiilor de Cunoaşterea mediului, Ştiinţe şi de Geografie, elevii obţin informaţii 

despre mediu prin observări directe, individuale sau în grup realizate în orizontul local şi apropiat 

atunci când fac ,,ieşiri” în teren, vizite, drumeţii sau excursii coordonate de către cadre didactice. 

Studierea mediului este importantă deoarece: 

- elevii identifică prin observare directă componentele mediului, relaţiile dintre ele şi 

conştientizează caracterul sistemic al mediului; 

- elevii îşi dezvoltă capacitatea de a investiga, sub îndrumarea cadrului didactic; 

- elevii învaţă prin activităţile desfăşurate în teren, organizate în drumeţii, vizite, plimbări şi 

excursii; 

- elevii percep aspecte pozitive şi aspecte negative din localitatea de domiciliu şi din zona 

adiacentă şi înţeleg problemele din mediu; 

- elevii îşi dezvoltă deprinderea de a culege, de a prelucra, de a analiza şi de a sintetiza 

datele şi informaţiile despre anumite elemente, procese şi fenomene; 

- elevii dobândesc informaţii referitoare la mediul local în care trăiesc; 

- prin implicarea elevilor în situaţii de învăţare desfăşurate în afara sălii de clasă este 
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stimulată dorinţa lor de cunoaştere şi curiozitatea; 

- în funcţie de particularităţile elevilor se pot realiza analize ale componentelor mediului şi 

activităţi de investigare situate pe diferite niveluri cognitive, cu grade variate de dificultate; 

- dorinţa de cunoaştere şi de cercetare a elevilor este motivată prin abordarea acestor 

conţinuturi focalizate pe problematica orizontului local şi apropiat (Iucu, 2005). 

 Predarea cunoaşterii mediului/ştiinţe în clasele I-IV continuă pe o treaptă superioară 

activitatea de observare a naturii şi de cunoaştere a mediului efectuate în grădiniţă. Ca urmare, 

conţinutul programei vizează cunoaşterea şi înţelegerea elementelor componente ale mediului 

înconjurător, înţelegerea legăturii dintre ştiinţă şi viaţă, dobândirea de aptitudini de investigare a 

mediului prin experienţe simple şi măsurători; să aplice norme de comportare specifice asigurării 

echilibrului om – societate – mediu, precum şi dezvoltarea unei concepţii despre educaţia pentru 

mediu. Activităţi care pot fi desfăşurate în clasă: plantarea unor flori, semănarea unor cereale, 

îngrijirea acestora la colţul viu.  

 Cunoaşterea mediului are o importanţă deosebită asupra procesului de formare a 

personalităţii elevului, datorită influenţei covârşitoare exercitată de mediul înconjurător. Elevii 

capătă o anumită experienţă care îi va ajuta să cunoască mai exact şi mai profund realităţile 

înconjurătoare, să se adapteze cu mai mare uşurinţă la mediu. Întrucât mediul înconjurător 

constituie principala sursă de impresii ce stau la baza procesului de cunoaştere a realităţii, din 

această cauză „cunoaşterea mediului” este un obiect important în educarea copiilor.  

 Ansamblul de metode utilizate de dascăl, devin instrumente de lucru, adevărate „unelte” pe 

care le utilizează pentru a dirija procesul instructiv-educativ, a atinge rezultatele dorite, a modela 

comportamente, a întării convingerile şi sentimentele, trăsăturile de voinţă şi caracter, precum şi 

pentru a evita eşecul la învăţătură a copilului mic.  

 Pentru obţinerea rezultatelor dorite, învăţătorul trebuie să cunoască resursele intelectuale 

ale fiecărui elev, puterea de muncă pe care o posedă, precum şi tehnica cea mai potrivită de 

îndrumare a elevului, dezvoltarea puterii de argumentare. 

 

2.2. Din perspectivă asupra mediului înconjurător 

 
Ca o consecinţă a propriilor investigaţii asupra unei probleme de mediu, elevii pot găsi soluţii 

alternative valoroase şi, prin aceasta, câştigă încredere în sine şi aprecierea comunităţii. 

Programele de educaţie pentru mediu bine realizate pot fi aspecte pozitive şi productive la nivelul 

comunităţii. Prin încurajarea populaţiei să lucreze împreună, să înveţe despre mediu, să înţeleagă unele 

diferenţe, să îndeplinească roluri şi responsabilităţi de coechipier sau de coechipier-şi-lider şi să rezolve 

probleme, educaţia pentru mediu va asigura un mediu de viaţă mai bun pentru membrii comunităţilor, pentru  

prezent şi viitor, atunci când actualii elevi vor fi puşi să îşi exercite rolurile de leader. 

Îmbunătăţirea calităţii mediului depinde în primul rând de deciziile consumatorilor şi numai 

circumstanţial de mandatele legislative. Consumatorii, educaţi în şcolile de astăzi sunt cei care vor decide care 

va fi impactul opţiunilor lor de consum asupra mediului, de exemplu, impactul utilizării grătarelor în aer liber, 

aparatelor electrocasnice şi mijloacelor de transport. Modul (excesiv sau nu) de folosire a acestora va fi un 

factor hotărâtor pentru curăţenia mediului şi calitatea vieţii. Educaţia pentru mediu cultivă diverse stiluri de 

viaţa care au în comun conştiinţa de mediu şi responsabilitatea civică corespunzătoare. Gradul de civilizaţie al 

unui individ şi al unei societăţi (în acelaşi timp) este dat de modul în care aceştia îşi administrează deşeurile 

(solide, lichide, noxe, etc).  

Programele valoroase de educaţie pentru mediu vor influenţa tipul de carieră spre care se vor orienta 

tinerii şi vor determina calitatea angajaţilor care vor lucra în viitor în domeniul protecţiei mediului. 

Oportunităţile de angajare şi carieră asociate cu domeniul mediului acoperă un spectru larg de posibilităţi, de 

la munca manuală la cea înalt tehnologizată; ele reprezintă o cale prin care persoanele cu venituri mici pot 

câştiga accesul spre posturi ce solicită performanţe înalte şi bine retribuite. Viziunea modernă asupra 

dezvoltării spune că sustenabilitatea este sursă de creativitate şi bunăstare, prin noi tehnologii şi noi scheme de 

producţie, în esenţă printr-o nouă revoluţie industrială. 

În prezent, la nivel global, omenirea se confruntă cu multe probleme:  
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- creşterea explozivă a numărului oamenilor,  

- reducerea unor resurse naturale (combustibili, minereuri, păduri),  

- poluarea mediului (a aerului, a apelor, a solurilor),  

- reducerea biodiversităţii.  

Economiştii, care interpretează şi analizează tendinţele în termeni specifici, cum sunt 

investiţie, creştere, economie, consideră că sunt puţine motive de îngrijorare pentru modul în care 

restricţiile naturale intervin în activitatea economică şi cred că tehnologiile avansate pot depăşi 

orice limite. Opiniile lor domină şi sunt luate în consideraţie în lumea finanţelor şi a marilor 

industrii, de către guverne şi agenţii internaţionale pentru dezvoltare.  

Ecologiştii, care studiază relaţiile dintre fiinţele vii, precum şi dintre acestea şi mediu, 

reprezintă grafic fenomenul de creştere biologică într-un mediu finit în funcţie de timp în forma 

unei curbe în forma literei S. Această teorie se verifică în practică: dacă se introduc câteva alge 

într-o capsulă Petri şi se alimentează din belşug, când se observă că algele se înmulţesc la început 

mai lent, apoi din ce în ce mai repede, până la o anumită limită, când ritmul de creştere începe să 

scadă datorită acumulării de reziduuri. Observând că toate procesele de creştere sunt limitate 

datorită constrângerilor impuse de parametrii ecosistemului, ecologiştii consideră că, dacă nu se 

restructurează întregul sistem economic respectând principii de compatibilitate cu mediul, 

degradarea fizică a planetei va determina un inevitabil declin ecologic şi economic. 

Însemnătatea vitală pentru om, pentru societatea umană, pentru alte forme de viaţă a 

integrităţii structurale şi funcţionale a geosistemului a atras de multă vreme atenţia asupra 

necesităţii de a-l proteja, de a preveni deteriorarea lui, de a-i conserva resursele. Ideea de protecţie 

a ambianţei naturale şi social-economice a omului a apărut şi a evoluat începând din Antichitate. 

Dezvoltarea progresivă a tehnicii, generalizarea spaţială a prezenţei umane, diversificarea 

impactului umanizării, conştientizarea caracterului limitat al unor resurse naturale şi consecinţele 

din ce în ce mai dure ale unor forme de antropizare neraţională au acutizat însă necesitatea 

protecţiei acestui imens bun comun. În mod evident, pentru viabilitatea unor asemenea structuri 

comune gestiunea corectă a potenţialului natural şi uman, prevenirea oricăror forme de degradare 

şi conservarea structurilor respective sunt considerate acţiunile cele mai adecvate.  

Realizarea unor efecte de protecţie reală, benefică în sens multiplu şi durabilă, implică 

acţiuni concertate, de la nivel local la nivel global, ale unor factori social-educaţionali, economici 

şi politici. În sensul asigurării unei baze sociale a măsurilor de protecţie, un rol excepţional de 

important revine informaţiei şi educaţiei. Ele sunt singurele capabile să susţină acest ansamblu de 

măsuri printr-un mecanism infailibil, acela al înţelegerii necesităţii de a se menţine raporturi 

echilibrate între toate componentele şi structurile geosistemului, situaţie care nu se poate realiza 

fără o protecţie adecvată. Orientându-se informaţia în primul rând asupra componentelor şi 

relaţiilor interactive degradate, în curs de degradare sau care prezintă riscul degradării, asupra 

consecinţelor unei atitudini de fapt şi iraţionalitate, se poate forma şi generaliza, prin educaţie, o 

nouă etică a comportamentului uman, un umanism mai complex, mai armonios şi mai util 

întregului sistem, pe termen lung. În felul acesta, legislaţia de protecţie nu va mai fi percepută ca 

un ansamblu restrictiv şi punitiv, ci ca un cadru logic necesar de reglementare a comportamentului 

uman în cadrul raporturilor geosistemice ale societăţii.  

Implicaţia factorilor economici în realizarea protecţiei geosistemului comportă două 

aspecte. Primul constă în respectarea tuturor legilor şi normativelor referitoare la limitele 

impactului pe care activităţile economice îl pot avea asupra diferitelor componente, structuri, 

sectoare spaţiale etc. Al doilea aspect este dependent de randamentul activităţilor economice, pe 

seama căruia o parte variabilă din produsul intern brut (P.I.B.) poate fi dirijată către acţiuni de 

protecţie. 

Factorii politici sunt cei care, pe lângă orientarea/stimularea evoluţiei economice într-un 

sens durabil şi conservativ, trebuie să asigure iniţierea şi aplicarea unei legislaţii corespunzătoare 

nivelului de risc la care sunt supuse structurile geosistemice, în primul rând datorită societăţii 

umane. 

Înţelegerea, acceptarea, chiar stimularea acestor premise necesare unei protecţii eficiente 
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nu sunt însă şi suficiente pentru a se asigura acţiunilor respective randamentul dorit şi durabilitatea 

efectelor. Atingerea acestor deziderate pretinde raportarea permanentă la funcţionalitatea 

sistemică, datorită căreia situaţii riscante se pot produce nu numai în momentul în care calitatea 

unor elemente sau structuri scade brutal, afectând viaţa spontană sau interesele societăţii umane, ci 

încă din perioada în care cumularea unor secvenţe de evoluţie discontinuă determină atingerea 

unor praguri, care pot fi urmate de disfuncţii. Numai cunoaşterea corectă, completă şi în timp util, 

a tendinţei de evoluţie după realizarea pragurilor respective poate asigura o protecţie raţională. În 

situaţia în care tendinţa de disfuncţie este constatată la timp, protecţia se poate desfăşura în forma 

ei cea mai raţională, cea mai eficientă: prevenirea. 

În acelaşi timp, deoarece funcţionalitatea sistemică difuzează în egală măsură atât efectele 

benefice ale unei protecţii eficiente, cât şi disfuncţiile necorectate de o protecţie 

incompetentă/ineficientă, importanţa protecţiei nu se limitează la nivel naţional şi nici chiar 

regional, deoarece coexistenţa sistemelor naturale şi a sistemului social-economic impune 

permanent geosistemului un caracter de unitate temporo-spaţială. În consecinţă, disfuncţiile sunt 

transmisibile şi extensibile, aşa cum şi acţiunile de protecţie pot difuza efecte benefice sau 

deficienţe. Spre exemplu, poluarea aerului şi a apelor are frecvent un caracter transfrontalier; 

sursele de energie calorică suplimentară, provenită mai ales din activităţi industriale, ca şi cele care 

emit gaze cu efect de seră sunt răspândite pe teritoriile unor state diferite, dar fenomenul general 

de încălzire afectează întreaga atmosferă terestră etc. 

În ultimele decenii, degradarea planetară a avansat cu toate că au fost înfiinţate agenţii de 

protecţie a mediului în toate ţările, au fost introduse mii de legi care vizează protecţia mediului, au 

fost semnate tratate şi convenţii la nivel mondial sau regional, s-au înfiinţat zeci de mii de grupuri 

şi mişcări ecologiste, a crescut numărul celor care promovează idei referitoare la mediu.   

Fiind martori ai efectelor distructive ale unei economii mondiale neviabile din punct de 

vedere al mediului, bazată pe fenomene de creştere nelimitată, se pune problema schimbării 

comportamentului nostru social şi a sistemului de valori adoptat şi a implicării fiecăruia în 

activităţi de protecţie a mediului şi de promovare a proiectelor care sunt destinate acestui scop. Din 

perspectiva educaţiei elevilor pentru o dezvoltare durabilă a mediului, se propune oferirea unor 

modele de analiză a stării mediului, identificarea unor probleme şi găsirea unor soluţii eficiente din 

punct de vedere economic, dar şi ecologic. 

Protecţia mediului este o necesitate imperioasă generată de certitudinea că oamenii sunt 

parte integrantă din natură şi nicidecum superiori acesteia. 

Educaţia pentru mediu se face începând cu primii ani de viaţă, în familie, în grădiniţă şi, 

apoi, în şcoală.  Şcoala este chemată să determine nu numai sentimente de admiraţie faţă de 

frumuseţile naturii, ci şi convingeri şi deprinderi de protecţie a mediului înconjurător. Este o 

datorie de onoare a tuturor cetăţenilor planetei cunoaşterea măsurilor de protecţie a acesteia. 

Protecţia naturii devine tot mai mult una din cele mai importante preocupări ale societăţii 

contemporane şi impune acţiuni de  prevenire a deteriorării mediului, acţiuni de reconstrucţie 

ecologică şi acţiuni de depoluare. 

Protecţia mediului înseamnă conservare plus ocrotire. Prin conservare se înţelege utilizarea 

resurselor naturii cu maximă eficienţă, în mod raţional, pe baza respectării riguroase a 

potenţialului productiv şi a capacităţii de suport a mediului respectiv. Conservarea impune 

cunoaşterea profundă a naturii, a echilibrelor din natură, a interconexiunilor dintre elementele 

mediului. Prevenirea degradării mediului şi necesitatea considerării deşeurilor ca resursă presupun 

reciclarea deşeurilor pentru evitarea supraîncărcării mediului cu produse adesea toxice sau rău 

mirositoare, cu efecte degradante atât spaţial, cât şi estetic.  

Ocrotirea mediului este a doua componentă a protecţiei. Formele de ocrotire sunt: parcurile 

naţionale, rezervaţiile, refugiile şi declararea unor specii de plante sau animale, a unor peisaje 

deosebite etc. ca fiind „monumente ale naturii”. Efervescenţa şi acţiunile ce s-au declanşat au făcut 

din protecţia mediului una din marile idei-forţă ale etapei actuale. S-au realizat progrese în ce 

priveşte controlul poluării în diferite domenii sau zone, se fac schimburi de informaţii, se 

efectuează studii globale asupra poluării şi a efectelor ei pe perioade diferite, se alocă fonduri tot 
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mai mari pentru protecţia mediului.  

Este necesară cunoaşterea şi popularizarea consecinţelor poluării. Dascălul trebuie să facă 

totul pentru ca elevii şi părinţii lor, să ştie ce au şi ce trebuie să facă pentru menţinerea echilibrului 

biologic şi al sănătăţii omului. Cât de mare este pericolul poluării este greu de precizat. Datele cele 

mai recente arată că din cauza poluării, stratul de ozon suferă modificări. Pentru ocrotirea şi 

protejarea mediului înconjurător e necesară: folosirea raţională a resurselor naturale; protejarea 

naturii şi oamenilor faţă de poluanţi; instruirea şi educarea elevilor, părinţilor, comunităţii locale 

(şi nu numai) în vederea participării la protejarea naturii - „Dacă nu vom gospodări cu 

înţelepciune rezervele planetei şi nu vom ocroti natura, vom rămâne în cele din urmă singuri pe o 

planetă pustiită” (Acad. ŞT. MILCU) 

Reducerea şi eliminarea factorilor poluanţi precum şi crearea de arii protejate cât mai 

întinse, permit refacerea echilibrului ecologic alterat sau menţinerea cadrului natural existent. 

Protecţia mediului înconjurător a apărut ca problemă a omenirii numai în zilele noastre, 

respectiv atunci când omul a cucerit practic întregul spaţiu al Terrei, prielnic vieţii. Cerinţele 

omului modern sunt numeroase şi variate. Ele se exprimă în moduri diferite şi consecinţele se 

reflectă adesea direct asupra mediului înconjurător. Mentalitatea era şi este de a profita la maxim 

de tot ceea ce oferă natura fără a ţine seama de eventualele urmări.  

În acest sens profesorul Jean Dorst în lucrarea  „Înainte ca natura să moară” afirma: 

„Homo faber de astăzi are o credinţă nezdruncinată în viitor. Mâine va înlătura munţii, va schimba 

cursul râurilor, va obţine recolte în deşerturi, va zbura spre alte planete. O cumplită concepţie 

utilitară a pus stăpânire pe oameni. Ei nu se mai interesează decât de ceea ce aduce un folos, de 

preferinţă imediat.”. (Dorst, J., Înainte ca natura să moară, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,1970). 

Fenomenul de poluare a devenit în ultimii 30 de ani o problemă în aceeaşi măsură locală, 

regională şi globală a omenirii, pentru care se caută măsuri de protecţie sau de rezolvare, fără a se 

putea afirma că acestea au fost şi găsite.  

Saburo Okita afirma: „Mediul reprezintă factorul de bază pentru continuitatea 

supravieţuirii omului, iar prosperitatea omenirii pe termen lung este de neconceput dacă nu suntem 

în stare să asigurăm generaţiilor viitoare posibilitatea de a se bucura din plin de binefacerile 

naturii.”. (Okita, S., Cu faţa spre secolul 21, traducere din limba engleză de Hermine Maershon şi 

Maria Iliescu, Ed. Ager-Economistul, Rai, Bucureşti, 1992, p.155). 

Populaţia Terrei este confruntată cu un paradox: dorinţa unei vieţi mai bune, cu preţul 

propriei distrugeri. Ea trăieşte experienţa unor transformări profunde pentru a-şi asigura pe termen 

lung supravieţuirea, fiind conştientă că aceasta se poate face numai prin conservarea mediului la 

nivel global. 

La Conferinţa asupra Mediului de la Stockhlom din anul 1972 este lansată ideea că 

problemele mediului înconjurător sunt inseparabile de cele ale bunăstării omenirii şi de procesele 

economice în general. În paralel este afirmat faptul că protecţia mediului necesită o colaborare 

globală şi sunt demarate o serie de măsuri pozitive dintre care amintim: 

- în anul 1982 Adunarea Generală a ONU adoptă Charta Mondială a Naturii; 

- în anul 1987 în cadrul Comisiei Internaţionale a Mediului este propus conceptul de 

dezvoltare durabilă - dezvoltarea care satisface cerinţele prezentului fără a compromite 

posibilitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor nevoi. 

Un moment deosebit l-a reprezentat Conferinţa ONU pentru Dezvoltare şi Protecţie a 

Mediului desfăşurată la Rio de Janeiro în anul 1992 în care s-au dezbătut problemele dezvoltării 

economice în armonie cu modificările mediului. Este acceptat conceptul de dezvoltare durabilă 

având ca obiectiv general găsirea unei interacţiuni optime între patru sisteme: uman, economic, 

tehnologic şi de mediu, într-un proces dinamic şi flexibil de funcţionare. Reconcilierea omului cu 

natura trebuie să se facă la diferite niveluri, în diferite  scopuri şi cu mijloace variate. (Borlea, Gh. 

F., Ocrotirea naturii, Ed. Eurobit, Timişoara, 2004). 

Persistenţa fiinţelor vii şi bunăstarea omenirii, depind de modul în care vom şti să păstrăm 

biosfera cu toate sistemele ei ecologice sănătoase în varietatea de plante şi animale, cu soluri 

fertile, ape pure şi aer curat. Modelul dominant de consum duce la devastarea mediului, epuizarea 
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resurselor, extincţia unor specii.  

 Starea de sănătate a fiecăruia dintre noi nu poate fi menţinută respirând aer poluat, 

consumând alimente şi apă contaminată cu  substanţe chimice.  

Problema păstrării calităţii mediului înconjurător începe cu dorinţa de a evidenţia frumosul 

din natura. De aceea, trebuie să ne asumăm responsabilitatea faţă de ce se întâmplă în mediul 

nostru de viaţă. Comunicarea cu natura este de o mare importanţă, pentru că ne ajută  să privim 

natura din altă perspectivă, bazată pe înţelegere, responsabilitate şi astfel să ne analizăm 

comportamentul faţă de natură, dacă are implicaţii pozitive sau negative asupra acesteia. 

Niciun demers educativ nu este suficient dacă nu are aplicabilitate practică. Oamenii pot fi 

învăţaţi să-şi schimbe modul de viaţă pentru a proteja mediul. Dar mai întâi trebuie învăţaţi cum 

ignoranţa generează efecte poluante asupra mediului. 
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CAPITOLUL III 

         DE LA EDUCAŢIA PENTRU MEDIU (EM) LA 

EDUCAŢIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ (EDD) 
 

 

Până la sfârşitul anilor '80, conceptul de dezvoltare durabilă (Sustainable Development - SD) s-a 

bazat pe trei piloni: Mediu / Ecologie, Economie şi Societate. 

Au existat două puncte de vedere diferite în ceea ce priveşte locul educaţiei pentru mediu în acest 

model. 

Educaţia pentru mediu ar fi deservit numai un singur pilon (mediu) şi deci, era nevoie de componente 

educaţionale similare, "echilibrate" pentru Economie şi Societate. Aşadar, educaţia de mediu a fost pentru 

început mai ales preocuparea profesorilor de biologie. 

Educaţia pentru mediu a completat ulterior aria preocupărilor economice şi sociale prin recunoaşterea 

relaţiilor complexe dintre dezvoltarea socio-economică şi calitatea mediului înconjurător. Acceptarea acestui 

fapt a condus la lărgirea activităţilor de tip "formare formatori", incluzând reprezentanţi din sfere diferite ale 

ştiinţelor naturii. 

Până la mijlocul anilor '90, în modelul de bază al educaţiei pentru dezvoltare durabilă, cei trei piloni 

au rămas independenţi şi separaţi. In timpul acestei perioade, educaţia pentru mediu a fost recunoscută ca 

incluzând, în multe cazuri, mai multe elemente cu caracter socio-economic şi a fost acceptată şi extinsă baza 

pentru dezvoltarea durabilă, exprimată ca fiind "Educaţia pentru mediu şi durabilitate" ("Education for 

Environment and Sustainability" - EES). 

De la mijlocul anilor '90, modelul EDD a luat forma tridimensională a unei piramide ce este mult mai 

apropiată de realitate. Această piramidă are ca faţete: Mediul, Societatea şi Economia şi se bazează pe 

educaţie, o educaţie ce trebuie să combine componente specifice pentru a intensifica învăţarea despre Mediu, 

Societate şi Economie, şi care se va infiltra şi va schimba întregul sistem educaţional în direcţia durabilităţii. 

Modelul permite accentuarea conexiunilor multidisciplinare şi interdisciplinare existente în educaţia 

pentru mediu şi necesitatea utilizării unei abordări integrat în scopul realizării educaţiei pentru mediu şi, în 

special, în cadrul activităţilor de tip "formare formatori". 

 Dezvoltarea în sine reprezintă scopul final al oricărui proiect sau activităţi de construcţie 

regională, sectorială sau la nivel de societate. Cu toate acestea, în special dezvoltarea economică 

deţine cele mai multe trăsături de fond care pot intra în contradicţie cu dezideratele dezvoltării 

durabile. Faptul că ea reprezintă un proces prin care resursele sunt astfel utilizate încât să fie atinse 

anumite criterii cum ar fi prosperitatea, performanţe industriale, participarea socială etc. face ca, 

de cele mai multe ori, să se aibă în vedere numai disponibilitatea resurselor sau căile posibile de 

creştere a acestora.  

 Din acest motiv, oricât s-ar optimiza procesele economice de utilizare a resurselor, nevoia 

procurării lor în cantităţi tot mai mari rămâne ca o tendinţă reală a zilelor noastre. Aşa se face că în 

ţările puternic industrializate, consumul acestora pe cap de locuitor este în continuă creştere, în 

ciuda atitudinii tot mai prietenoase faţă de mediu a forurilor internaţionale şi a guvernelor 

naţionale şi a creşterii eficienţei modului în care se folosesc resursele naturale. 

 De fapt, consumul de resurse este doar o faţetă a impactului activităţilor umane asupra 

mediului înconjurător. Alte aspecte legate de efectele activităţilor umane structurate pe 6 domenii 

fundamentale de activitate, considerate ca fiind activităţile cu cel mai mare impact asupra mediului 

înconjurător: producerea energiei; industria; agricultura; transporturile; activităţile menajere; 

turismul şi petrecerea timpului liber. 

Este evident faptul că doar bazându-ne pe educaţie este imposibilă transformarea tiparelor curente de 

dezvoltare, într-o dezvoltare durabilă. Pentru a rezolva această problemă alte trei componente ale modelului 

EDD pot fi propuse alături de educaţie, şi anume: legislaţia, administraţia şi tehnologia. Cu alte cuvinte, 

educaţia este una din componentele de care au nevoie toate administraţiile (guvernamentale).  

Pentru a obţine o dezvoltare durabilă, avem nevoie de: 

- Bunăstare şi coeziune socială; 

- Economie responsabilă; 
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- Protecţia mediului; 

- Instituţii eficiente; 

- Aplicarea unor tehnologii inovative şi adecvate;  

- Educaţia pentru mediu şi Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă. 

Necesitatea educaţiei pentru mediu reiese din faptul că economia nu se poate extinde dincolo de 

limitele societăţii în care există, iar societatea nu se poate extinde dincolo de limitele ecosistemelor suport.   

In literatura de specialitate asupra dezvoltării durabile au fost propuse şi alte tipuri de relaţionare între 

natură, societate şi economie. Dintre acestea, cea mai simplă este reprezentarea echilaterală, în care cele trei 

domenii sunt reprezentate ca suprapuse două câte două. Dar, această reprezentare este greşită, şi date fiind 

mizele în cauză, chiar periculoase, pentru că implică ideea că cele trei domenii ar avea importanţe practice 

echivalente. Această concepţie este eronată, deoarece:  

(1) natura poate exista fără societatea umană, dar societatea umană nu poate exista fără natură (în afara 

resurselor naturale); 

(2) societatea poate exista fără economia de piaţă, dar economia de piaţă nu poate exista fără resurse 

naturale şi organizare socială (nu poate exista în afara lor). 

Abia de scurt timp a început societatea umană să conştientizeze faptul că dezvoltarea socio-

economică curentă nu poate continua - este nesustenabilă / nedurabilă (e.g., WCED, 1987; Walter, 2002). În 

orice caz, este evident că trebuie să înţelegem natura aşa cum este ea; natura (a se înţelege legile naturii) nu se 

va reconfigura după cum vrem noi Această reprezentare echilaterală este poate mai estetică (prin simetrie), şi 

face ca problema în cauză să pară mai uşoară, dar este nerealistă, şi este o bază falsă pentru orice tranziţie la 

dezvoltarea durabilă. 

Problematica de mediu este una foarte complexă şi dificil de înţeles pentru marea majoritate a 

populaţiei. În ultimele decenii, protejarea mediului înconjurător a devenit un obiectiv primordial. Pentru ca 

acest obiectiv să fie atins este necesar ca toţi „actorii” implicaţi, cetăţeni, colectivităţi, întreprinderi, instituţii să 

îşi asume răspunderi şi să împartă sarcinile de protecţia mediului, care se pot realiza pe deplin numai prin 

asocierea măsurilor de ordin juridic şi administrativ cu cele de ordin educaţional. Schimbarea mentalităţii 

oamenilor nu este uşoară, dar fără o educaţie în acest sens, orice acţiune de protecţie a mediului este supusă 

eşecului. 

Canalul de promovare a educaţiei pentru mediu este curriculumul şcolar din educaţia formală. 

Sistemul şcolar din România a operat schimbări în modul de abordare a acestui tip de educaţie, în sensul 

trecerii de la centrarea pe dimensiuni cognitive la realizarea învăţării prin acţiune.  

Adevărata educaţie pentru mediu îşi va atinge scopul numai atunci când se va reuşi ca 

elevii - cetăţenii de mâine - să fie convinşi de necesitatea protejării naturii şi să devină factori 

activi în acţiunea de conciliere a omului cu natura. Educaţia pentru mediu ar trebui să dezvolte la 

nivelul întregii populaţii atitudini de respect şi responsabilitate faţă de resursele naturale, în 

vederea protejării lor.  
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