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Rezumat: Lucrarea prezintă un proiect de educaţie ecologică derulat într-un oraş minier, oraş ce se confruntă 
actualmente cu serioase probleme de mediu şi socio-economice. Unul dintre scopurile acestui program de 
educaţie ecologică a fost acela de a-i ajuta pe tineri să-şi dezvolte capacitatea de a gândi atât critic, cât şi creativ. 
Un tânăr poate face parte din consiliul local, deci trebuie să cântărească bine opţiunile comunităţii, să identifice 
alternativele, să comunice, să analizeze sugestiile cetăţenilor şi să ia decizii. La fel şi un proprietar de pământ, 
trebuie să ştie să-şi administreze corect şi cât mai eficient resursele funciare. Aşadar educaţia de mediu cultivă şi 
un sistem de valori care poate influenţa opţiunile şi deciziile referitoare la toate aspectele vieţii, inclusiv 
problemele de mediu. 

Rezultatele acestui proiect contribuie la menţinerea într-o stare de conservare favorabilă a habitatelor 
naturale, la creşterea nivelului de protecţie a mediului şi a nivelului cunoştinţelor despre mediu într-o zonă cu 
tradiţie minieră. 
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Abstract: The paper presents the results of one ecological programme done in a mining town which has at 
present sirious environment and socio-economical problems. One of the ends of this programm is that of helping 
students develop their ability to think both critically and creatively. A pupil that one day might be involved in the 
City Council, must be able to correctly consider his options, identify the alternatives, communicate, correctly 
discuss the problems of the community, analyse citizen’s suggestions and make decisions. Equally, a land 
owner, must be able to administer his financial resources. The Environmental Education also proposes a system 
of values that can influence the students’ options and decisions regarding all the aspects of their lives, including 
the environmental problems. 

The results of this programme contribute to: the maintenance or re-establishment in a favourable state of 
conservation of natural habitat areas; to increase of the level of knowledge on the environment and its protection 
by population and especially by students in a long-time mining area. 
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1. ISTORICUL MINERITULUI ÎN ORAŞUL BAIA SPRIE 
 

Oraşul Baia Sprie are un însemnat trecut istoric, dar este atestat documentar relativ târziu, printr-o 
diplomă din anul 1329, în timpul regelui maghiar Carol Robert care acordă locuitorilor primele privilegii. 
Denumirea latinească era MONS MEDIUS, ceea ce în traducere înseamnă Muntele Mijlociu. Din această 
perioadă oraşul îşi leagă existenţa de minerit şi de-a lungul secolelor va apare în documente alături de RIVULUS 
DOMINARUM - oraşul Baia Mare de astăzi, ca oraş liber regesc. 

Îl găsim în documente apoi cu numele de CIVITAS MEDIO MONTIS (1348), MONTANA NOSTRA (1360), 
FELSOBANYA (1390), CIVITAS de MONTE MEDIO (1406), iar mai târziu în secolul XIX, din nou sub numele de 
FELSOBANYA. Dacă Baia înseamnă mină, Spria vine de la latinescul ASPER care înseamnă aspru, adică, în 
Baia Spria existau mine cu condiţii aspre de exploatare. 

Mineritul, activitate de bază a locuitorilor din Baia Sprie, şi-a înscris în timp propriile file de istorie. În 
secolele XIII - XIV minerii coborau în galerii prin alunecare, folosindu-se de un şorţ de piele şi îşi luminau spaţiul 
de lucru cu un opaiţ în care ardea ulei de rapiţă. Din secolul al XVII -lea, pentru iluminatul în subteran s-a început 
folosirea lămpii cu carbit, iar mai târziu, către finele secolului al XIX -lea a apărut lampa electrică. Minereul era 
cărat în coveţi de lemn şi scos la suprafaţă în saci de piele de bivol, fie cu ajutorul scripeţilor, fie cu ajutorul cailor. 
În secolul al XVI -lea apar primii vagoneţi din lemn. 

În anul 1435 la Baia Sprie are loc prima mişcare a lucrătorilor minieri în urma căreia li se promite 
alegerea de primar din rândurile lor şi li se acordă pentru prima dată parte din înlesnirile revendicate. 

În anul 1452 Iancu de Hunedoara va dărui vama mineritului bisericii din localitate, drept recompensă 
pentru orga trimisă în Ungaria la cetatea Zolyom. Acest fapt asigură acumularea de imense bogăţii vreme de mai 
multe secole. 

În anul 1461 are loc o demonstraţie la Baia Sprie. Autorităţile au prins un tânăr miner pentru a fi dus la 
oaste, deşi lucrătorii din mine erau scutiţi de serviciul militar. 

În anul 1523 Ludovic al II -lea va scuti locuitorii oraşului de plata urbei. „Urbura” era plata pe care o 
plăteau minerii visteriei regale. 

În anul 1575 apare un regulament referitor la Baia Sprie prin care ziua de muncă era stabilită la 10 ore 
pentru lucrătorii din galerii şi la 11 ore pentru lucrătorii de la şteampuri. 

În anul 1576 minele din Baia Sprie sunt arendate de Ştefan Batory baronului Felician Herbestein. 
În anul 1627 se foloseşte pentru prima dată în minele din Baia Sprie praful de puşcă, iar în secolul al XIX-

lea se introduce dinamita. 



În anul 1638 erau în minele din zonă cinci şteampuri pentru măcinarea minereului. Acestea erau 
construite în Valea Săsarului. În anul 1800 numărul lor va ajunge la 11 bucăţi cu 211 săgeţi. 

În secolul al XVIII-lea la Baia Sprie, ca de altfel în toată zona Ardealului, au loc primele transformări în 
domeniul tehnologiei miniere, transformări ce aveau să aducă o creştere a eficienţei muncii minerilor. Dar aceştia 
au înţeles greşit măsurile aplicate şi, în anul 1726 au pornit o puternică revoltă pe parcursul căreia au distrus 
utilajeje miniere abia instalate.  

În timpul împărătesei Maria Tereza, în anul 1786, se deschid două noi exploatări la Baia Sprie: minele 
TEREZIA şi IRANI. Tot în acest an se construieşte drumul ce leagă Baia Sprie de Cavnic. 

În jurul anilor 1800 în Baia Sprie existau 46 societăţi miniere şi peste 300 de mine şi locuri de mine 
particulare, iar mai târziu încep să apară primele intreprinderi pentru prelucrarea minereurilor. 

În anul 1896 totalitatea liniilor din minele de la Baia Sprie era de 10 km. Tot atunci sunt montate două 
maşini care ridicau apa de la adâncimea de 160 metri şi aveau o capacitate de 250 litri/ minut. 

În anul 1921 un puternic incendiu a nimicit în întregime şteampurile din Valea Săsarului. 
În rapoartele vremii se arată că la minele din Baia Sprie în anul 1928, s-au exploatat 2300 kg de argint, 6 

kg de aur, 1200 kg de plumb, 70 kg de cupru. 
Odată cu naţionalizarea din anul 1948, minele de la Baia Sprie au intrat în patrimoniul statului. În 

perioada comunistă, unele mine au fost folosite ca locuri de detenţie . 
În perioada actuală, majoritatea minelor din acest bazin minier au fost închise, intrând într-un amplu 

proces de conservare, activitate derulată în conformitate cu strategia minieră naţională. 
 
 
2. SCOPUL PROIECTULUI  

 
Scopul proiectului a fost acela de a implica tinerii şi voluntarii adulţi din oraşul Baia Sprie în rezolvarea 

problemelor de mediu din zonă în concordanţă cu cerinţele socio-economice actuale. S-a urmărit ca la 
finalizarea proiectului, Baia Sprie să fie un oraş mai răspunzător privind protecţia mediului, fiind monitorizat prin 
următorii indicatori: 

- participare publică la diferitele acţiuni de protecţie a mediului; 
- conduită ecologică adecvată, cu precădere în cadrul tinerilor; 
- informare corectă despre cerinţele UE în protecţia mediului şi multiplicare prin relaţii interumane. 
– continuitate a acestui tip de proiect şi în alte zone ale bazinului minier Baia Mare; 

Educaţia de mediu cultivă totodată şi un sistem de valori care poate influenţa opţiunile şi deciziile 
referitoare la toate aspectele vieţii, nu numai în problemele de mediu. 

 
 

3. METODE DE LUCRU 
 

Metodele de lucru folosite au fost atât diseminarea informaţiilor relative la problematica vizată (prin 
sesiuni de informare, dezbateri, mese rotunde, spot publicitar radio şi TV, expoziţii), cât şi educaţia specifică pe 
grupe de vârstă (problematizare, discuţii libere relative la un subiect proiectat, joc de rol, studii de caz, proiecte 
şcolare, etc.). 

S-au efectuat, de asemnea, următoarele activităţi concrete: 
a. Înfiinţarea de cercuri şi cluburi ecologice în şcolile din Baia Sprie; 
b. Elaborarea propriului proiect de educaţie ecologică pentru fiecare şcoală-partener în proiect 
c. Elaborarea şi efectuarea unor sondaje de opinie privitoare la atitudinea comunităţii faţă de 

problemele mediului în orizontul local; 
d. Confecţionarea de materiale didactice din materiale refolosibile; 
e. Amenajarea unor spaţii/ colţul „ECO” în fiecare şcoală; 



f. Organizarea de concursuri de colectare şi valorificare a deşeurilor; 
g. Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi în jurul şcolii; 
h. Ecologizarea mediilor naturale ale albiei râului Săsar, râu ce străbate zona; 
i. Organizarea şi desfăşurarea de excursii în rezervaţii-geomorfologice, speologice, floristice, 

faunistice, forestiere, peisagistice, mixte şi parcuri naturale; 
j. Valorificarea potenţialului ecologic al conţinutului lecţiilor la diverse discipline de învăţământ; 
k. Realizarea de expoziţii cu tematică ecologică - desene, obiecte confecţionate din materiale 

reciclate, parada modei din materiale naturale şi/sau refolosibile; 
l. Vizionarea de filme documentare/ diapozitive despre degradarea mediului;  
m. Realizarea de materiale publicitare: pliante, afişe, revistele claselor, şcolii; 
n. Realizarea unor dezbateri/ mese rotunde/ simpozioane pe teme de mediu.  
 
 

4. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI 
 
Act.1. S-au format cadre didactice pentru educaţie ecologică fiind implicaţi direct 150 de profesori si 6 

lectori. 
Act. 2. S-au organizat dezbateri publice pe teme de protecţia mediului cum ar fi: «Modul în care starea 

mediului ne afectează viaţa şi sănătatea», „Poluarea şi formele de poluare a mediului”, «Cum putem noi 
,cetăţenii, să îmbunătăţim calitatea mediului?», «Zile internaţionale dedicate mediului înconjurător», inclusiv 
elaborarea calendarului ecologistului. 

Act.3. S-au format cluburi verzi ale şcolilor, s-au elaborat propriile lor proiecte şi s-a urmărit punerea lor 
în aplicare. Aici sunt incluse ecologizări pe malul apelor şi în pădurile de recreere din împrejurimi, igienizarea 
spaţiilor verzi, amenajări de spaţii verzi, plantări de puieţi cu sprijinul comunităţii locale, etichetarea unor arbori 
seculari şi întocmirea fişelor lor de observaţie, excursii tematice pe valea Cavnicului, Cheile Tătarului, Cheile 
Lăpuşului, diverse tipărituri (pliante, ghid, calendare ecologice, etc.)  

Act. 4. S-a organizat o excursie tematica în Parcul Natural Munţii Maramureşului timp de 2 zile cu 40 de 
elevi.  

Act. 5. S-a organizat o tabără de educaţie ecologică cu participanţi din judetele Maramureş, Bistriţa, 
Bacău, Tulcea, Constanţa şi Mureş. 

Act. 6. S-au organizat dezbateri publice cu următoarele teme: „Este natura în primejdie ?”, „Schimbările 
climatice - un viitor pericol ?”, „Protecţia mediului: între mentalitate, tradiţie şi cerinţe legislative”. 

Act. 7.  S-a făcut mediatizarea şi evaluarea proiectului.  
 
Poate cel mai important rezultat al proiectului a fost acela că tinerii au fost stimulaţi să gândească atât 

critic, cât şi creativ. Un elev poate va face parte din consiliul local, deci trebuie să poată cântări bine opţiunile, să 
identifice alternativele pentru o problemă dată, să comunice, să prezinte corect problemele comunităţii, să 
analizeze sugestiile cetăţenilor şi să ia decizii. La fel şi un proprietar de pămînt, trebuie să ştie să-şi administreze 
corect şi cât mai eficient resursele funciare. Cu alte cuvinte, un program bun de educaţie ecologică îi ajută pe 
actualii şi viitorii cetăţeni să se implice în rezolvarea unei probleme ce afectează atât mediul, cât şi sănătatea 
comunităţii în care trăiesc.  
 
 

5. CONCLUZII 
 



În conştientizarea problemelor de mediu un rol important îl are educaţia pentru mediu. Scopul său este de 
a forma aptitudini şi atitudini necesare pentru dezvoltarea activităţii de protecţie a mediului şi capacitatea de a 
realiza tehnologii cât mai prietenoase pentru mediu. 

Sistemele educaţionale folosite pâna în prezent s-au bazat pe monopolul instituţional al şcolii. Un astfel 
de model a putut funcţiona optim atâta vreme cât alternativele educaţionale din afara şcolii erau puţin dezvoltate 
şi nu se manifestau sub forma unei concurenţe din ce în ce mai puternice. Deceniile din urmă însă au pus în 
evidenţă o dezvoltare a noi medii educaţionale, în afara şcolii, capabile să devină o alternativă (fie 
complementară, fie concurenţială) pentru educaţia formală de tip şcolar. Extensia educaţiei nonformale şi 
informale a evidenţiat şi anumite carenţe ale educaţiei şcolare, conducând la contestări şi critici uneori foarte 
vehemente. Se conturează, din ce în ce mai mult, ideea că şcoala trebuie considerată în ansamblul modalităţilor 
sociale de educaţie care constituie, de fapt, sistemul social de educaţie. Multe dintre noile modalităţi de educaţie 
satisfac nevoia de educaţie permanentă a individului. 

Educaţia ecologică este o formă a educaţiei care printr-un sistem de acţiuni specifice asigură formarea 
unei conştiinţe ecologice. Ea asigură conştientizarea tuturor obligaţiilor noastre faţă de mediul înconjurător, 
ajutându-ne să ne evaluăm şi să ne clarificăm atitudinea faţă de mediu în general şi faţă de provocările mediului 
nostru ambiant în special.  

Într-o societate tot mai grăbită şi artificializată, această educaţie ar trebui să îşi propună ca finalitate 
dezvoltarea cunoştinţelor şi a aptitudinilor necesare pentru ca oricare cetăţean să joace un rol activ şi constructiv 
în conservarea resurselor naturale, în activităţile de prevenire a poluării şi protecţie a mediului perceput ca suport 
al vieţii. 
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