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1. Rolul educaţiei pentru mediu în formarea personalităţii umane 

În amplul proces de formare a omului , este deosebit de important ca viaţa din afara şcolii să continue 
să completeze, să consolideze şi să desăvârşească opera educativă într-un adevărat comportament 
european. 

Pregătirea elevilor ca viitori cetăţeni ai Uniunii Europene a devenit o provocare şi o necesitate 
prefigurată de un viitor previzibil, care îi va solicita să trăiască într-o permanentă stare de adaptare pentru a 
putea face faţă schimbărilor insidioase sau brutale şi oportunităţilor potenţiale. 

Formarea elevilor cu o conştiinţă şi o conduită ecologică devine o cerinţă deosebit de importantă 
pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar. 

Implicarea elevilor, de la clasele mici şi până la liceu, în activităţîle de cunoaştere, înţelegere a unor 
fapte şi fenomene din universul apropiat, în identificarea şi rezolvarea unor probleme de poluare şi degradare 
a mediului, are ca rezultat formarea unor convingeri şi deprinderi de apărare, conservare şi dezvlotarea 
mediului înconjurător – condiţie de viaţă civilizată şi sănătoasă. 

Bazate pe cooperare şi colaborare, diversitatea activităţilor practice desfăşurate cu elevii asigură 
asimilarea multor reguli de comportament care se constituie în elemente de bază în formarea unei educaţii 
europene a oamenilor de mâine. 

Având convingerea că formarea unui comportament ecologic la elevii din învăţământul preuniversitar 
constituie un aspect important al activităţii instructiv-educative şi că acesta se realizează, atât în şcoală, cât şi 
în afara ei prin activităţile extracurriculare şi printr-o strânsă colaborare cu familia şi comunitatea locală, 
unităţile şcolare cuprind între ţintele lor pe termen mediu şi lung, derularea unor proiecte educative al căror 
obiectiv general să răspundă dezideratului precizat anterior. 

Avem norocul să trăim în secolul XXI. Noi şi generaţiile pe care le educăm şi le instruim acum în 
şcoală sunt generaţiile care au avut ocazia să trăiască explozia internetului, forţa telecomunicaţiilor şi să-şi 
schimbe modul de gândire şi de acţiune. 

Protecţia mediului înconjurător a apărut ca problemă a omenirii numai în zilele noastre, respectiv 
atunci când omul a cucerit întreg spaţiul Terrei prielnic vieţii. Acum, bogăţiile şi resursele de energie au fost 
afectate în aşa măsură, încât se întrevede epuizarea rapidă a unora dintre ele, iar unele condiţii esenţiale 
existenţei umane, ca apa sau aerul, dau semne de otrăvire. Se deduce astfel, posibilitatea ca viitorul omenirii 
să fie pus sub semnul întrebării, dacă bineînţeles, nu se iau măsuri energice de protecţie a planetei. Omul a 
înţeles că face şi el parte din natură, că Terra şi resursele ei sunt limitate, că această planetă funcţionează ca 
un sistem şi că dereglările produse într-un loc pot avea repercusiuni pentru un întreg circuit, inclusiv pentru 
om. Omenirea nu poate renunţa însă la ritmurile înalte ale dezvoltării economice. Calea pentru realizarea 
acestor ritmuri, cu menţinerea unei bune calităţi a mediului, este exploatarea acestuia în aşa fel încât să se 
poată regenera şi conserva în permenenţă. 

Primele iniţiative de ocrotire a mediului au apărut acum aproximativ 200 de ani din necesitatea salvării 
unor specii pe cale de dispariţie. Cu timpul motivele care au impus ocrotirea naturii s-au diversificat. Începând 
din 1970 au apărut semne clare de îmbolnăvire a planetei: subţierea stratului de ozon, încălzirea globală, 
ploile acide, poluarea apelor, a aerului şi solului. Oamenii au început să înţeleagă necesitatea adoptării unui 
comportament responsabil fată de natură. Însă responsabilitatea omului pentru ocrotirea mediului înconjurător 
este atât individuală, dar mai ales colectivă: protecţia naturii angajează colaborare şi sprijin reciproc pe plan 
local, judeţean, naţional şi mai ales internaţional. 

Construind fabrici şi uzine, dezvoltând oraşele şi transporturile, defrişând pădurile pentru a folosi 
lemnul şi a mări suprafeţele agricole, aruncând nepăsători în apă şi în aer cantităţi mari de deşeuri toxice, 
omul a stricat echilibrul natural existent în mediul înconjurător, aşa încât, uneori, şi-a pus în pericol însăşi 
viaţa lui. În asemenea situaţii,  fiinţa umană s-a văzut nevoită să ia atitudine pentru înlăturarea răului pe care 
l-a produs şi să treacă urgent la luarea unor măsuri pentru protecţia mediului înconjurător, pentru menţinerea 
în natură a unui echilibru normal între toţi factorii care compun mediul. 

Permanent, factorii de mediu – apa, aerul, solul – sunt supuşi agresiunii activităţilor umane. 
Înrăutăţirea progresivă a calităţii acestora determină implicaţii de ordin social cu repercusiuni asupra calităţii 
vieţii. 



Pânza de paianjen „ţesută” cu măiestrie de actuala criză ecologică se extinde nestingherită 
asupra preţioasei noastre planete albastre, cum ne place să o numim, afectând nepermis de mult, biosfera şi 
implicit omul şi mediul său de viaţă. Realizând amploarea uriaşă a acestui fenomen, factori de decizie de rang 
mondial şi în ultima perioadă şi naţional, încearcă să stabilească măsuri ferme şi urgente pentru salvarea 
naturii, pentru conservarea mediului de viaţă a omului, măsuri care sunt vizate şi de sistemul de învăţământ.   

Suficient de tardiv, după ce românii au asistat la episoade dramatice, adevărate catastrofe 
ecologice şi anume inundaţiile din ultimii ani, intensificarea fenomenului de deşertificare din sudul ţării, 
tornade, perioade lungi de secetă, au început să conştietizeze că s-au depăşit nişte limite care au provocat 
grave dezechilibre în natură şi chiar dispariţia multor specii de plante şi animale. 
                  Poluarea, care în ultima perioadă a căpătat un caracter universal, se numără printre factorii majori 
ce induc dezechilibre în natură. Natura înregistrează toate faptele nesăbuite, agresiunile făcute de om , 
conştient sau inconştient, le stocheaza în memorie iar atunci când... se umple paharul ..., se răzbună 
necruţător. 

Şcoala prin destinaţia şi rolul său asigură cadrul adecvat în care se desfăşoară un complex de 
formare a elevilor, sub cele două laturi ale sale: cea instructivă şi cea educativă. O cerinţă deosebit de 
importantă pentru orice demers didactic constă în pregătirea elevilor cu o concepţie şi conduită ecologică 
bună, obiectiv de mare actualitate şi importanţa pentru calitatea vieţii. Apărarea mediului înconjurător 
devenind un exerciţiu de practică socială, şcoala trebuie să facă acest exerciţiu social cu întreaga populaţie 
şcolară care „ mâine” va avea răspunderi mari şi concrete în gestionarea raţională a tuturor condiţiilor de 
mediu natural şi social. Ea este chemată să determine nu numai sentimentele de admiraţie pentru frumuseţile 
naturii, ci şi convingeri şi deprinderi de apărare, conservare şi dezvoltare a mediului înconjurător – condiţie de 
viaţă civilizată şi sănătoasă. În ultimă instanţă, şcoala trebuie să trezească spiritul de independenţă, de 
formare a capacităţii de autoinstruire şi autoeducaţie ecologică la elevi, căci ignorarea de către profesori a 
necesităţii acestui lucru dăunează muncii educative fiind, una din cauzele principale ale eficienţei scăzute ale 
acestei activităţi. 

Un obiectiv foarte important pentru educaţia ecologică este acela de a obţine, în amplul proces de 
formare a omului, în viaţa din afara şcolii, continuarea şi completarea, consolidarea şi desăvârşirea operei 
educative într-un adevărat comportament european. 

Cercetarea mediului în mijlocul naturii cu elevii permite îmbogăţirea volumului de cunoştinţe, lărgirea 
orizontului ştiinţific, sesizarea legăturilor reciproce între fenomene, modul cum se interferează şi se 
influenţează reciproc şi de asemenea permite formarea unei gândiri sănătoase despre lume şi viaţă. În acest 
sens un loc hotărâtor îl au cadrele didactice organizatoare de activităţi, fie pe itinerar, fie în orizontul local şi 
care trebuie să manifeste permanent preocuparea de formare a deprinderilor de păstrare şi ocrotire a calităţii 
mediului înconjurător. 

Concepte referitoare la mediul înconjurător pot fi achiziţionate de la cea mai fragedă vârstă şi în 
acelaşi timp cu noţiunile despre locurile cele mai apropiate copilului până la noţiuni abstracte, mai târziu. Ca 
arie de investigaţie se alege, la început, studiul mediului apropiat al copilului (casă, şcoală, drumul între casă 
şi şcoală). La această vârstă, orice prilej de ieşire în natură este multivalent, dar la fel de bogate în 
semnificaţii sunt şi vizionarea unor emisiuni documentare despre mediul înconjurător, amenajarea spaţiilor 
verzi în clasă ori în afara ei. Elevii trebuie îndrumaţi să observe şi să ştie să pună întrebări asupra unei 
probleme de poluare şi degradare a mediului (aruncarea gunoaielor la întâmplare, poluarea râurilor cu 
substanţe toxice etc.). 

De ce trebuie să punem accent pe educaţie pentru mediu ?  
Pentru că, în prezent, mai mult de 5,3 miliarde de oameni folosesc (abuzând deseori, cu bună ştiinţă 

sau fără) resursele naturale ale pământului. În fiecare colţ al lumii, omenii taie păduri, extrag minerale şi surse 
de energie, erodând solul de la suprafaţă, poluând aerul şi apa, creând deşeuri primejdioase şi producând o 
ruptură a zonelor naturale într-un ritm fără precedent în istoria vieţii pe pământ, fiind  imposibil să se scape de 
consecinţele degradării serioase a mediului: dispariţia speciilor, extinderea deşertului, contaminarea cu 
pesticide, creşterea problemelor de sănătate, foametea, sărăcia şi chiar pierderea de vieţi umane.  

Educaţia privind mediul este un proces care are scopul să îmbunătăţească calitatea vieţii prin 
asigurarea oamenilor cu „uneltele” de care au nevoie pentru a rezolva şi împiedica problemele de mediu. 
Educaţia pentru mediu poate ajuta oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi angajamentul 
de care au nevoie pentru a gospodări eficient resursele pământului şi de a-şi asuma răspunderea pentru 
menţinerea calităţii mediului. 

Adolescenţii sunt un public important pentru educaţia mediului deoarece sunt gestionarii şi 
consumatorii de mâine ai resurselor. Şi în unele cazuri adolescenţii îşi pot influenţa părinţii şi alţi membri ai 



comunităţii. Educatorii şi toţi cei care lucrează în şcoli şi cu elevi pot avea un impact deosebit, de la creşterea 
conştientizării şi cunoaşterii până la formarea de atitudini şi proiecte active în numele educaţiei mediului. Este 
important să recunoaştem că nu este doar o singură cale corectă de a „face” educaţie pentru mediu.  

Problemele de mediu sunt urgenţe şi trebuie abordate de întreaga comunitate, iar educaţia trebuie să 
fie o parte integrantă a soluţiei. 

Obiectivele educaţiei pentru mediu în toată lumea sunt asemănătoare: să menţinem şi să îmbunătăţim 
calitatea mediului, să prevenim problemele mediului în viitor. 

Pe de o parte, educaţia pentru mediu înseamnă informarea şi sporirea cunoştinţelor elevilor despre 
mediul înconjurător. Elevii 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 pentru mediu sporeşte conştientizarea problemelor şi înţelegerea valorilor 
personale prin „descoperirea” atitudinii şi înţelegerii, ajutându-i pe elevi să-şi evalueze şi să-şi clarifice 
sentimentele în ceea ce priveşte mediul şi cum contribuie la problemele acestuia. Educaţia pentru mediu este 
şi practică, în sensul învăţării unor lucruri cum ar fi plantarea unui copac până la reducerea consumului sau 
cum să trăim producând un impact negativ cât mai mic asupra mediului, iar scopul principal al programului de 
educaţie pentru mediului este să ajutăm  elevii să-şi dezvolte capacitatea de a gândi – atât critic cât şi creativ. 

 
Astfel, educaţia pentru mediu: 

 trezeşte şi dezvoltă sentimentul de dragoste faţă de natură;  
 oferă informaţii despre mediu;  
 practică – prin politica şcolară şi prin implicarea familiei, prin comportament –economisirea apei şi a 

electricităţii, reciclarea hârtiei şi a altor materiale, cumpărarea hranei produse natural şi chiar producerea 
(uneori) a acesteia – o atitudine favorabilă naturii;  

 încurajează atitudinea civică activă prin implicarea personală în protecţia mediului.  
 
2. Educaţia pentru mediu – disciplină de studiu integrată 
 Pornind de la principiul că un prieten va fi tratat întotdeauna cu consideraţie, cu atât mai mult cu cât 
există o dependenţă esenţială de bunăstarea acestui prieten, proiectele educative de educaţie pentru mediu 
îşi construiesc activităţile teoretice şi practice pe fundamentul stabil al prieteniei cu natura. Punctul de pornire 
al acestor proiecte ne este demonstrat chiar de copii: ei iubesc natura, animalele şi copacii, florile şi fluturii. 
Dacă această iubire este adâncită şi întărită, vor creşte din ea simţul de răspundere şi dorinţa de acţiune. 
Componenta emoţională trebuie dublată de componenta acţională: se transmite astfel experienţa că natura 
este mai mult decât un rezervor de materie primă, care poate fi exploatat la nesfârşit pentru că pare nestins, 
că în viitor, ne va sta la dispoziţie doar atunci când îi vom cunoaşte necesităţile primordiale şi le vom 
respecta. 
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Fluxul informaţional în derularea proiectelor extracurriculare de educaţie pentru mediu a trecut de la o 
abordare verticală (diseminarea informaţiilor şi cunoştinţelor ştiinţifice) la o abordare orizontală (în care se 
pune accentul pe acţiuni, feed-back, dialog), obiectivul primordial fiind participarea efectivă la realizarea 
dezideratului dezvoltării durabile. Prin caracteristicile lor (interdisciplinaritate, orientare spre valori, accent pe 
rezolvarea problemelor, stimularea participării responsabile, aplicabilitatea la contexte locale reale, stimularea 
creativităţii) aceste proiecte se adresează în egală măsură şi grupurilor ţintă similare din spaţiul comunitar 
european. Prin activităţile proiectate şi derulate, aceste proiecte contribuie la „vindecarea sechelelor”  care 
mai persistă în sistemele de educaţie din ţările excomuniste (rigiditatea, centrarea pe nevoile sistemului de 
învăţământ şi nu ale societăţii, separaţia dintre şcoală şi comunitate, separaţia între materii în cadrul 
curriculumului, comunicarea deficientă dintre educatori şi educabili, slabe mecanisme de întreţinere a 
interacţiunilor educative între elevi).  
 
3. Exemple de bună practică 
3.1 Proiectul de educaţie ecologică „Sănătatea mea = sănătatea mediului” derulat în parteneriat între GSI 
„Electroputere”, Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” şi Fundaţia „Fraţii Buzeşti”, toate din Craiova şi sub 
coordonarea ISJ Dolj. 

Scopul general: 
Educarea tinerilor pentru acţiune responsabilă în direcţia conservării mediului şi asigurării caracteristicilor 
necesare acestuia pentru sănătatea biosferei. 
Antrenarea tinerilor în colective de lucru pentru realizarea unor activităţi comune, schimburi de experienţă, 
produse specifice (reviste şcolare, portofolii ş.a.) precum şi pentru îmbunătăţirea şi pozitivarea imaginii 
tineretului în societate.  
Participarea comunităţii locale la formarea şi educarea tinerilor, pentru dezvoltarea la aceştia a trăsăturilor 
cetăţeanului activ şi responsabil, implicat în problemele comunităţii şi beneficiar al avantajelor derivate din 
acţiunile de ecologizare şi conservare a mediului. 

Scopul operaţional: 
Educarea tinerilor care se pregătesc pentru a deveni cetăţeni responsabili ai comunităţii. 
Formarea unor cetăţeni proactivi, educaţi şi capabili să obţină rezultate pozitive în viaţa de adulţi şi să educe, 
la rândul lor, pentru intrevenţii ecologice asupra mediului, în spiritul principiilor dezvoltării durabile. 

Obiectivele programului: 
 formarea şi educarea interesului pentru perceperea, înţelegerea şi interiorizarea principiilor dezvoltării 

durabile;  
 integrarea capacităţilor personale într-un complex de trăsături şi comportamente generatoare de 

satisfacţie şi mândrie pentru intervenţiile pozitive asupra mediului; 
 manifestarea atitudinii de respect pentru frumuseţea mediului înconjurător şi a dorinţei de a 

conserva/populariza zonele de interes; 
 manifestarea sentimentelor de patriotism şi păstrarea zonelor tradiţionale româneşti în contextul dezvoltării 

economico-industriale durabile;  
 popularizarea şi valorizarea unor acţiuni de conservare a mediului, realizate de elevi şi cadre didactice din 

unităţile şcolare partenere; 
 antrenarea elevilor în acţiuni extraşcolare pentru intervenţii pozitivre asupra mediului din clasă, şcoală, 

împrejurimi şi chiar a unor zone de interes regional/naţional; 
 conştientizarea  importanţei pe care o are propria acţiune ca exemplu pentru cei din jur, în educarea 

ecologică a cetăţenilor;  
 identificarea şi cultivarea gustului pentru frumos, a sensibilităţii estetice; 
 stimularea potenţialului creativ al elevilor; 
 folosirea naturii ca “sală de clasă” în aer liber; natura oferă săli de clasă excelente în aer liber, pentru 

educaţie, la o gamă largă de discipline (biologie, chimie, fizică, geografie, matematică, ştiinţe sociale etc.); 
 aducerea parcurilor în şcoală/sala de clasă; vizitarea şcolilor de către specialiştii unor “arii protejate” sau 

de către agenţii de mediu, poate asigura o educaţie valoroasă, permiţând discutarea unei game largi de 
teme privind factorii de mediu, culturali şi socio-economici, cu importanţă pentru comunitatea locală, ale 
cărei activităţi sunt influenţate direct de “mediul protejat”; 

 promovarea temelor de dezvoltare durabilă în sistemul de formare iniţială/profesională. 
Modalităţi de realizare 

 realizarea unor activităţi comune cu diverse prilejuri – evenimente specifice calendarului de mediu precum şi 
la sugestia şcolilor partenere 



 redactarea revistelor şcolare ale elevilor din unităţile şcolare partenere 
 formarea unor capacităţi specifice de adaptare şi intervenţie pozitivă asupra mediului şi planificarea 

acţiunilor în concordanţă cu ţintele stabilite  
 captarea intersului comunităţii locale şi a ONG-urilor faţă de problemele de mediu şi antrenarea acestora 

pentru rezolvarea lor 
 implicarea tinerilor în viaţa comunităţii, prin adaptarea conduitei ecologice responsabile şi a ţintelor privind 

conservarea mediului la realitatea şi tendinţele de dezvoltare regională 

Corelarea factorilor implicaţi în derularea proiectului şi a activităţilor propuse 
 
3.2 Concursuri tematice organizate la nivel judeţean 
 În judeţul Dolj există o tradiţie: în ziua de 12 martie, Ziua Gărzii de Mediu, se organizează o expoziţie 
cu vânzare de produse realizate de elevi din deşeuri şi materiale reciclabile. Expoziţia este în acelaşi timp un 
târg (elevii studiază piaţa, lansează “trend-uri”, negociază preţuri, vând şi în anul următor vin mai pregătiţi) şi 
un concurs (Garda Judeţeană de Mediu, Consiliul Local şi mass-media se implică, sponsorizează, jurizează 
şi acordă premii la fel de năstruşnice ca şi exponatele – pretext pentru motivarea participanţilor). Acţiunea 
este popularizată în presă iar premianţii sunt “focare” de răspândire a preocupării pentru mediu.  

Proiectele educative de educaţie pentru mediu se înscriu în coordonatele unor preocupări organizate, 
coordonate, sistematizate de abordare ecologică a problematicii lumii contemporane: ele sunt o cale de 
modernizare a învăţământului românesc, de care depinde posibilitatea de a alege, în viitor, între un mediu 
curat şi sănătos, un public informat şi educat, care conştientizează rolul său în dinamica societăţii sau un 
mediu degradat sub acţiunea antropică şi un public care ignoră şi este indiferent la aceste probleme. 
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