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Buna creştere a tineretului este garanţia cea mai sigură a fericirii unui stat.  
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REZUMAT. Obiectivele educaţiei de mediu sunt asemănătoare în toată lumea: îmbunătăţirea şi menţinerea calităţii mediului. Unul 
dintre scopurile programelor de educaţie ecologică este de a-i ajuta pe elevi să-şi dezvolte capacitatea de a gândi atât critic cât şi 
creativ. Un bun program de educaţie ecologică trebuie să-i facă pe elevi să se simtă cetăţeni care pot să se implice în rezolvarea 
unei probleme ce afectează mediul şi comunitatea. Educaţia de mediu cultivă şi un sistem de valori care poate influenţa opţiunile şi 
deciziile elevilor referitoare la toate aspectele vieţii lor, inclusiv problemele de mediu. Este foarte important ca informaţiile despre 
problemele de mediu şi soluţiile lor să fie transmise într-un mod cât mai interesant şi accesibil copiilor. În general, potrivit opiniei 
mai multor specialişti în domeniul educaţiei, orele ecologice vor fi cu atât mai eficiente cu cît profesorii îi vor ajuta pe elevi să-şi 
evalueze aportul lor la rezolvarea unor probleme de mediu. 
 
Cuvinte cheie: educaţie de mediu, gândire creativă, aportul elevului. 
 
ABSTRACT. The objectives of environmental education worldwide are alike: the improvement and the maintenance of the 
environmental quality. One of the goals of the environmental education programs is helping students to develop the ability to think 
both critically and creatively. A good program of environmental education should make students feel as citizens able to engage in 
solving a problem that affects the environment and community. Environmental education also cultivates a system of values that can 
influence students’ choices and decisions concerning all aspects of their lives, including environmental issues. It is very important 
that information about environmental problems and their solutions to be communicated in a manner as interesting and accessible 
as possible to children. In general, according to the opinion of many specialists in education, environmental classes will be more 
effective, so that teachers will help students to assess their contribution to solving environmental problems. 
 
Keywords: environmental education, creative thinking, student intake. 
 

Obiectivele educaţiei de mediu în toată lumea sunt 
asemănătoare: îmbunătăţirea şi menţinerea calităţii 
mediului. Pe de o parte, educaţia de mediu înseamnă 
informarea şi sporirea cunoştinţelor elevilor despre 
mediul înconjurător. Elevii învaţă cum „funcţionează” 
pământul şi ce urmări poate avea degradarea mediului, 
conştientizând astfel care este rolul lor în crearea şi 
prevenirea problemelor de mediu. Pe de altă parte, 
educaţia de mediu sporeşte sensibilizarea opiniei 
publice faţă de protecţia mediului, ajutându-i pe elevi 
să-şi evalueze şi să-şi clarifice sentimentele faţă de 
mediu şi faţă de modul cum contribuie la rezolvarea 
problemelor acestuia. Apoi educaţia de mediu este şi 
una practică, în sensul învăţării unor deprinderi de viaţă 
care ar reduce impactul negativ asupra mediului. Şi, în 
final, educaţia ecologică accentuează abilităţile de a 
acţiona ca cetăţean – de la elaborarea unui proiect până 
la influenţarea consiliilor locale sau a autorităţilor 
publice şi a instituţiilor internaţionale. 

Contrar părerilor mai multor oameni, educaţia de 
mediu nu se leagă numai de obiectele ce ţin de ştiinţele 

naturii, ci se intersectează cu toate celelalte obiecte de 
studiu, inclusiv economia, arta limbajului, istoria, 
studiile sociale şi umanitare. Fie că lucraţi cu preşcolarii 
sau elevii din gimnaziu, din zone rurale sau urbane, în 
programele de educaţie a comunităţii sau în calitate de 
profesor, puteţi introduce educaţia de mediu în oricare 
din activităţile dumneavoastră. De asemenea, proble-
mele ecologice pot fi abordate în cadrul orelor de 
educaţie civică şi consiliere (dirigenţie), dar nu fugitiv 
şi în treacăt, ci cu cea mai mare seriozitate. Fireşte că 
sporirea interesului faţă de problemele de mediu este 
îmbucurătoare, însă, cu toate acestea, mulţi oameni 
susţin că elevii de pretutindeni – în special din zonele 
urbane – pierd legătura cu lumea naturală. 

Frazeologia „a avea cei şapte ani de acasă” nu 
necesită o explicaţie detaliată. Cu toţii ştim că ati-
tudinile şi comportamentul nostru faţă de tot ce ne 
înconjoară încep a se forma de la cea mai fragedă 
vârstă. Iniţial părinţii, apoi profesorii încearcă să ne 
familiarizeze cu diferite norme şi valori morale. Iscu-
sinţa lor de a transmite acest mesaj determină gradul 
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nostru de receptivitate şi tendinţa de a cunoaşte lumea. 
Nu în zadar filosofii antici afirmau că toate relele 
provin din ignoranţă. În acest context, ecologiştii susţin 
că unul dintre principalii factori care contribuie la 
degradarea mediului, cu părere de rău, este nivelul slab 
de cultură ecologică al populaţiei sau, exprimându-ne 
mai dur, lipsa celor şapte ani de acasă. 

Oricît de exagerată ar părea această afirmaţie, ea 
totuşi este adevărată şi nu o putem trece cu vederea. 
Oamenii continuă să arunce gunoiul unde se nimereşte, 
să defrişeze păduri, să utilizeze chimicale despre pro-
venienţa cărora habar nu au etc. Eficient ar fi să găsim 
soluţii de optimizare a activităţilor întreprinse în 
domeniul educaţiei ecologice atât de către instituţiile de 
stat, cît şi de către organizaţiile neguvernamentale. 

După cum susţin unii cercetători, a educa înseamnă 
a-i face pe copii să însuşească prin experienţă un sistem 
de valori prin intermediul căruia să se integreze moral 
în societate. Literatura de specialitate defineşte educaţia 
ecologică drept un proces care are scopul de a îmbu-
nătăţi calitatea vieţii prin asigurarea cunoştinţelor, 
deprinderilor, motivaţiilor, valorilor şi angajamentelor 
necesare oamenilor pentru a administra eficient resurse-
le naturale şi a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea 
calităţii mediului. Dacă dorim ca seminţele educaţiei 
ecologice să dea roade, atunci publicul ţintă trebuie să 
fie în primul rând copiii, pentru că „pomul când e mic 
se-ndreaptă” spune un vechi proverb românesc. De 
altminteri, deprinderea cea mai desăvârşită este aceea 
care începe a se forma în anii tinereţii. Pe lângă aceasta, 
copiii sunt un public important pentru educaţia de 
mediu, deoarece ei sunt gestionarii şi consumatorii de 
mâine ai resurselor naturale, iar în unele cazuri, chiar 
pot influenţa radical atitudinile părinţilor şi ale altor 
membri ai comunităţii faţă de problemele ecologice.  

Copiii de astăzi tot mai mult preferă să-şi petreacă 
timpul în faţa calculatoarelor şi televizoarelor, decât în 
sânul naturii. În acest sens, profesorii şi-ar putea aduce 
elevii mai aproape de natură prin folosirea mediului 
drept o aulă studenţească. De exemplu, mulţi profesori 
din occident îşi ţin prelegerile în aer liber pentru a le 
stimula elevilor spiritul de creaţie, alţii folosesc mediul 
ca un laborator în care elevii îşi efectuează investigaţiile 
şi experimentele. La noi, cu părere de rău,  experienţele 
în aer liber deseori se reduc doar la câteva ieşiri în 
clasele primare, în loc să fie practicate de-a lungul 
întregii perioade de şcolarizare a elevilor. Desfăşurarea 
orelor ecologice în natură este o parte substanţială a 
unui program eficient de educaţie de mediu, pentru că 
nimic nu poate înlocui propriile experienţe care îi ajută 
pe elevi să-şi creeze o imagine obiectivă a realităţilor 
ce-i înconjoară.  

Este important ca profesorii să sensibilizeze opinia 
publică faţă de problemele ecologice cu care se 
confruntă comunitatea. Mulţi dintre elevi şi familiile lor 
pot fi direct sau indirect responsabili pentru problemele 
de mediu pe care le investighează.  

Unul dintre scopurile programelor de educaţie 
ecologică este de a-i ajuta pe elevi să-şi dezvolte 
capacitatea de a gândi atât critic cât şi creativ. Un elev, 
care într-o bună zi ar putea face parte din consiliul 
local, trebuie să poată să cântărească bine opţiunile, să 
identifice alternativele, să comunice, să pună corect în 
discuţie problemele comunităţii, să analizeze sugestiile 
cetăţenilor şi să ia decizii. La fel şi un elev care într-o 
bună zi ar putea deveni proprietar de pământ, trebuie să 
ştie să-şi administreze corect resursele funciare. Cu alte 
cuvinte, un bun program de educaţie ecologică trebuie 
să-i facă pe elevi să se simtă cetăţeni care pot să se 
implice în rezolvarea unei probleme ce afectează 
mediul şi comunitatea. Educaţia de mediu cultivă şi un 
sistem de valori care poate influenţa opţiunile şi 
deciziile elevilor referitoare la toate aspectele vieţii lor, 
inclusiv problemele de mediu. 

Educaţia ecologică nu constă numai în a face să se 
nască idei bune, adică prin cuvinte potrivite să se nască 
sentimente lăudabile. Nici ideile, nici sentimentele nu 
sunt îndeajuns, trebuie să urmeze acţiunea. Se ştie că 
omul învaţă mai repede din greşelile proprii decât din 
cele ale semenilor, însă când e vorba de „reparat”, de 
suportat consecinţele greşelilor altora, lucrurile se 
inversează. Astfel, acţiunile de igienizare organizate cu 
participarea elevilor le insuflă acestora un fel de dispreţ 
faţă de cei care au produs mizeria pe care o adună şi 
implicit un dispreţ faţă de atitudinea pe care au avut-o 
aceştia faţă de mediul înconjurător. Ei suportă de fapt 
«pedeapsa» care ar trebui aplicată celor care au generat 
deşeurile. În aşa mod, este cert că elevii, participanţi la 
această acţiune, îşi vor revizui atitudinea şi comporta-
mentul faţă de mediu şi faţă de cei care nu-i valorifică 
resursele. 

Copilul căruia îi rămîne imprimată această deprindere 
şi atitudine o va transpune în viaţă în măsura caracteru-
lui şi a anturajului său, dacă se face aprecierea necesară.  

Este foarte important ca informaţiile despre proble-
mele de mediu şi soluţiile lor să fie transmise într-un 
mod cât mai interesant şi accesibil copiilor. În general, 
potrivit opiniei mai multor specialişti în domeniul 
educaţiei, orele ecologice vor fi cu atît mai eficiente, cu 
cât profesorii îi vor ajuta pe elevi să-şi evalueze aportul 
lor la rezolvarea unor probleme de mediu. Din aceste 
considerente ar fi bine ca acţiunile ecologice – fie că e 
vorba de salubrizarea unui izvor, fie că e vorba de 
plantarea unor copaci – să se desfăşoare ca o sărbătoare, 
astfel încât elevii să simtă că au contribuit şi ei cu ceva 
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la protecţia mediului înconjurător, iar atunci când vor 
creşte mari să-şi îndrume proprii copii să sădească un 
arbore, să cureţe o fântână etc. În cazul în care comuni-
tatea nu va aprecia la justa valoare eforturile copiilor de 
a îmbunătăţi şi menţine calitatea mediului în care trăim, 
ar trebui aplicate nişte amenzi administrative, ceea ce ar 
atinge poporul nostru exact acolo unde-l doare cel mai 
mult – la buzunar. De altfel, după cum susţin mai mulţi 
ecologişti, înăsprirea sancţiunilor pentru încălcarea 
normelor ecologice ar fi unul dintre instrumentele 
principale în optimizarea procesului de educaţie şi 
sensibilizare faţă de problemele de mediu. 

Un stimul foarte bun în educaţia elevilor sunt con-
cursurile şi jocurile. În acest sens, fiecare profesor poate 
să adapteze lecţia la stilul său de predare. Important este 
ca ei să-şi manifeste spiritul creativ şi să se distreze 
împreună cu elevii. Un exemplu demn de urmat sunt 
concursurile de desene şi poezii cu tematică ecologică, 
în cadrul cărora elevii propun adeseori idei de-a dreptul 
uluitoare. Anterior am menţionat cît e de important ca 
orele ecologice să fie predate în aer liber – pe lângă 
faptul că aceste lecţii sunt mai interesante şi mai 
distractive, ele oferă elevilor posibilitatea să cunoască 
în mod direct elementele despre care învaţă şi care sunt 
de fapt foarte buni factori de motivaţie. În contextul dat, 
am putea să exemplificăm campaniile de salubrizare şi 
monitorizare a râurilor mici organizate de către mai 
multe organizaţii neguvernamentale şi reprezentanţi ai 
instituţiilor de învăţământ. 

Un program educaţional de mediu poate face multe 
pentru a da putere elevilor să-şi îmbunătăţească cali-
tatea vieţii lor şi a celorlalţi, iar această putere poate 
duce la amplificarea sentimentelor de mândrie şi respect 
de sine.  

Când elevii iau parte la un proiect al comunităţii 
pentru a contribui la îmbunătăţirea calităţii mediului sau 
la rezolvarea unei sau altei probleme, ei se ajută pe sine 
înşişi şi îi ajută şi pe ceilalţi în acelaşi timp. Ei îşi 
afirmă propriile valori şi văd că acţiunile lor contează. 
Introducând strategiile educaţiei ecologice în predare se 
poate influenţa mentalitatea elevilor.   

Calitatea mediului se reflectă direct nu numai în 
vieţile lor, ci şi ale familiilor acestora. Ajutându-i să-şi 
cunoască drepturile cetăţeneşti, dându-le puterea să 
acţioneze şi să simtă că atitudinea lor contează, 
clarificând legăturile dintre sănătatea individuală sau 
familială şi mediu, arătând legătura dintre veniturile 
personale şi mediu şi în cele din urmă trezindu-le 
interesul faţă de lumea naturală, puteţi aprinde o 
scânteie a sentimentului de stimă faţă de sine şi nu vă 
faceţi griji dacă nu puteţi face totul – aprinderea unei 
scântei este un început bun. 
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