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Motto: 

Educaţia are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de 
secole, dar şi o pregătire pentru un viitor, în bună măsură, imprevizibil. 

(Jacques Delors) 
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REZUMAT. Noile educaţii, integrative şi cumulative, corespund unor trebuinţe de ordin social şi pedagogic şi se 
constituie în alternativele educaţionale care coexistă cu sistemul tradiţional de învăţământ. Informarea şi 
pregătirea privind transmiterea cunoştinţelor de educaţie ecologică, de a forma deprinderi, convingeri şi 
comportamente trainice de protecţie a biosului, este o condiţie de bază necesară efortului nobil de „a educa”. 
Familiarizarea cu obiectivele educaţiei ecologice este o necesitate, păstrarea unui mediu sănătos de viaţă 
fiind, în esenţă, datoria şi sarcina primordială a fiecărui locuitor al Terrei. Principalul scop al educaţiei relative 
la mediu este formarea conştiinţei şi conduitei ecologice, care începe în familie, se continuă în şcoală, în 
universitate, şi apoi, prin formele instruirii continue, permanente. Îmbogăţirea culturii ecologice ar trebui să 
devină o preocupare de importanţă majoră a omului modern. Din punct de vedere metodologic, integrarea 
educaţiei ecologice în sistemul de învăţământ se poate realiza prin demersuri instituţionalizate care vizează 
mai multe domenii şi direcţii de acţiune. Lucrarea prezintă aspecte referitoare la abordarea transdisciplinară a 
educaţiei ecologice în cadrul noilor educaţii prin care sunt vizate noi obiective şi noi tipuri de conţinuturi 
generate de căutarea unui răspuns pertinent şi util la problematica lumii contemporane.  

Cuvinte cheie: educaţie ecologică, transdisciplinaritate. 

ABSTRACT. New integrative and cumulative educations correspond to some social and pedagogical needs and 
constitute itself in educational alternatives that coexist with the traditional system of education. The 
information and training regarding transfer of knowledge on ecological education, to form lasting habits, 
beliefs and behaviors about bios protection, is a necessary prerequisite in the noble effort to „educate”. 
Familiarity with the goals of ecological education is a necessity, keeping a healthy living environment being, in 
essence, the duty and the primary task of every inhabitant of the earth. The main goal of the environmental 
education is to train ecological consciousness and behavior that begins in the family, continue in school, 
university, and then through continuous, permanent training forms. Environmental enrichment culture should 
become a major concern of modern man. From the methodological point of view, the integration of ecological 
education into the education system can be achieved through institutionalized approaches that cover several 
areas and action directions. This paper presents aspects regarding transdisciplinary approach to 
environmental education in the new educations through which are targeted new objectives and new types of 
contents generated by searching a relevant and useful answer to the problems of the contemporary world. 

Keywords: ecological education, transdisciplinarity. 

1. „NOILE EDUCAŢII“ – PARADIGMĂ  
A SISTEMULUI EDUCAŢIONAL 
MODERN 

Noile educaţii sunt definite în programele 
UNESCO, adoptate în ultimele decenii, ca „răspunsuri 
ale sistemelor educaţionale la imperativele lumii 
contemporane" de natură politică, economică, 
ecologică, demografică, sanitară etc. 

Conţinuturile specifice, propuse din această 
perspectivă, sunt integrabile la toate nivelurile, dimen-
siunile şi formele educaţiei. Ele sunt prezentate în 

termenii unor obiective pedagogice prioritare care 
vizează:  

– educaţia relativă la mediu;  
– educaţia pentru bună întelegere şi pace; 
– educaţia pentru participare şi democraţie;  
– educaţia în materie de populaţie;  
– educaţia pentru o nouă ordine internaţională;  
– educaţia pentru comunicare şi pentru mass-

media;  
– educaţia pentru schimbare şi dezvoltare;  
– educaţia nutriţională;  
– educaţia casnică modernă.  
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Noile educaţii sunt adaptabile la nivelul fiecărei 
dimensiuni a educaţiei, în funcţie de particularităţile 
acestora, dar şi de ciclurile vieţii şi de condiţiile 
sociale specifice fiecărui sistem educaţional. De 
exemplu, educaţia ecologică sau educaţia relativă la 
mediu, care poate fi integrată la nivelul educaţiei 
morale (în învăţământul general), educaţiei intelectuale 
(în învăţământul liceal), educaţiei tehnologice (în 
învăţământul profesional), ridică probleme specifice 
în anumite zone sau ţări ale lumii, respectiv în cadrul 
diferitelor sisteme sociale şi educaţionale. 

Metodologia valorificării noilor educaţii vizează 
toate dimensiunile – intelectuală, morală, tehnologică, 
estetică, fizică – şi formele – formală, nonformală, 
informală – ale educaţiei. Procesul declanşat prin 
această abordare stimulează trecerea de la demersu-
rile specifice, la abordările globale, interdisciplinare, 
care permit aprofundarea unor probleme sociale care 
cer soluţii concrete: pacea, democraţia, justiţia socială, 
dezvoltarea, mediul, alimentaţia, sănătatea, protejarea 
copiilor şi a tinerilor, promovarea învăţământului şi 
a cercetării ştiinţifice etc. 

Implementarea noilor educaţii presupune elabora-
rea şi aplicarea unor strategii pedagogice şi sociale 
speciale. Ele vizează: 

– pătrunderea noilor educaţii în programele şcolare 
sub forma unor recomandări sau module de studiu 
independente, difuzate şi prin sistemele de comunicare 
moderne: televiziune, radio, reţele de calculatoare 
etc; 

– implicarea noilor educaţii în programele edu-
caţionale, ca alternative proiectate în diferite formule 
pedagogice: module de instruire complementară 
(formală-nonformală), ghiduri, îndrumări metodolo-
gice, lucrări fundamentale centrate asupra problemelor 
mari ale lumii contemporane (dezvoltarea economică, 
tehnologia societăţii informatizate, educaţia perma-
nentă, democratizarea şcolii, reforma educaţiei etc.); 

– regândirea sistemelor de selectare şi de orga-
nizare a informaţiei în cadrul unui curriculum 
care, fie introduce module specifice – pentru noile 
educaţii – integrate ca discipline distincte în planul 
de învăţământ (educaţia ecologică, educaţia pentru o 
nouă ordine economică internaţională etc.), fie 
introduce conţinuturile specifice unei noi educaţii în 
sfera mai multor discipline, printr-o abordare in-
fuzională.  

Aceste strategii pot dezvolta şi o altă tendinţă 
tipică proiectelor transdisciplinare: abordarea unei 
probleme sau chiar a unei discipline de învăţământ 
cu contribuţia unor cunoştinţe metodologice provenite 
din direcţia tuturor conţinuturilor integrate generic în 
formula noile educaţii. 

Evoluţia noilor educaţii răspunde provocărilor 
emergente, grave şi de anvergură planetară înregistrate 
sub genericul problematicii lumii contemporane.  

Noile educaţii reprezintă, într-un fel, o continuare 
a curentului pedagogic afirmat la începutul secolului 
XX, sub numele de „Educaţia nouă“. „Educaţia 
nouă“ era centrată, mai ales, asupra înnoirii rapor-
tului metodologic educator – educat. 

Noile educaţii sunt centrate, mai ales, asupra unor 
obiective şi mesaje noi, care determină conţinuturile şi 
strategiile educaţiei în condiţiile lumii contemporane. 

Noile educaţii evoluează în funcţie de procesarea 
realizată la nivelul obiectivelor propuse care dau şi 
denumirea fiecărei structuri de conţinut, structură ce 
poate fi proiectată ca modul sau disciplină de studiu 
concepută strategic în plan disciplinar, dar mai ales 
în plan interdisciplinar şi transdisciplinar. 

Educaţia ecologică sau educaţia relativă la mediu 
vizează formarea şi cultivarea capacităţilor de re-
zolvare a problemelor declanşate odată cu aplicarea 
tehnologiilor industriale şi postindustriale la scară 
socială, aplicare prin care au fost induse numeroase 
efecte negative la nivelul naturii şi al existenţei umane. 

Evoluţia noilor educaţii marchează şi procesul de 
valorificare metodologică a acestora la nivelul celor 
cinci dimensiuni ale activităţii de formare-dezvoltare 
a personalităţii. Se poate vorbi astfel, de un demers 
intelectual al noilor educaţii, un demers moral, un 
demers tehnologic, un demers estetic, un demers 
fizic–sanitar şi sportiv al acestora. 

 

2. ASPECTE METODOLOGICE ALE 
INTEGRĂRII EDUCAŢIEI ECOLOGICE 
ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Raporturile metodologice deschise între dimensi-
unile educaţiei şi noile educaţii angajează următoarele 
patru demersuri pedagogice, instituţionalizate deja, 
la nivelul sistemelor moderne de învăţământ. 

A) Demersul infuzional angajează noile educaţii 
în aria unor discipline şcolare diferite, dar şi a unor 
dimensiuni diferite ale educaţiei. De exemplu, pro-
blemele educaţiei ecologice sunt abordate simultan 
la biologie, chimie, fizică, geografie, dar şi la nivelul 
educaţiei intelectuale, morale, tehnologice, estetice, 
fizice (sanitare). 

Acest tip de demers ridică două probleme meto-
dologice de maximă importanţă pedagogică şi socială:  

– necesitatea de a integra informaţia adusă de la 
nivelul educaţiei ecologice în structura programei 
şcolare, eliminând practica juxtapunerii acesteia 
doar ca o anexă, la sfârşitul unui capitol sau manual;  

– necesitatea de a realiza efectiv o sinteză curricu-
lară între cele două tipuri şi circuite informaţionale. 

B) Demersul modular/disciplinar angajează noile 
educaţii în cadrul unor discipline de studiu integrate 
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la nivelul unor trepte şcolare, dar şi la nivelul unor 
dimensiuni ale educaţiei. De exemplu, educaţia 
ecologică este abordată ca modul în cadrul biologiei, 
în învăţământul liceal, cu obiective specifice dimen-
siunii educaţiei intelectuale. 

Acest tip de demers ridică problema corelaţiei 
existente între diferitele module introduse în cadrul 
unor discipline de învăţământ. De asemenea, ridică 
problema riscului de unilateralizare a obiectivelor 
specifice în cadrul aceleiaşi dimensiuni a educaţiei. 

C) Demersul disciplinar anagajează noile educaţii 
în cadrul unei discipline şcolare distincte. De exemplu, 
educaţia ecologică apare ca disciplină de învăţământ, 
integrată în planul de învăţământ, proiectat la nivelul 
sistemului şcolar respectiv, cu obiective pedagogice 
instituţionalizate la nivelul programei şcolare, care 
procesează adecvat resursele generale şi specifice 
ale tuturor dimensiunilor educaţiei. 

Acest tip de demers a consacrat deja în planurile 
de învăţământ noi discipline şcolare, educaţia 
ecologică fiind una dintre acestea. 

Problema metodologică pe care o ridică demersul 
disciplinar ţine de statutul special al disciplinelor 
şcolare promovate pe această cale. Ele nu au baza 
academică specifică ştiinţelor particulare, care dau şi 
titulatura majorităţii disciplinelor şcolare. Proiectarea 
lor presupune, astfel, în mod obiectiv, depăşirea 
tendinţelor monodisciplinare în favoarea strategiilor 
pluridisciplinare centrate simultan asupra conţinuturilor 
ştiinţifice preluate informativ, dar şi a efectelor sociale, 
aplicative, prelucrate formativ, în sens intelectual, 
moral, tehnologic, estetic, fizic. 

D) Demersul transdisciplinar angajează noile 
educaţii la nivelul unor sinteze ştiinţifice propuse tri- 

mestrial sau anual de echipe de profesori. De 
exemplu, problemele globale şi speciale ale educaţiei 
ecologice sunt abordate de o echipă formată din 
profesori de filosofie, sociologie, economie, biologie, 
chimie, fizică etc., în cadrul unor lecţii de sinteză, se-
minarii etice, conferinţe tematice, dezbateri ideologice, 
concursuri şcolare etc. 

Acest tip de demers, probabil cel mai interesant, 
mai promiţător, dar şi mai greu de pus în aplicare, 
răspunde unor teme incluse în conţinutul noilor 
educaţii, care reflectă tensiunea ideologică şi psiho-
socială a problemelor lumii contemporane: democraţia; 
dezvoltarea economică; apărarea mediului natural; 
valorificarea timpului liber; relaţiile dintre generaţii; 
rolul religiei; raportul dintre naţional şi internaţional 
în viaţa politică; raportul dintre naţional şi universal în 
creaţiile culturale; cultura societăţii postindustriale de 
tip informatizat ş.a.m.d. 

Dificultăţile metodologice inerente acestui demers 
angajează sensibilitatea şi responsabilitatea socială a 
educatorilor, capacitatea lor de abordare globală 
(intelectuală, morală, tehnologică, estetică, fizică) a 
activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii, 
atitudinea lor de deschidere faţă problemele instruirii 
permanente, voinţa lor de auto-perfecţionare profe-
sională continuă.  
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