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ARGUMENT 

 

                                          „Educația copilului trebuie să urmărească dezvoltarea  

respectului față de mediul natural.” 

Art.29, Convenția cu privire la Drepturile Copilului 

 

 

 Corelarea intereselor umanității în conformitate cu legile naturii este unica 

premisă a continuității vieții pe Terra. 

         Acțiunea de protecție a mediului se poate realiza pe deplin, numai prin asocierea 

măsurilor de ordin juridic și administrativ cu cele de ordin educațional. Schimbarea 

mentalității oamenilor nu este ușoară, dar fără o educație în acest sens, orice acțiune de 

ocrotire a mediului este sortită eșecului. 

  Școala de mâine se construiește, în contextul societății cunoașterii,  din 

transformări progresive ce alimentează continuitatea în schimbare. Ea are pecetea 

democratizării prin adaptarea curriculumului la specificul local şi asigură caracterul 

integrat şi transdisciplinar al conţinuturilor. Registrul bogat al,,noilor educaţii” permite 

deschiderea şcolii spre problematica lumii contemporane. Protecţia mediului este o 

prioritate a lumii contemporane. Școala are misiunea de a organiza şi desfăşura o vie şi 

susţinută mişcare de educaţie ecologică şi protecţie a mediului, iar elevii, prin îndrumarea 

cadrelor didactice de specialitate pot şi trebuie să formeze marea echipă de ocrotitori ai 

naturii. 

             Problemele de mediu sunt urgente şi trebuie abordate de întreaga comunitate, iar 

educaţia trebuie să fie o parte integrantă a soluţiei. Opiniile divergente privind starea 

mediului, consecinţele degradării acestuia şi rolul educaţiei sunt bune subiecte de discuţie 

şi dezbatere. De asemenea credem că educaţia mediului n-ar trebui să impună oamenilor 

un anumit fel de a gândi. Speranţa noastră este că educaţia ecologică sau educaţia cu 

privire la mediu poate ajuta oamenii să înveţe cum să gândească – inclusiv cum să rezolve 

problemele, să ia decizii, să cântărească opţiunile şi să alinieze valorile cu acţiunile 

personale. 
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Educaţia ecologică, sau educaţia relativă de mediu, răspunde acestei cerinţe, investind în 

dezvoltarea gradului de conştiinţă şi a simţului responsabilităţii tuturor oamenilor faţă de 

mediu şi problemele sale. Ea vizează în egală măsură asimilarea de cunoştinţe, formarea 

de atitudini şi comportamente dezirabile, clarificarea valorilor, precum şi un demers 

practic eficient. În acest context, rolul educaţiei ecologice şi de protecţie a mediului 

înconjurător este evident, el se concentrează pe modelarea viitorului membru al societăţii 

pentru a deveni capabil de a-şi forma un punct de vedere obiectiv asupra realităţii 

înconjurătoare, de a-l incita la participare, devenind astfel conştient de viitor şi de faptul 

că viaţa generaţiilor de mâine depinde într-o mare măsură de opţiunile sale. Educaţia 

ecologică este valoroasă pentru că presupune o un demers de formare prin şi pentru valori, 

care poate dobândi forme concrete de realizare, la diferite nivele de şcolaritate, livrând 

conţinuturi informaţionale în modalitate transdisciplinară, în context formal sau 

nonformal. 

           Educaţia ecologică 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. Ea poate ajuta oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, 

valori şi angajamentul de care au nevoie pentru a gospodări eficient resursele pământului 

şi de aşi asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului. 

          Fie că lucrăm cu preşcolarii sau elevii din gimnaziu, din zone rurale sau urbane, în 

programele de educaţie a comunităţii sau ca profesor, putem introduce educaţia mediului 

în activităţile noastre. În ciuda părerilor multor oameni, educaţia de mediu nu se leagă 

numai de planul de învăţământ al obiectului ştiinţe, ci se intersectează cu toate celelalte 

obiecte de studiu, inclusiv în afaceri, economie, arta limbajului, istorie, studii sociale, ea 

nu se produce doar în activităţi obligatorii, ci şi în activităţi extracurriculare. Copiii sunt 

o resursă importantă pentru educaţia mediului prin dubla lor calitate de gestionari şi 

consumatori de mâine ai resurselor. Se porneşte de la premise ca în multe cazuri copiii îşi 

pot influenţa părinţii şi alţi membri ai comunităţii. Educatorii şi toţi cei care lucrează în 

şcoli şi cu elevii 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 

ecologică, ca parte a noilor educaţii, impune corelarea informaţiilor pe toate palierele. Ca 

educatori, avem puterea să schimbăm vieţile oamenilor şi să servim ca modele pentru 

colegii noştri.  
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Având în vedere perspectiva interdisciplinară de soluționare a problemelor 

mediului înconjurător, mi-am propus ca în această lucrare, Dezvoltarea spiritului 

ecologic al școlarilor mici prin activități extracurriculare, să identific acele modalități 

de educare a conduitei ecologice la școlarii de vârstă mică. În acest scop, mi-am 

structurat lucrarea în trei capitole, după cum urmează: 

               Primul capitol a vizat încadrarea problematicii ecologice în contextul 

problematicii lumii contemporane. Astfel, în subcapitolul 1.1. am vorbit despre premisele 

etice ale educaţiei ecologice dorind să supunem atenţiei importanţa educaţiei pentru 

protecţia mediului precum şi modul în care aceasta se poate realiza pe deplin: prin 

asocierea măsurilor de ordin juridic şi administrative cu cele de ordin educaţional. 

Schimbarea mentalităţii oamenilor nu este uşoară, dar fără o educaţie în acest sens, orice 

acţiune de ocrotire a mediului este sortită eşecului. Subcapitolul 1.2. a prezentat 

problematica şi conceptele de bază ale lucrării. În subcapitolul numit ,,Tendinţe şi direcţii 

în etica ecologică contemporană” am făcut o trecere în revistă a momentelor principale 

care marchează etica ecologică contemporană. În ultimul subcapitol am făcut o trecere în 

revistă a surselor generatoare de dezechilibru dintre om şi natură şi etica care impune 

restabilirea acestui dezechilibru 

               Cel de-al doilea capitol a fost destinat prezentării modalităţi de realizare a 

educaţiei ecologice în şcoala. Subcapitolul 2.1. a prezentat condiţiile generale de realizare 

a educaţiei ecologice sa iar în cel de-al doilea subcapitol au fost prezentate reperele 

informativ-educative ale educaţiei ecologice. Subcapitolul 2.4. face o prezentare a 

strategiilor de realizare a educaţiei ecologice în şcoală şi prezintă, pe scurt, rolul cadrului 

didactic în desfăşurarea activităţilor de educaţie ecologică. În subcapitolul 2.6. sunt 

trecute în revistă formele prin care urmărim cultivarea interesului pentru educaţia 

ecologică şi ocrotirea mediului la elevii din ciclul primar. Ultimul subcapitol este destinat 

prezentării pe larg a unor teme care se pot urmări pe durata unui an sau a unui ciclu de 

învăţământ prin activităţi specifice de educaţie ecologică şi cunoaşterea mediului.  

              Capitolul III prezintă metodologia cercetării și cuprinde delimitarea teoretică a 

problemei de cercetat, proiectarea activității de cercetare, organizarea și desfășurarea 

experimentului, analiza și interpretarea rezultatelor.  

Lucrarea se încheie cu Concluzii la care am adăugat și Bibliografia pe care am 

consultat-o în vederea realizării acestei lucrări. 
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CAPITOLUL I 

 

PROBLEME ALE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ÎN 

CONTEXTUL PROBLEMATICII LUMII 

CONTEMPORANE 

 

 

                Ca știință, ecologia s-a dezvoltat foarte mult în ultimul sfert de veac și începe 

să intereseze cercuri tot mai largi de oameni, atât din domeniul ştiinţelor naturii cât şi al 

ştiinţelor sociale. Apariţia de probleme majore cu privire la alimentaţie, creşterea 

populaţiilor umane, poluare, criza energetică, productivitatea ecosistemelor, protecţia şi 

amenajarea mediului, crearea de sisteme ecologice pe navele cosmice, reprezintă numai 

o parte din direcţiile ecologiei contemporane. Educarea tinerei generaţii în vederea 

însuşirii unei concepţii ecologice comune a devenit tot mai necesară datorită creşterii 

influenţei omului asupra naturii, prin dezvoltarea vertiginoasă a tehnicii, mecanizarea 

agriculturii, utilizarea pesticidelor, dezvoltarea turismului. A apărut şi s-a dezvoltat la 

interferenţa cu alte ştiinţe biologice, cât şi ,,nebiologice”, (fizică, chimie, matematică, 

cibernetică, urbanistică, meteorologie, sociologie) ca o ştiinţă de sinteză. 

Termenul de ecologie (din grecescul oikos care semnifică casă, loc de viaţă şi 

logos care înseamnă ştiinţă, vorbire), creat de E. Haeckel în 1866 defineşte „ştiinţa 

condiţiilor luptei pentru existenţă” (Gabriela Nedelcu, 2003, p.4), în special relaţiile 

animalelor cu mediul, urmărind şi modul de comportament al acestora. Ecologia 

contemporană studiază şi funcţionalitatea ecosistemelor. Civilizaţia umană are un rol 

foarte important în evoluţia acestora pe planeta noastră, dar, din păcate, omul nu este pe 

deplin conştient de aceste implicaţii. De la simplu vânător şi culegător, omul a ajuns să 

se considere stăpân pe resursele planetei pe care le risipeşte fără să ţină cont de propriul 

interes al rasei umane. Suntem la începutul unui secol care va trebui să aducă schimbări 

esenţiale acestei atitudini, altfel însăşi existenţa noastră va fi pusă sub semnul întrebării. 

Pentru a cunoaşte modul de funcţionare al acestui sistem din care facem parte, este vital 

ca omul să fie educat în spiritul respectului pentru tot ceea ce îl înconjoară, pentru ca el 

să devină conştient de faptul că nu este stăpânul naturii, ci parte a ei.  
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1.1. Premise etice ale educaţiei ecologice 

 

Botanistul Emil Pop (1932) afirma: „Ceasul de faţă ne cere stăruitor să convertim 

nostalgia vagă într-o conştiinţă generală, fermă, activă, de comunicare cu structura şi 

dinamica naturii, a cărei ocrotire nu este o problemă a naturaliştilor, ci a omului însuşi”. 

Pentru asigurarea acestui ţel, o importanţă deosebită o are sistemul educaţional al întregii 

populaţii.  

Educaţia ecologică se bazează pe conştientizarea care are acest unic ţel - acela de 

a proteja natura, de a o face să-şi păstreze sănătatea de care depinde, în final, sănătatea 

noastră, a oamenilor. Vindecarea naturii de nocivităţile de tot felul existente în atmosferă, 

sol şi apă, nu se poate face fără conştientizare şi fără o pregătire ecologică efectivă a 

noastră, a tuturor. Educaţia ecologică este o educaţie prin şi pentru valori, care poate 

dobândi forme concrete de realizare, la diferite nivele de şcolaritate, livrând conţinuturi 

informaţionale în modalitate transdisciplinară, în context formal sau nonformal. 

În ecologie, „preocuparea o constituie relațiile specifice dintre organisme, inclusiv 

ale acestora cu mediul înconjurător, și nu granițele dintre viu și neviu sau cele dintre trecut 

și viitor” (Budeanu, C., Călinescu, E., 1982, p. 41). 

 Desprinsă din biologia generală, ecologia a devenit o știință care și-a câștigat 

independența, devenind din ce în ce mai mult „o știință a gospodăririi planetei, având 

contingențe nu numai cu științele naturii, ci și cu științele social-umaniste, tinzând spre 

stabilirea unor legi generale, bazate pe observațiile asupra fenomenelor și proceselor 

concrete din natură și pe experimente și cercetări” (Constantinescu, N.N., 1998, p. 

67).Dezvoltarea pe care a avut-o ecologia în ultimii ani trebuie atribuită în mare măsură 

abordării sistemice a diferitelor niveluri de organizare a materiei vii și a interacțiunii 

acestora cu diverșii factori de mediu. În acest domeniu de mare actualitate, „concepția și 

metoda sistemică s-au transformat într-un adevărat instrument de lucru, permițând 

modelarea sistemelor ecologice” (Botnariuc, N.,1976,  p. 41). 

Educaţia ecologică se poate realiza în mod deosebit, prin şcoală şi mass-media, 

având motivaţie logică. Educaţia ecologică se bazează pe conştientizarea care are acest 

ţel singular, acela de a proteja natura, de a o face să-şi păstreze sănătatea de care depinde 

în final, sănătatea noastră, a oamenilor. Educaţia referitoare la protecţia mediului începe, 

sau ar trebui să înceapă, din fragedă copilărie. Ea contribuie la formarea unei conştiinţe 

ecologice şi a unei gândiri ecologice despre natură, din care rezultă o comportare atentă 
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şi corectă faţă de ea. În cadrul lecţiilor, în funcţie de caz, este necesar a se aborda probleme 

de ecologie care să contribuie gradat la formarea conştiinţei ecologice. Valenţele 

informaţionale şi corelative sunt multiple, ele devin eficiente dacă au constantă şi 

atractivitate.  

Obiectivele educaţiei ecologice vizează în egală măsură conştiinţele, achiziţia de 

atitudini, clarificarea valorilor şi demersul practic. Privind din perspectivă şcolară, elevul 

trebuie ajutat: să înţeleagă că omul este o parte a mediului şi că efectele negative ale 

acţiunilor sale au consecinţe asupra mediului; să obţină cunoştinţe de bază necesare 

soluţionării problemelor mediului său imediat; să judece responsabilităţile individuale şi 

colective, să se angajeze în obţinerea cooperării pe linia rezolvării unor probleme. 

Existenţa unor probleme care privesc întreaga planetă şi a căror soluţionare 

corespunzătoare interesează toate ţările, reprezintă o realitate necontestabilă. Sub raportul 

conţinutului, întreaga omenire - de la opinia publică şi până la factorii de decizie sau 

forurile internaţionale de colaborare şi cooperare - a dobândit reprezentarea clară asupra 

problemelor multiple şi complexe pe care le ridică astăzi raporturile omului cu mediul 

înconjurător, a importanţei resurselor naturale pentru viaţa şi bunăstarea popoarelor şi a 

faptului că acestea nu mai sunt inepuizabile. A devenit din ce în ce mai evident faptul că 

activităţile noastre au profunde repercusiuni asupra naturii şi a bogăţiilor sale, mai ales în 

condiţiile în care influenţele omului asupra mediului înconjurător sunt din ce în ce mai 

mari ca urmare a creşterii populaţiei, a aglomeraţiilor umane şi dezvoltării industriilor şi 

tehnologiilor. Această viziune globală asupra planetei a condus la numeroase constatări 

neliniştitoare şi la atitudini imediate. Astfel, problematica contemporană a mediului, 

considerând poluarea şi neglijenţa principalele pericole pentru supravieţuirea şi existenţa 

vieţii pe această planetă reclamă tot mai mult intervenţia eticii în soluţionarea lor. 

Preocupările şi idealurile conştiinţei contemporane au trebuit să-şi îndrepte atenţia asupra 

protecţiei naturii astfel: s-au înmulţit asociaţiile de protecţie a mediului; omul 

contemporan consideră ca datorie superioară să aibă în vedere natura, protecţia mediului 

devenind un obiectiv prioritar de masă. Se impune o redimensionare a responsabilităţii 

umane; redescoperirea demnităţii intrinseci a naturii; recunoaşterea valorii în sine a 

ecosferei, independent de binele omenesc; natura trebuie respectată ca un patrimoniu 

comun ce trebuie transmis generaţiilor viitoare. Epoca contemporană este încă dominată 

de hedonismul ecologic, care menţine dinamica individualistă centrată pe consum. 

Sensibilitatea ecologică a permis într-o oarecare măsură moralizarea proceselor de 

producere şi de consum, orientând cererea şi oferta către tehnologiile alternative 
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ecologice. Consensul ecologic nu a pus capăt cursei creşterii şi consumului individualist, 

ci a dat naştere unei eco-producţii dublate de o ecologie a consumului. În acest context, 

se face simţită nevoia de a sprijini morala ecologică, pe care o promovează etica 

ecologică, atât prin intervenţia factorilor de decizie politică, dar mai ales a celor 

responsabili de educaţia tinerei generaţii, prin formarea unei conştiinţe şi conduite moral-

ecologice care să conducă la ocrotirea vieţii şi a omenirii pe acest pământ. Deşi în ultimul 

deceniu al secolului trecut în România s-a dezvoltat o întreagă strategie de protejare a 

mediului înconjurător – adoptarea legislaţiei pentru protecţia mediului înconjurător, 

derularea unor proiecte de prezervare şi ocrotire a mediului natural cu ajutorul unor 

fonduri extrabugetare, implementarea unor programe de dezvoltare durabilă, chiar şi 

proiecte educaţionale etc. Dar toate s-au realizat fără a se baza pe o etică ecologică 

autohtonă, ci doar prin valorificarea teoriilor elaborate de filosofii occidentali. Având în 

vedere perspectiva interdisciplinară de soluţionare a problemelor mediului înconjurător, 

mi-am propus ca în această lucrare să identific acele modalităţi de abordare 

transdisciplinară a eticilor ecologice care să permită reechilibrarea relaţiilor dintre om şi 

natură şi care valorificate prin educaţia ecologică să contribuie la o ameliorare a 

raporturilor dintre oameni şi natură. Analiza, reflecţie şi acţiune pentru a înţelege, preveni 

şi corecta neajunsurile provocate mediului. 

Corect înţeleasă şi aplicată, educaţia pentru mediu ar trebui să constituie o parte 

componentă a procesului de educare pe parcursul întregii vieţi, pentru că numai în acest 

mod pot avea loc schimbări benefice în acest domeniu. Aceasta ar trebui să pregătească 

persoanele în vederea unei înţelegeri mai amănunţite asupra problemelor cu care planeta 

se confruntă în zilele noastre, să dezvolte capacităţi şi abilităţi care să constituie premisele 

unei vieţi pentru fiecare dintre noi. (Environmental Protection Agency, 

http://www.epa.gov/enviroed/eedefined.html) 

 

1.2. Conceptul şi problematica eticii ecologice 

 

Scopul principal al educaţiei ecologice desfăşurate în şcoală este facilitarea 

dobândirii unor cunoştinţe care să permită înţelegerea problemelor de mediu în 

profunzimea şi complexitatea lor, conducând în final la luarea deciziilor pe baza unei 

conştiinţe ecologice, precum şi la promovarea oportunităţilor de a avea experienţe directe 

http://www.epa.gov/enviroed/eedefined.html
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cu mediul natural. În timp ce educaţia formală este asigurată în special de instituţii 

educaţionale, responsabilitatea educaţiei ecologice a fost asumată cu precădere de 

societatea civilă încă de la apariţia sa. Avantajul acestui fapt este că facilitează schimbarea 

de atitudine şi apariţia motivaţiei de a lucra în favoarea soluţionării problemelor de mediu. 

Latura negativă este generată de dispariţia educaţiei ecologice din programele şcolare ori 

existenţa programelor lipsite de acurateţe ştiinţifică, rezultând în final dezinformarea şi 

apariţia unor concepţii greşite, de multe ori cu efecte nedorite asupra mediului. Pentru a 

asigura atingerea scopului educaţiei ecologice, şi anume de a contribui la soluţionarea 

problemelor de mediu, este important ca în programa şcolară să fie reintrodusă ca 

disciplină educaţia ecologică. Învăţământul are nevoie de specialişti care să lucreze în 

strânsă colaborare cu persoane cunoscătoare ale particularităţilor de vârstă ale elevilor ori 

a comunităţilor cărora se adresează programul respectiv. 

Deşi necesitatea sa a fost recunoscută prin lucrări teoretice şi prin activitatea mai 

multor naturalişti, lucrările care abordează strict problematica educaţiei ecologice au 

început să apară abia cu câteva decenii în urmă. Una dintre primele definiţii cunoscute 

este cea formulată de Stapp şi colab. Ei consideră că educaţia ecologică „are ca scop 

formarea de cetăţeni: (I) informaţi cu privire la mediul lor biofizic şi problemele asociate 

acestuia; (II) conştienţi cu privire la posibilităţile lor de a ajuta în rezolvarea acestor 

probleme; şi (III) motivaţi să lucreze la rezolvarea lor” (William B. Stapp, 1969). Am 

reamintit de William Stapp deoarece a fost şi unul dintre promotorii unor programe şi 

întâlniri internaţionale care au condus la recunoaşterea pe plan mondial a necesităţii 

educaţiei ecologice; a fost directorul primului Program Internaţional de Educaţie 

Ecologică lansat în 1975 de către Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi 

Cultură – UNESCO, în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite Pentru Mediu – UNEP. 

        În ordinea istorică a evenimentelor a urmat Declaraţia de la Tbilisi (UNESCO, 1978, 

p.25), incluzând în Recomandarea 1(3) scopul şi obiectivele educaţiei ecologice: „Scopul 

de bază al educaţiei ecologice este de a reuşi în a face indivizii şi comunităţile să înţeleagă 

caracterul complex al mediului natural şi construit ce rezultă din interacţiunea aspectelor 

biologice, fizice, sociale, economice şi culturale şi de a dobândi cunoştinţe, valori, 

atitudini şi deprinderi practice, în vederea participării într-un mod responsabil şi eficient 

la anticiparea şi rezolvarea problemelor de mediu şi la gestionarea calităţii mediului”. 

Având ca obiectiv atingerea dezvoltării durabile, UNESCO consideră că „Educaţia nu 

este o finalitate în sine. Ea este un instrument cheie pentru a aduce modificările în 

cunoştinţe, valori, atitudini şi moduri de viaţă necesare dezvoltării durabile şi stabilităţii 
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în şi între state, democraţie, securitate şi pace. Astfel, reorientarea sistemelor educaţionale 

şi a curriculumului în această direcţie trebuie să aibă prioritate. 

Educaţia la toate nivelurile şi în toate formele sale reprezintă o unealtă vitală 

pentru abordarea tuturor problemelor globale relevante pentru dezvoltarea durabilă” 

(UNESCO, 2002, p.2). Actualitatea şi importanţa educaţiei ecologice reiese şi din 

iniţiativa UNESCO de a lansa, în 2005, Decada Naţiunilor Unite pentru Educaţie şi 

Dezvoltare Durabilă, un program care urmăreşte integrarea principiilor, valorilor şi 

practicilor dezvoltării durabile în toate aspectele educaţiei şi învăţării, din dorinţa de a 

aborda problemele sociale, economice, culturale şi de mediu ale acestui secol. 

Rolul esenţial pe care îl poate juca educaţia ecologică în rezolvarea problemelor 

globale de mediu a fost recunoscut şi pe plan politic-legislativ. Unul dintre cele mai 

importante documente internaţionale privind aceste probleme este Convenţia privind 

Diversitatea Biologică, semnată la Rio de Janeiro în 1992 şi ratificată de România prin 

Legea nr. 58 din 13 iulie 1994. În Articolele 12 şi 13 ale acestei convenţii sunt formulate 

obiectivele cu privire la cercetare şi instruire, respectiv educarea şi conştientizarea 

publicului ca măsuri necesare pentru conservarea diversităţii biologice. 

 

1.3. Tendinţe şi direcţii în etica ecologică contemporană 

 

 Tendinţele şi direcţiile în etica ecologică rezultă din caracteristicile educaţiei 

ecologice: punctul de plecare îl reprezintă mediul care îl interesează realmente pe om, 

trebuie stabilite interdependenţele între factori şi efectele în lanţ, se face o analiză critică 

globală a educaţiei ecologice, stabilirea unor condiţii de realizare interdisciplinară, 

examinarea tuturor faţetelor problemelor într-o viziune de ansamblu, cu aportul 

disciplinelor clasice, dar depăşindu-le (fizică, chimie, biologie şi mai noi biochimie, 

educaţie civică, ecologie) obiectivele educative de ordin afectiv-cognitive şi acţionale se 

ating prin modalităţi specifice 

 În planul comportamentului se urmăreşte dezvoltarea cunoştinţelor, problemelor 

şi atitudinilor care ţin cont de valorile sociale. Educaţia relativă de mediu nu-şi va atinge 

scopul dacă acţiunile pe care le sugerează elevului, nu se desfăşoară în jurul acestuia, în 

familie, în comunitatea în care trăieşte. Eficienţa educaţiei asupra mediului se poate 

aprecia numai prin efectele pe termen lung asupra comportamentului viitorului cetăţean, 

rămânând însă în vigoare şi obligaţia de a avea o utilitate imediată (prin aplicaţiile 
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practice, prin intervenţia elevului, situaţii concrete). Educaţia ecologică trebuie să arate 

că succesul nu se poate obţine fără o îmbinare judicioasă a principiilor generale şi a 

datelor pertinente referitoare la ceea ce este particular într-o situaţie concretă. 

            În concluzie, școala are menirea de a organiza şi desfăşura o vie şi susţinută 

activitate privind educaţia ecologică şi protecţia mediului, iar elevii sub îndrumarea 

cadrelor didactice pot şi trebuie să formeze apărătorii naturii. Adevărata educaţie 

ecologică îşi va atinge scopul numai atunci când va reuşi ca elevii - cetăţenii de mâine - 

să fie convinşi de necesitatea ocrotirii naturii şi să devină factori activi în acţiunea de 

conciliere a omului cu natura. Aceasta este cu atât mai necesar cu cât, aproximativ 

jumătate din populaţia globului trăieşte în mediul urban, importanţa naturii şi elementelor 

naturale asupra sănătăţii şi bunăstării oamenilor a devenit obiectul a numeroase studii. 

Din acestea reiese că simpla posibilitate de a explora natura în aer liber are beneficii 

deosebite asupra formării copiilor atât pentru cei din mediul urban, cât şi pentru cei din 

mediul rural.  

Studiile de specialitate, realizate pe diferite grupe de vârstă, demonstrează 

beneficiile educaţionale, psihologice şi de sănătate ale experienţelor din natură (Kaplan 

şi Kaplan, 1989; Jackson, 2003; Wells şi Evans, 2003). Elementele naturale din jurul 

locuinţei au un rol semnificativ asupra funcţiilor cognitive ale elevilor; chiar şi observarea 

prezenţei unui arbore sau participarea la activităţi de plantare s-a dovedit benefică în ceea 

ce priveşte capacitatea de direcţionare a atenţiei (Wells, 2000). Natura are un efect de 

amortizare a stresului cotidian, vegetaţia şi elementele naturale din locuinţă sau din 

apropiere acţionând ca factori protectori pentru copii (Wells şi Evans, 2003). Căutând 

mecanismele care stau în spatele acestui rezultat, Wells şi Evans (2003) au ajuns la 

concluzia că elementele naturale acţionează pe două căi majore: (I) asigurând un suport 

social, ceea ce se explică prin faptul că copiii îşi fac prieteni mai uşor şi interacţionează 

mult mai bine în aer liber, şi (II) prin „capacitatea de atenţie direcţionată” (Kaplan şi 

Kaplan, 1989), copiii fiind fascinaţi şi atraşi de elemente noi, prezente într-un număr 

nelimitat în natură. Influenţa pe termen lung şi posibilele efecte pozitive ale experienţelor 

din natură asupra formării de indivizi dedicaţi cauzei protecţiei mediului este una dintre 

direcţiile relativ recente de cercetare. 

În urma studiilor efectuate pe diferite grupuri de elevi s-a demonstrat că începând 

de la simplă joacă cu frunze, fructe, până la colectarea acestora sau posibilitatea de a avea 

în îngrijire un animal în perioada copilăriei, contactul cu natura şi cu elemente naturale 

influenţează cunoştinţele din domeniul protecţiei mediului acumulate până la vârsta 
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adolescenţei (Chipeniuk, 1995). Un studiu similar, dar realizat pe un interval de timp mai 

lung, a dovedit existenţa unor relaţii pozitive între experienţa în aer liber în cursul primilor 

ani de viaţă şi atitudinea faţă de mediu a tinerilor adulţi (Ewert şi alţii, 2005), în timp ce 

oportunitatea împărtăşirii acestei experienţe, de exemplu sub forma taberelor sau 

activităţilor de cercetaşi, a avut o influenţă şi mai puternică (Palmer, 1993; Chawla, 1999). 

Într-un studiu amplu cu privire la relaţia dintre experienţele din natură din perioada 

copilăriei şi atitudinea faţă de mediu ca adult, Wells şi Lekies (2006) au arătat că 

activităţile din primii ani de viaţă ce au loc în „natură sălbatică”, cum ar fi diferitele jocuri, 

plimbări, excursii, tabere cu cortul, pescuitul etc. au o influenţă semnificativ pozitivă 

asupra atitudinii faţă de mediu şi comportamentului în natură ca adulţi. 

Persoanele care au participat la astfel de activităţi înaintea împlinirii vârstei de 11 

ani au arătat o atitudine pro-mediu ca adulţi şi erau capabili să demonstreze un 

comportament pro-mediu. De asemenea, contactul cu natura „cultivată” în timpul 

copilăriei, cum ar fi îngrijirea plantelor sau animalelor este asociată pozitiv cu atitudinea 

faţă de mediu, însă are o influenţă mai redusă asupra comportamentului. Formarea 

atitudinii faţă de mediu este parţial responsabilă şi de existenţa relaţiei dintre experienţele 

din natură din copilărie şi comportamentul faţă de mediu ca adult. Părinţii şi educatorii 

conştienţi de importanţa acestor experienţe sunt mai interesaţi şi mai dispuşi să ofere 

oportunitatea explorării naturii copiilor pe care îi au în îngrijire, decât cei fără conştiinţă 

de mediu. 

       Studiilor menţionate mai sus au abordat influenţa diferitelor experienţe în natură din 

perioada copilăriei asupra atitudinii generale ca adult, fără a lua în calcul influenţa 

programelor educaţionale, care reprezintă o cale mult mai controlată şi sistematică spre 

atingerea atitudinii de mediu. Analize relativ recente privind cercetările din domeniul 

educaţiei ecologice au arătat dezvoltarea accentuată şi diversificarea rapidă a acestui 

domeniu (Hart şi Nolan, 1999) şi au atras atenţia asupra lipsei de considerare şi adaptare 

a teoriilor educaţionale şi practicilor de cercetare cu privire la copii, care sunt, de fapt, 

obiectul real al educaţiei ecologice (Payne, 1998). Deoarece scopul major al educaţiei 

ecologice este modificarea modului de gândire şi a comportamentului indivizilor, acestea 

trebuie să fie reflectate şi în criteriile de evaluare ale programelor educaţionale ( Bogner, 

1998; Rickinson, 2001; Tilbury şi alţii, 2005). 

         Există studii care abordează problema percepţiei naturii şi experienţei de învăţare a 

tinerilor (Wals, 1994; Bonnett şi Williams, 1998; Battersby, 1999; Loughland şi alţii, 

2003), astfel Bonnett şi Williams (1998) au examinat atitudinea faţă de natură şi mediu 



14 
 

în general a elevilor din anii cinci şi şase de studiu. Rezultatele lor au indicat, în general, 

o atitudine pozitivă a copiilor de această vârstă faţă de natură, atrăgând în acelaşi timp 

atenţia asupra rolului important al discuţiilor şi posibilităţilor de participare în diferite 

acţiuni de mediu. Battersby, (1999), a arătat cum copiii reacţionează prin dezinteres şi 

rezultate şcolare slabe la un curriculum care nu le permite aprofundarea prin metode 

practice a informaţiilor teoretice transmise. La rândul său, Loughland şi alţii (2003) 

concluzionează că programele de educaţie ecologică trebuie să fie bazate pe capacitatea 

reală de înţelegere a copiilor şi nu pe presupuneri a priori cu privire la cunoştinţele şi 

părerile elevilor. Unul din motivele pentru care programele educaţionale se adresează în 

special copiilor şi tinerilor încadraţi în sistemul educaţional este modul lor de gândire 

mult mai flexibil. Astfel, educaţia ecologică urmăreşte îmbunătăţirea pe termen lung a 

atitudinii şi a comportamentului faţă de mediu a tinerilor. 

         Autorii programelor educaţionale sunt conştienţi de faptul că prin intermediul 

copiilor pot avea o influenţă şi asupra celorlalte generaţii, ajungând în final să comunice 

cu mai multe grupe de vârstă. Mai multe studii au evaluat eficienţa educaţiei ecologice în 

dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de natură (Bradley şi alţii, 1999; Dettman-Easler 

şi Pease, 1999), în timp ce altele au arătat cum copiii pot avea rolul de catalizatori în acest 

proces (Uzzell şi alţii, 1994; Ballantyne şi alţii, 2006). Bradley şi alţii (1999) au evaluat 

cunoştinţele şi atitudinea de mediu a liceenilor pe baza unor chestionare distribuite înainte 

şi după absolvirea unui curs de zece zile în domeniul ştiinţei mediului. Participarea la 

diferite programe de educaţie ecologică s-a dovedit a avea o influenţă importantă şi asupra 

altor deprinderi în afara dezvoltării cunoştinţelor pentru care programul a fost iniţial 

conceput. Evaluând influenţa cunoştinţelor aprofundate din domeniul protecţiei mediului 

asupra modului în care elevii parcurg etapele procesului educaţional, Archie (2003) a 

observat că aceştia au învăţat mult mai mult decât ce urmăreau programele respective, 

dezvoltându-şi capacitatea de gândire şi de rezolvare a problemelor. Au dobândit 

deprinderi esenţiale pentru viaţă, cum ar fi cooperarea şi comunicarea, respectiv 

capacitatea de a construi relaţii. Rezultatele au indicat diferenţe statistice semnificative, 

punctajele obţinute la testul de cunoştinţe fiind mai mari cu 22% la finalizarea cursului, 

timp în care şi atitudinea elevilor a devenit mult mai favorabilă cauzei de mediu. 

Rezultatele au fost similare şi în studiul lui Dettman-Easler şi Pease (1999), care au inclus 

în planul de cercetare şi evaluarea importanţei localizării programului educaţional. Astfel, 

ei au concluzionat că elevii au avut o altitudine mult mai pozitivă faţă de natură la finalul 

unor programe desfăşurate în aer liber decât în urma activităţilor din sălile de curs. Drept 
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urmare, cei care participă la programe de educaţie ecologică dezvoltă şi următoarele 

aptitudini: lucrul în echipă; ascultarea şi acceptarea unor opinii diferite, dovedind astfel 

mai bune abilităţi sociale; � rezolvarea unor probleme reale şi capacitatea de autoeducare, 

aceste programe antrenând şi elevii apatici care devin astfel interesaţi de studiu; 

capacitatea de a avea o gândire pe termen lung; integrarea într-o comunitate. 

Conform acestor studii, educaţia ecologică are un efect pozitiv asupra întregului 

curriculum, influenţând benefic performanţele şcolare prin: îmbunătăţirea rezultatelor 

obţinute la diferite materii; dezvoltarea capacităţii elevilor de a-şi transfera şi adapta 

cunoştinţele din contextele familiare în cele noi; capacitatea elevilor de a pune în practică 

cunoştinţele teoretice dobândite; reducerea problemelor de disciplină în clasă; 

posibilitatea ridicării nivelului general al procesului de educaţie. 
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CAPITOLUL II 

 

LOCUL EDUCAŢIEI ECOLOGICE ÎN CURRICULUMUL 

ROMÂNESC 

 

 

Educaţia ecologică studiază influenţa activităţilor umane asupra mediului 

înconjurător. În acest context studiază în mediul natural şi cel artificial, vieţuitoarele, 

inclusiv omul şi contribuie la înţelegerea circuitului energiei şi materiei. Educaţia de 

mediu trebuie să îi ajute pe copii să înţeleagă influenţă comportamentului lor asupra 

calităţii mediului. Ea se bazează pe cunoştinţe referitoare la sistemele sociale şi ecologice, 

dar are şi o componentă afectivă: domeniul responsabilităţii, sistemul de valori, atitudini 

necesare construirii unei societăţi durabile. De asemenea, această disciplină oferă 

oportunitatea dezvoltării capacităţilor de concentrare, exprimare verbală cursivă, 

coerentă, expresivă, dezvoltarea imaginaţiei, a operaţiilor gândirii, a capacităţii de rezolva 

 

             2.1. Caracteristici psihopedagogice ale copiilor de vârstă  

            şcolară mică, cu implicaţii în studierea educației ecologice  

                             prin activități de explorare a mediului 

 

Particularităţile psiho-individuale îşi pun amprenta pe fondul general al 

particularităţilor de vârstă. Dezvoltarea psihică are pe lângă un caracter stadial, și un 

caracter individual, specific fiecărui individ. Doi copii pot fi asemănători, chiar tipici în 

ceea ce priveşte caracteristicile generale de vârstă, dar extrem de diferiţi în manifestarea 

concretă a acestora. Omul străbate un drum lung de dezvoltare de la naştere şi până la 

maturitate. În decursul anilor, în viaţa copilului se produc transformări fizice şi psihice 

însemnate, ele nu constau doar în adaosul de înălţime şi greutate sau în simpla sporire a 

cunoştinţelor şi deprinderilor copilului. Dezvoltarea copilului nu poate fi privită doar ca 

un proces de schimbări cantitative, faptele arată că în dezvoltarea psihică se produc şi 

schimbări calitative importante. 

  Prin dezvoltare trebuie să înţelegem în primul rând transformările calitative, de 

natură fizică şi psihică ce se produc în viaţa copilului. Dezvoltarea psihică a copilului 
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constă, în primul rând, în complicarea şi adâncirea activităţii sale de cunoaştere. Ea se 

caracterizează prin modificarea relaţiilor sale cu cei din jur, prin schimbarea atitudinii 

sale faţă de mediul înconjurător. În strânsă legătură cu relaţiile pe care le are copilul cu 

cei din jur, se dezvoltă treptat viaţa sa afectivă, cu dezvoltare sentimentelor şi atitudinilor 

faţă de obiectele şi fenomenele realităţii. Pornindu-se de la această bază, se conturează 

treptat trăsăturile de caracter ale copilului, perfecţionându-se şi activitatea acestuia. La 

început, mişcările sale sunt răspunsuri simple, directe, la stimulări externe şi interne. 

Aceste acte se complică treptat, câştigând în precizie şi coordonare. Putem spune că 

direcţiile principale ale dezvoltării psihice a copilului sunt: complicarea şi adâncirea 

activităţii sale de cunoaştere, transformarea vieţii sale afective, a relaţiilor sale faţă de 

mediul înconjurător şi perfecţionarea activităţii în sensul dezvoltării conduitei voluntare. 

 Sub influenţa educaţiei şi a condiţiilor de viaţă copilul se dezvoltă. Acţiunea 

mediului social şi a educaţiei nu se desfăşoară însă pe, teren „gol”. El se naşte cu anumite 

dispoziţii naturale, care reprezintă premizele dezvoltării sale psihice. Aceste dispoziţii 

moştenite nu conţin însuşiri psihice şi aptitudini gata formate. Ele se formează şi se 

dezvoltă, pe baza dispoziţiilor înnăscute, în procesul activităţii, educaţiei şi instruirii. Un 

moment important în educaţia şi dezvoltarea copilului îl constituie intrarea în şcoală. El 

intră într-un cerc de relaţii noi: cu învăţătorul, cu elevii din clasă şi sporadic cu colectivul 

şcolii. Apar cerinţe noi, copilul învaţă sistematic, cu sentimentul tot mai clar că desfăşoară 

o activitate serioasă, de importanţă socială. 

 Cunoaşterea profilului psihologic al şcolarilor mici este de o mare importanţă 

în abordarea strategiilor didactico-educative, în stilul de muncă al cadrului didactic şi în 

relaţiile cu copiii. Fiecare disciplină care se studiază în şcoală are menirea de a „construi” 

şi „reconstrui ” logic şi progresiv în structurile mentale ale elevului un sistem de 

cunoştinţe ştiinţifice care să se aproprie de logica ştiinţei respective. Când vorbim despre 

particularităţile psihopedagogice ale şcolarilor din ciclul primar este necesar să amintim 

faptul că între perioadele de vârste nu există graniţe fizice, trecerea de la o perioadă la 

alta făcându-se pe neobservate. După vârsta de 3 ani, copilul devine obiectul unor 

influenţe educative mai complexe. Câmpul acestor influenţe depăşeşte sfera familiei, 

deoarece începând de la această vârstă sunt puşi în situaţia de a se deplasa pe stradă, de a 

comunica cu oamenii pe care îi întâlnesc. 

 Complexitatea dezvoltării psihice a elevilor din ciclul primar conferă şcolii un rol 

special. Şcoala contribuie atât la formarea şi educarea inteligenţei, cât şi a caracterului. 

Întregul proces de învăţare trebuie să ţină seama de caracteristicile fizice, psihice şi 
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sociale. Perioada şcolară mică se caracterizează printr-o o deosebită receptivitate faţă de 

realitatea înconjurătoare, dar percepţia sa este globală, uneori superficială. Gândirea este 

predominant concretă, dar este vorba de un concret mai puţin imediat, mai detaşat de 

percepţia directă. Există posibilitatea asimilării unor cunoştinţe care depăşesc sfera 

manipulării practice sau a contactului nemijlocit cu obiectele şi fenomenele realităţii. În 

acest mod, din intuitivă gândirea devine operaţională. Gândirea copilului se 

organizează în jurul câtorva noţiuni fundamentale de timp, de spaţiu, de număr, de cauză, 

de mişcare. Elevul de vârstă şcolară mică se caracterizează printr-o permanent solicitare 

a gândirii, a cunoaşterii sistematice a realităţii. Piaget considera că la 6-7 ani are loc 

trecerea de la gândirea intuitivă, de la intuiţia articulată, la organizarea unor structuri 

mentale concrete care operează cu lungi serieri şi clasificări. Caracteristice pentru această 

perioadă sunt modificările evidente ale potenţialului de activitate intelectuală şi formarea 

a numeroase categorii de noţiuni.În această perioadă se poate vorbi despre „stadiul 

operaţiilor concrete caracterizat prin apariţia grupărilor operaţionale care permit 

conceptualizări şi coordonări de concepte” (Popescu- Neveanu, Paul şi colaboratorii, 

1997, p. 52-53). 

  În perioada şcolară mică are loc o creştere simţitoare a caracterului explicit al 

înţelegerii. Curiozitatea se diversifică în perioada şcolară mică, se dezvoltă imaginaţia 

reproductivă, cât şi cea creatoare. Micul şcolar se obişnuieşte treptat cu efortul de a-şi 

organiza atenţia voluntară ca expresie a cerinţei de a respecta şi îndeplini un program 

impus de activitate. Atenţia se modifică din punct de vedere calitativ, este mai stabilă, 

mai flexibilă şi distributivă. Tot acum se diferenţiază stilurile cognitive, adică modul în 

care elevii răspund varietăţii sarcinilor şi problemelor intelectuale. Copiii impulsivi au un 

ritm de conceptualizare rapid şi tendinţa de a da primul răspuns care le vine-n minte. 

Copiii reflexivi au nevoie de o perioadă de gândire, fiind preocupaţi de calitatea 

răspunsului şi nu de rapiditatea cu care este oferit acesta. Copiii cu stil cognitiv analitic 

pleacă în conceptualizare de la detalii, iar cei cu stil tematic iau în considerare întregul. 

 Pentru organizarea unui proces instructiv-educativ de calitate un punct de plecare 

îl reprezintă cunoaşterea de către profesor a particularităţilor psihice ale copiilor. 

„Învăţarea prin acţiune constituie elementul principal, adevărata învăţare având loc în 

condiţiile activităţii proprii de gândire” (Carmen Tică, 2007, p.7). Învăţământul modern, 

centrat pe elev, prezintă o serie de avantaje, spre deosebire de învăţământul tradiţional, 

centrat pe material de învăţat: 

-  învăţarea este individualizată în funcţie de interesele şi nevoile celui care învaţă; 
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-  învăţarea este înlesnită prin identificarea unor pretexte problemă motivante 

pentru elevi; 

- explorarea experimentală stă la baza procesului de învăţare; 

- reconsiderarea rolului cadrului didactic (înlesneşte demersul didactic al elevului, 

orientează şi facilitează accesul elevilor la informaţii); 

- încurajarea iniţiativei elevilor, responsabilizarea şi motivarea elevilor pentru 

eficientizarea procesului de comunicare; 

- realizarea de proiecte individuale sau de grup cu rolul de a dezvolta elevilor 

“deprinderi de proiect”.   

 Metodele de predare folosite de învăţători în funcţie de particularităţile de vârstă 

ale elevilor au un rol important în dezvoltarea proceselor intelectuale. Reevaluarea 

metodologiei didactice nu se poate realiza dacă nu se iau în seamă cele mai noi achiziţii 

ale psihologiei şi pedagogiei contemporane, precum şi a altor date cu semnificaţie 

educaţională din domeniul sociologiei, al informaţiei, al comunicaţiei care, valorificate 

constructiv, aduc un suport teoretic practicii şcolare., Dezvoltarea optimă a elevului în 

procesul de învăţământ, din punct de vedere intelectual, presupune folosirea intensă a 

forţelor lui de cunoaştere, în aşa fel încât fiecare copil să obţină într-o anume perioadă de 

evoluţie, performanţe cognitive maxime, adică o perfecţiune sau desăvârşire stadială 

optimă" spune Zlate, M. (1998, p.79) 

 Însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe despre natură şi om, alături de 

dezvoltarea operaţiilor intelectuale, are ca rezultat final formarea unor reprezentări şi 

noţiuni. „Studierea vârstei la care este posibilă formarea primelor noţiuni ştiinţifice are o 

importanţă principală. Ea pune în evidenţă faptul că vârsta la care începe acest proces nu 

trebuie să fie neapărat înaintată, iar pe de altă parte atrage atenţia asupra eforturilor ce 

trebuie depuse la clasele mici"(Zlate M., 1998). Dacă ne referim la gândire, omul poate 

depăşi informaţiile oferite nemijlocit de simţuri, poate pătrunde în esenţa fenomenelor, 

poate să prevadă desfăşurarea lor viitoare. Astfel putem afirma că gândirea este activitatea 

constructivă cu ajutorul căreia, în baza experienţei anterioare, ajungem la cunoaşterea 

unor fapte din lumea înconjurătoare. Operaţiile gândirii sunt: analiza, sinteză, comparaţia, 

abstractizarea, generalizarea. Funcţiile psihologice ale elevilor din clasele I şi a II-a 

permit constatări simple în legătură cu unele fenomene din natură: „este zăpadă şi frig 

pentru că este iarnă", „se mişcă frunzele copacilor fiindcă bate vântul". Cu ajutorul 

disciplinei Matematica şi explorarea mediului, elevii sunt puşi să descopere anumite 

fenomene, să observe legături esenţiale între cauză şi efect, să completeze conţinutul unor 
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noţiuni despre natura înconjurătoare. Cu elevii clasei I am început munca prin înlocuirea 

treptată a noţiunilor empirice cu noţiuni ştiinţifice, folosind angajarea lor permanentă:, 

observă”, compară”, explică de ce”, stimulându-le atenţia, interesul şi judecata. 

 Cea mai mare pondere în sistematizarea, ordonarea informaţiilor dobândite de 

elevi îl deţine procesul instructiv-educativ. Între 7 - 10 ani apar caracteristici ale 

sistemului nervos care favorizează desfăşurarea proceselor psihice mai evoluate, creierul 

are 1200 de grame şi activitatea lui capătă o nouă bază funcţională, se realizează „căi 

funcţionale complexe între analizatorii vizual-auditiv, motor şi motor-verbal pe planul 

semnalizării complexe superioare”(Zlate M., 1998).  Cunoscând aceste aspecte ale 

psihologiei copilului, voi încerca să prezint posibilităţile de însuşire a cunoştinţelor 

ştiinţifice despre natură şi om, despre mediul geografic, concomitent cu formarea unor 

reprezentări şi noţiuni din acest domeniu. Perceperea prin simţuri a naturii reprezintă 

prima treaptă a cunoaşterii ştiinţifice, a observării caracterului material al lumii, care 

trebuie urmată de activitatea gândirii. 

 Observarea directă în natură a unor fenomene (vânt, zăpadă, ploaie, polei, tunet, 

fulger), a unor forme de relief (câmpie, deal, munte), chiar dacă nu realizează raportul de 

cauzalitate între ele, are însă meritul înzestrării gândirii ştiinţifice. Este absolut necesar 

să insistăm în mod deosebit ca elevii să fie îndrumaţi să gândească, să examineze 

lucrurile, obiectele, fenomenele naturii - nu izolat unul de celălalt, ci într-o legătură 

reciprocă, să se străduiască a afla cauzele fenomenelor pe care le observă, întrebându-se: 

cum se poate explica această, din ce cauză? etc. Faptul cǎ ei posedă mai multe noţiuni cu 

caracter empiric, incomplete ca sferă şi conţinut, face necesară corectarea acestora. 

Majoritatea copiilor consideră ca făcând parte din lumea vie numai animalele. Este 

necesar să îi convingem că şi plantele intră în sfera noţiunii de vieţuitoare, ca şi păsările. 

Formarea gândirii ştiinţifice la elevii din clasele I - IV se poate obţine cu uşurinţă dacă 

învăţătorul reuşeşte să trezească la elevi interesul pentru obiect. Stimulând activitatea 

intelectuală, îi ajutăm pe elevi să înţeleagă relaţiile dintre fenomene: “Primăvara, razele 

călduţe ale soarelui topesc zăpada, care se adună în pâraie, râuri, toate revărsându-se în 

Dunăre. Bogăţia de apă face să meargă hidrocentralele, să avem curent electric, să irigăm 

culturile” etc. 

 Concepţiile ştiinţifice despre natură s-au materializat urmând schema: 

A) materializarea fenomenelor; 

B) conexiunea fenomenelor; 

C) unitatea dintre organism şi mediu; 
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D) circuitul continuu al materiei în univers: circuitul apei în natură. 

 Prin munca de educare ştiinţifică, elevii se ridică de la viziunea empirică despre 

lume la viziunea raţional ştiinţifică; cunoştinţele de calitate achiziţionate în mod activ şi 

conştient parcurg drumul de la cunoştinţe independente la sisteme de cunoştinţe, care fac 

apoi saltul de transformare în convingeri, pe baza cărora se formează concepţia ştiinţifică 

despre lume şi viaţă. 

 

 

         2.2. Strategii educaţionale şi roluri ale cadrului didactic  

                în desfăşurarea activităţilor de educaţie ecologică  

                                       şi de cunoaşterea mediului 

 

Oricare ar fi latura din care privim clasa de elevi, rolul profesorului este 

proeminent, iar exercitarea concretã a acestui rol depinde de personalitatea lui şi de 

situaţiile educative cu care se confruntã şi pe care le are de rezolvat. Profesorul este lider 

numit, profesorul şi elevii nu se aleg unii pe alţii. Profesorului îi revine sarcina şi 

răspunderea integrării sale în clasă şi în colectivul de elevi pe care urmează să-l închege. 

Într-un colectiv format, profesorul devine unul din membrii acestuia, dar cu statut special. 

Profesorul conduce şi decide, organizează, influenţează, consiliază şi controlează, 

apreciază şi îndrumă, este model de conduită civică şi morală, este profesionist. El îşi 

exercită atributele şi calităţile asupra grupului şi asupra fiecărui membru al acestuia în 

parte pentru obţinerea succesului şcolar şi formarea comportamentelor dezirabile, 

dirijează relaţiile interpersonale din grup în scopul asigurării unui climat psihosocial 

favorabil dezvoltării personalităţii elevilor şi pentru a îmbunătăţi relaţiile interpersonale. 

Activitatea de conducere este o modalitate de optimizare a activităţii umane, conducerea 

presupune alegerea unor acţiuni, determinarea structurilor organizatorice şi a 

responsabilităţilor agenţilor acţiunii, formularea sarcinilor şi atribuţiilor lor, controlul 

realizării sarcinilor şi evaluarea rezultatelor. 

 Pregătirea ştiinţifică a învăţătorului trebuie să fie la curent cu toate noutăţile 

ştiinţifice apărute pe plan mondial şi să fie corelate cu pregătirea psihopedagogică a 

elevilor din ciclul primar. Prin studiul celor două obiecte contopite se ajunge la educarea 
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şi formarea unei conduite ecologice, care presupune acţiuni pentru conservarea, 

gospodărirea, ocrotirea şi protejarea naturii. Învăţătorul are rolul, în etapa iniţială, de a 

pregăti elevii printr-o educaţie permanentă în acest scop, în vederea cunoaşterii naturii şi 

a descifrării tainelor ei; vor înţelege importanţa acesteia şi necesitatea de a o păstra 

sănătoasă pentru ei şi pentru generaţia viitoare. Astfel, învăţătorul trebuie să aibă o bună 

pregătire cultural-ştiinţifică şi să contribuie la însuşirea de către elevi a unor informaţii de 

bază din domeniul: ştiinţelor naturii, geografiei, geologiei, istoriei, etc., ajungând ca elevii 

nu numai să le cunoască, dar să opereze cu ele, să le aplice în practică sau în asimilarea 

altor cunoştinţe, fiindcă altfel nu pot deveni operaţionale. 

 Modul de predare a învăţătorului trebuie să fie adecvat nivelului de evoluţie al 

elevilor, determinat de maturizarea lor psihofizică şi de avansarea în creştere şi de 

cunoaştere a acestor noţiuni ştiinţifice. Iată cât de importantă este această cunoaştere a 

particularităţilor psihice ale elevilor de către învăţător, pentru că în raport cu ele să 

stimuleze şi să dezvolte posibilităţile lor de gândire, de asimilare, de aplicare în practică, 

de creare şi de cercetare a noilor cunoştinţe. În ciclul primar, trebuie avut în vedere faptul 

că în procesul de învăţământ participă doi factori care se intercondiţionează: învăţătorul 

şi elevul. Rezultatul corelaţiei depinde în mare măsură de modul în care învăţătorul – ca 

factor coordonator – reuşeşte să pună de acord acţiunea sa cu particularităţile psihice ale 

elevului din clasele mici.  

Perfecţionarea predării depinde şi de gradul de stăpânire de către învăţător a 

cunoştinţelor de psihologie generală şi educaţională. Învăţătorul trebuie să aibă în vedere 

realizarea obiectivelor care urmăresc ( Anton Ilica și colab., 2005): 

- Perceperea fenomenelor şi a proceselor din realitatea înconjurătoare prin 

contactul elevilor cu lumea vie (plante, animale) şi lumea neînsufleţită (sol, 

subsol, relief, ape, etc.); 

- Înţelegerea, formarea şi asimilarea unor noţiuni ştiinţifice precise; 

- Formarea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a surprinde realităţile, 

interrelaţiile şi transformările din natură, observarea schimbărilor ce au loc în 

natură într-un timp îndelungat; 

- Dirijarea proceselor de observare spre ceea ce este esenţial, cu accent pe 

formarea unei atitudini ecologice, în crearea înţelegerii factorilor perturbatori şi 

stabilizatori ai mediului biotic şi abiotic şi a adaptării comportamentului de 

ocrotire a mediului înconjurător. 
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Învăţătorul, prin predarea cunoaşterii mediului, urmează: să dezvolte curiozitatea 

elevilor prin angajarea lor în acţiuni concrete de explorare; să dirijeze discuţiile dintre 

elevi în scopul descoperirii semnificaţiei unor fenomene ştiinţifice; să determine elevii 

să-şi asume responsabilităţi şi să fie cooperanţi; să încurajeze elevii în a se autoevalua; să 

asigure elevilor material didactic necesar investiţiilor; să identifice şi să folosească 

resurse din afara sălii de clasă; să manifeste respect faţă de ideile, deprinderile şi 

experienţele colegilor. 

Noul curriculum este astfel conceput încât să nu îngrădească prin concepţie sau 

mod de redactare stilul cadrului didactic, să ofere acestuia libertate de alegere şi de 

organizare a unor activităţi de învăţare, considerate a fi cele mai adecvate atingerii 

obiectivelor propuse. Astfel fiecare învăţător are libertatea de a repartiza orele alocate 

prin planul - cadru de învăţământ, după cum consideră necesar, respectând condiţia 

parcurgerii integrale a conţinuturilor obligatorii ale curriculum-ului. 

 Totodată, cadrul didactic poate decide cu privire la succesiunea cea mai adecvată 

a temelor, acordând o atenţie specială păstrării logicii interne a disciplinei. Învăţătorul 

poate face legături intradisciplinare şi interdisciplinare care au rolul pe de o parte de a 

consolida informaţia anterioară, iar pe de altă parte, de a clădi o nouă grupare de elemente. 

Prin predarea lecţiilor de educaţie ecologică, cunoaşterea mediului, ştiinţe ale naturii şi 

geografiei, învăţătorul trebuie să urmărească să dezvolte capacitatea creatoare şi 

imaginaţia elevilor (Anton Ilica și colab., 2005) 

 Pentru realizarea unei activităţi eficiente se impune o bună cunoaştere a 

conţinutului programei şcolare, a manualului după care se parcurge materia clasei 

respective şi nu în ultimul rând a structurii personalităţii elevului pe plan intelectual la 

fiecare vârstă şi nivel de învăţământ, pentru ca însuşirea cunoştinţelor să poată fi adecvată 

şi să dea rezultatele aşteptate. Unul dintre rolurile importante ale învăţătorului este acela 

de a dirija discret întreaga activitate în centrul căreia să anime dominant elevul. 

Introducerea manualelor alternative instituie un prim pas de exigenţă a calităţii în 

domeniu. Astfel învăţătorului îi revine rolul de a alege din toate ofertele manualul cu cele 

mai multe valenţe formative. În pregătirea demersului educativ porneşte de la următoarea 

structură: 

- Ce predau elevilor şi cum expun în faţa acestora? 

- Ce obiective urmăresc să realizez prin predarea subiectului respectiv? 

- Ce metode şi procedee voi folosi în vederea însuşirii cu uşurinţă a noului material? 
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- Ce material didactic pot să prezint în vederea însuşirii cunoştinţelor de geografie 

şi a formării priceperilor şi deprinderilor la elevi?  

În vederea realizării scopurilor instructiv-educative legate de o serie de teme 

prevăzute în programa şcolară, învăţătorul organizează activităţi extraşcolare cu caracter 

educativ: drumeţii, vizite şi excursii. Trebuie avută în vedere preocuparea constantă de a-

i învăţa pe elevi să se autoaprecieze. Explorarea gândurilor, a ideilor, a convingerilor şi a 

experienţelor, formularea acestora în propriile cuvinte, comunicarea reflexivă cu ceilalţi 

solicită timp suficient pentru a primi un feed-back constructiv din partea elevilor, într-o 

atmosferă care încurajează comunicarea. Respectarea de către învăţători a ideilor şi 

convingerilor pe care le au elevii îi va determina pe aceştia din urmă să arate mai mult 

respect faţă de propria lor gândire şi faţă de procesul de învăţare în care sunt implicaţi. 

Trebuie acordată încrederea în capacitatea fiecărui elev de a gândi critic. De asemenea, 

este esenţial să comunicăm elevilor că opinia lor are valoare, şi nu numai reproducerea 

orală sau scrisă a ceea ce li s-a predat anterior; că gândirea critică este apreciată, iar 

opiniile lor contribuie la o mai bună înţelegere a conceptelor discutate. Fără încredere în 

propria lor valoare şi demnitate, elevii vor refuza să se implice în activităţi ce solicită 

gândirea critică. 

 Nu în ultimul rând, învăţătorul are rolul de evaluator, deoarece propune criterii de 

evaluare, monitorizează activitatea de evaluare a produselor activităţii, proiectează 

demersuri diagnostice. În activitatea curentă a învăţătorului poate fi identificat şi rolul de 

model pentru că se comportă exemplar în acţiunea de proiectare, structurare şi valorificare 

a curriculum-ului. În constructivism au loc schimbări importante ale demersului didactic, 

a logicii existenţei şi implicării învăţătorului în această activitate. 

 

 

              2.3. Modalităţi de eficientizare a demersului didactic 

 

 Într-o abordare recentă a problematicii teoriei şi managementului curriculum-ului 

este formulată o nouă viziune asupra acestuia: „Raţiunea de a fi a curriculum-ului nu este 

conţinutul, ci elevul, cu tot ceea ce trebuie să reprezinte el ca „produs” al unui demers 

educaţional”(Niculescu R-M, 2010). Educaţia devine centrată pe elev ca persoană cu 

caracteristicile sale specifice, diferenţiatoare ce trebuie valorizate maximal
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 Această schimbare de perspectivă asupra educaţiei determină modificări în ceea 

ce priveşte procesul de predare-învăţare şi implicit o nouă viziune asupra rolului 

profesorului, precum şi al elevului care devine participant activ la propria formare. În 

şcoala centrată pe elev, profesorul capătă la prima vedere o „oarecare paloare”, căci elevul 

este miezul problemei. Cadrul didactic exercită roluri cu mult mai nuanţate decât înainte. 

Succesul la clasă depinde de competenţele profesorului de a crea oportunităţile optime de 

învăţare pentru fiecare elev. Profesorul acţionează mereu, dar adecvat şi adaptat nevoilor 

grupului. Este important ca elevul să nu lucreze singur ci să colaboreze cu 

grupul/grupurile de colegi. Elevul se află într-un permanent proces de devenire, de 

construire a statusului şi rolurilor sale, de asimilare a competenţelor necesare.  

Competenţa se naşte şi evoluează la confluenţa verbelor: a şti, a şti să faci, a şti să 

fii, a ştii să devii; aşadar nu este rezultatul acţiunii educative doar pe domeniul cognitiv, 

ci se raportează şi la cel afectiv, atitudinal şi psihomotor. 

(https://ro.scribd.com/doc/.../Teoria-Si-Metodologia-Curriculumului-1). 

 Relaţia educaţională se transformă într-o relaţie în care cadrele didactice şi elevii 

au statusuri de „coechipieri” în procesul educativ. Fără îndoială, este adevărat că acela 

care învaţă trebuie să-şi construiască cunoaşterea prin intermediul propriei înţelegeri şi 

că nimeni nu poate face acest lucru în locul său. Dar nu este mai puţin adevărat că această 

construcţie personală este favorizată de interacţiunea cu alţii care la rândul lor învaţă. 

Dacă elevii îşi construiesc cunoaşterea proprie ei nu o fac singuri. Să nu uităm că omul 

este fundamental social. Adevărata învăţare este aceea care permite transferul 

achiziţiilor în contexte noi. Este nu doar simplu activă, individual activă ci interactivă. 

Reciprocitatea este un stimulent al învăţării, când acţiunea comună este necesară, când 

reciprocitatea este activată în cadrul unui grup în vederea obţinerii unui rezultat, atunci 

par să existe procese care stimulează învăţarea individuală şi care conduc pe fiecare la o 

competenţă cerută de constituirea grupului.  

Gruparea şi sarcinile în care membrii grupului depind unul de celălalt pentru 

realizarea rezultatului urmărit arată că: 

- Elevii se implică mai mult în învăţare decât în abordările frontale sau individuale. 

- Elevii odată implicaţi îşi manifestă dorinţa de a împărtăşi celorlalţi ceea ce 

experimentează, iar aceasta conduce la noi conexiuni în sprijinul înţelegerii. 

- Elevii acced la înţelegerea profundă atunci când au oportunităţi de a explica şi 

chiar preda celorlalţi colegi ceea ce au învăţat. 
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 Orientarea demersului didactic asupra elevului este susţinută de mai multe 

elemente prezente în programele şcolare. Acestea presupun orientarea demersului 

didactic asupra elevului prin obiectivele cadru şi cele de referinţă specificate, prin 

activităţile de învăţare propuse, prin conţinuturile sugerate, prin resursele didactice 

necesare studierii disciplinei cunoaşterea mediului. Concepţia care a stat la baza elaborării 

programelor acordă roluri cheie obiectivelor şi activităţilor de învăţare: acestea contribuie 

la transformarea elevului din obiect şi/sau subiect al demersului didactic în actor principal 

al acestuia. 

 Obiectivele disciplinei vizează dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare 

şi înţelegere a realităţii mediului înconjurător (de la localitate la planetă, de la universul 

apropiat, la cel îndepărtat, de la simplu la complex), terminologia şi vocabularul de 

specialitate, stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat şi exersarea 

unor deprinderi de ocrotire şi îngrijire a acestuia. Ele contribuie la formarea unei atitudini 

pozitive, deschise spre acţiune prin punerea elevului în contact nemijlocit cu realităţile 

lumii înconjurătoare. Obiectivele, dezvoltate în activităţi de învăţare, se asociază cu ideea 

de învăţare activă, de deplasare a demersului de învăţare de la expozitiv (în care 

învăţătorul este actor principal) la acţional (în care elevul participă la învăţare). 

Activităţile de învăţare sugerate de programă oferă posibilitatea unor abordări flexibile şi 

deschise elementelor de conţinut, creează motivaţie şi oferă satisfacţie în învăţare. 

Învăţătorului i se dă oportunitatea de a orienta demersul didactic spre realizarea unor 

tipuri variate de activităţi, precum: stabilirea unor relaţii intra- şi interdisciplinare, care să 

determine realizarea de transferuri de cunoştinţe, organizarea unor activităţi de învăţare 

diferenţiată care să permită desfăşurarea sarcinilor de lucru în ritmuri diferite, 

introducerea conţinuturilor utilizând modalităţi variate de antrenare a gândirii elevilor. 

 Conţinuturile reprezintă suportul informaţional prin care pot fi realizate 

obiectivele. Prin modul de organizare, acestea se detaşează de o abordare de tip 

enciclopedic în favoarea unei oferte diverse, organizată tematic. Conţinuturile învăţării 

sunt apropiate de practică învăţării eficiente a cunoaşterii mediului. În demersul didactic 

centrul acţiunii este elevul şi nu predarea noţiunilor ştiinţifice ca atare. Accentul trece de 

la „ce se învaţă?” la „de ce se învaţă?”, „în ce scop?”. În contextul educaţional al utilizării 

programelor şcolare, conceperea şi proiectarea demersului didactic presupune apelarea la 

resurse didactice: materiale, procedurale, de timp şi de loc, forme de organizare a 

colectivului de elevi. Referindu-ne la resursele materiale putem afirma că, elevul trăieşte 

o experienţă de cunoaştere mai directă, prin contact personal cu lumea obiectelor şi 
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fenomenelor reale, acesta va reuşi să-şi formeze imagini clare asupra realităţii. Nu 

întotdeauna însă o lecţie se poate realiza pe baza unor realităţi naturale. În aceste situaţii 

se recurge la substitutele realităţii, mijloace, materiale în măsură să redea obiecte şi 

fenomene cu care elevii urmează să ia cunoştinţă. 

 Pentru formarea educaţiei ecologice în cadrul activităţilor comune de cunoaşterea 

mediului sunt utilizate: instrumente şi aparate: busolă, lupă, microscop; modele: globuri 

terestre, machete, mulaje, planşe în relief, colecţie de minerale şi roci, ierbare, fragmente 

de trunchiuri de copaci; material grafic: atlase, hărţi, planşe, tablouri; mijloace şi 

echipamente tehnice audio - vizuale: filme didactice, diapozitive, folii pentru 

retroproiector; mijloace de comunicare în masă: calculator, radio - televiziune, reviste 

periodice. 

 În ceea ce priveşte resursele procedurale acestea trebuie alese în funcţie de 

ritmul de învăţare, de particularităţile psiho-individuale ale elevilor; trebuie să fie esenţial 

centrate pe universul copilului. În acest sens, demersul didactic actual este orientat spre: 

- Accentuarea caracterului formativ al metodelor de instruire (în scopul dezvoltării 

capacităţii de a opera cu informaţiile asimilate, de a aplica cunoştinţele 

dobândite); 

- Aplicarea metodelor centrate pe stimularea structurii cognitive şi operatorii (în 

scopul transformării elevului în subiectul propriei instruiri); 

- Folosirea metodelor care să favorizeze intervenţia nemijlocită a elevului în 

realizarea experimentului. 

Formele de organizare a colectivului de elevi se poate spune ca noile practici 

educaţionale conferă educaţiei o viziune mai proaspătă şi mai puţin canonizată. Se pune 

accentul pe colaborare, nu pe competiție, găsirea unor soluţii la care să îşi aducă 

contribuţia întregul grup. Foarte des întâlnite în realizarea traseului instructiv-educativ 

sunt activităţile în echipe, în perechi. Identificarea sau conceperea de către învăţător şi 

elevii săi a unor resurse didactice reprezintă un exerciţiu necesar în formarea şi 

dezvoltarea unor capacităţi şi atitudini esenţiale. 

 Tendinţele noi în demersul instructiv-educativ trebuie să aibă la bază o 

metodologie didactică care să fie stabilă şi uşor schimbătoare, în strânsă interdependenţă 

cu mişcările ce au loc în plan educaţional şi social, urmărind scopurile şi conţinuturile 

educaţiei, cererilor noi exprimate de elevi, de familiile acestora şi de comunitatea locală. 

Fără o flexibilitate a metodologiei didactice la factorii perturbatori care apar în cadrul 

procesului educativ, nu putem adapta metodele didactice la noile cerinţe economico-
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sociale care vor veni din realitatea vieţii de zi cu zi. Orice metodă devine bună, de un bun 

nivel calitativ, când ea alături de altele este prezentată atractiv, este folosită într-un dozaj 

corect alături de combinaţii ale procedeelor utilizate. Se impune folosirea unei palete largi 

de metode cu aspect activ şi participativ, fără a impune una dominantă, şi care să poată fi 

modificate în dependenţă de noile cerinţe ale educaţiei. 

Un rol important în instrumentalizarea metodologiei îi revine cadrului didactic 

care trebuie să folosească noi componente relaţionale în cursul procesului instructiv-

educativ, să promoveze unele metode care au ca scop direct să ajute elevii, să cultive 

metodele de autoinstruire, autoeducare şi autoevaluare ale elevilor. 

 

 

      2.4. Formarea şi cultivarea interesului pentru educaţia ecologică  

                  şi ocrotirea mediului lui la elevii din ciclul primar 

                                    în activităţi extracurriculare 

 

 În epoca contemporană, o problemă de stringentă actualitate este formarea şi 

educarea elevilor în spiritul unor responsabilităţi umane ce vizează protecţia mediului 

înconjurător. Absenţa sau ignorarea măsurilor necesare de apărare a mediului poate 

declanşa o criză ecologică cu consecinţe catastrofale pentru omenire. Iată de ce socotim 

că formarea conştiinţei şi a conduitei ecologice devine o cerinţă deosebit de importantă 

pentru orice demers educativ, şcolar şi extraşcolar.  

Educaţia ecologică se face începând cu primii ani de viaţă, în familie, atunci când 

mama sau alt membru al familiei îi arată o floare, o pasăre, un animal sau un fir de iarbă; 

se continuă la grădiniţă şi, apoi, la şcoală. La intrarea în şcoală copiii au o serie de 

reprezentări despre mediul natural, social şi familial în care trăiesc. Pe măsură ce cresc, 

educaţia lor ecologică se aprofundează, dispunând de un orizont mai larg de cunoştinţe şi 

de posibilităţi de înţelegere mai mari. Şcoala este chemată să determine nu numai 

sentimente de admiraţie faţă de frumuseţile naturii, ci şi convingeri şi deprinderi de 

protejare a mediului înconjurător. O obligaţie primordială, o datorie de onoare a tuturor 

cetăţenilor planetei este cunoaşterea ansamblului de măsuri de ocrotire a acesteia. 
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Elevii trebuie să înţeleagă că natura nu este numai locul de odihnă, de recreere a 

oamenilor sau izvor de inspiraţie pentru poeţi, prozatori şi pictori, ci că ecosistemele 

naturale sunt izvoare de oxigen necesare omului, asigură condiţii de hrană pentru întreaga 

omenire, care este în plină expansiune, că trebuie să le protejeze, să le ocrotească. Sarcina 

unui bun învăţător este de a face ca orele de cunoaşterea mediului înconjurător să fie mai 

interesante şi mai atractive. Trebuie subliniat faptul că, pentru a realiza obiectivele 

instructiv-educative ce se cer îndeplinite prin predarea orelor de cunoaşterea mediului, 

este necesar să se pună accent pe activitatea elevilor, pe contactul nemijlocit cu plantele, 

animalele, fenomenele din mediul înconjurător, pe activităţile extraşcolare, pe lucrările 

de laborator. 

Cunoaşterea naturii integrează copilul în mediul său de viaţă, îi trezeşte 

curiozitatea, spiritul de observaţie şi dragostea pentru feluritele ei aspecte. În toate 

activităţile privind cultivarea interesului copiilor pentru cunoaşterea naturii, inclusiv în 

desfăşurarea excursiilor-lecţii, învăţătorul trebuie să se străduiască pentru captarea 

atenţiei acestora. “Captarea atenţiei este una din cheile didacticii practice, a artei de a 

preda cu succes (...) Dacă vreţi să captaţi atenţia celor pe care îi învăţaţi, străduiţi-vă să 

gândiţi cu mintea lor” (Jinga, 1989). 

Oriunde v-aţi găsi, peste tot, omul, ca să trăiască, are nevoie de unele condiţii 

esenţiale mediului uman: sol, apă, aer, hrană. Terra, acesta mică planetă, trebuie privită 

de voi, nu contemplativ, ci ecologic, într-o interdependenţă, într-o interacţiune continuă 

între grupările de organisme, populaţii, biocenoze şi reacţia lor faţă de variaţia condiţiilor 

de mediu, întrebându-vă continuu: când?, ce?, unde? Sau de ce? Pot exista vieţuitoare în 

diferitele medii. Mediul înconjurător este format dintr-o componentă naturală - mediul 

natural, vieţuitoarele, lumina, aerul, apa, solul şi o componentă antropică, adică mediul 

social şi mediul tehnic, care sunt în strânsă acţiune, asigurând echilibrul ecologic şi 

determinând condiţiile de viaţă pentru om şi dezvoltarea societăţii. Realitatea 

demonstrează neîndoielnic pentru voi transformările ce se petrec în natură şi, dacă sunteţi 

observatori atenţi şi obiectivi, vedeţi că, pe lângă factorii naturali, şi omul influenţează 

natura între anumite limite, modificând-o, supunând-o nevoilor sale, dar perturbând 

adesea echilibrul ecologic. 

Atenţia elevilor, ca observatori ai naturii, va fi îndreptată spre aceste două medii 

(natural şi antropic), cu studiul tuturor influenţelor care se repercutează asupra 

organismului nostru, a funcţiilor vitale, ce trebuie ferite de influenţele dăunătoare ale 

mediului, provocate de acţiunea omului” (Tofan-Burac T., 1998) ). Iată câteva modalităţi 
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prin care se poate realiza, încă de la vârsta şcolară mică, educarea spiritului de protejare 

a mediului de viaţă(http://www.scribd.com/doc/89822638/CURS-2-cunoașterea-

mediului-și-a-științelor-naturii#scribd): 

1. Prin diferite discipline incluse în procesul de învăţământ trebuie să convingem 

elevii de necesitatea apărării mediului înconjurător împotriva poluării şi să le 

formăm conduita ecologică modernă. Acest lucru se realizează îndeosebi în cadrul 

lecţiilor de cunoaşterea mediului/ştiinţe ale naturii, menite să înlesnească 

înţelegerea organismelor vegetale şi animale, a proceselor esenţiale de întreţinere 

a vieţii, a legăturilor indisolubile dintre plante – animale – mediu, a lecţiilor de 

geografie, dar şi, ocazional, în cadrul unor lecţii de educaţie civică, limba română, 

educaţie muzicală, educaţie plastică, educaţie tehnologică sau istorie. 

2. Introducerea unei discipline opţionale, sub genericul, „Natura, prietena mea”, 

este o modalitate deosebit de eficientă în acest scop. 

3. Desfăşurarea de activităţi extraşcolare ce pot contribui la cultivarea spiritului 

de protejare a mediului de viaţă. 

4. Desfăşurarea de activităţi în afara sălii de clasă, în contact nemijlocit cu 

mediul înconjurător. Aşa cum îi învăţăm pe copii să vorbească, să se comporte în 

familie, la şcoală şi în societate, să respecte normele de igienă, tot aşa trebuie să-

i învăţăm să se poarte cu mediul în care trăim. Dornici de a cunoaşte, de a şti, de 

a investiga, de a vedea cu ochii minţii frumuseţea naturii, elevii trebuie 

sensibilizaţi prin organizarea a cât mai multor plimbări, drumeţii şi excursii. Ele 

constituie o modalitate preţioasă de educaţie ecologică, deoarece copiii văd 

plantele şi animalele în mediul lor de viaţă, percep natura în toată varietatea ei, cu 

bogăţia de culori, imagini şi sunete. 

5. Prin convorbirile şi conversaţiile euristice despre vieţuitoare, despre plante, 

despre felul cum ne comportăm cu ele, despre elementele primare (sol, apă, aer, 

lumină, căldură), stimulăm atât curajul în exprimarea propriilor idei, dar mai ales 

le sădim în suflet seriozitatea de a privi problemele mediului înconjurător şi de a 

participa cu posibilităţile lor la menţinerea sănătăţii naturii. 

6. Concursurile pe teme ecologice, „Cel mai frumos colţ ecologic”, „Să învăţăm 

de la natură!”, „Ştiaţi că...?” constituie nu numai momente de bună dispoziţie, dar 

şi un minunat prilej de sistematizare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor 

învăţate pe această temă. 

7. Prin activităţile cu caracter practic de tipul, „Aranjamente florale”, 
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„Săptămâna micilor ecologişti” se consolidează informaţiile ecologice primite în 

activităţile frontale şi li se formează copiilor atitudini pozitive faţă de mediu, ce 

vor fi aplicate în viaţa de zi cu zi. 

 Dintre modalităţile folosite de mine, în afara clasei, în scopul educării ecologice, 

amintesc: 

- Excursii şi vizite pentru a constata situaţia în care se află mediul local şi de a 

întreprinde, pe măsura puterilor noastre, acţiuni în sprijinul măsurilor adoptate de 

organele de stat pentru apărarea mediului; 

- Acţiuni de igienizare şi înfrumuseţare a clasei, a şcolii şi a împrejurimilor; 

- Crearea unui colţ viu în clasă sau în şcoală; copiii seamănă seminţe, le creează 

condiţii optime de viaţă, urmăresc primele încolţiri, apariţia mlădiţelor, a primelor 

frunzuliţe şi flori, apoi efectuează primele operaţii de îngrijire, formându-şi deprinderi de 

comportament ecologic adecvat faţă de plante; 

- Acţiuni de colectare a hârtiei, sticlei, ambalajelor din materiale sintetice şi a 

deşeurilor textile; 

- Acţiuni de popularizare a Zilei Internaţionale a Protecţiei Mediului (5 

iunie): program artistic, diverse acţiuni de ecologizare a mediului local, expoziţie cu 

desene şi creaţii ale elevilor inspirate din vasta problematică a protejării mediului. 

Am încercat în toate împrejurările să satisfac curiozitatea copiilor, manifestată 

prin întrebările: de ce?, pentru ce?, cum? și chiar să-i încurajez pe cei mai îndrăzneţi, 

conducându-i la primele forme ale descoperirii. Am insistat asupra observării atente a 

plantelor, a animalelor şi a diferitelor fenomene naturale, în diverse ipostaze şi 

anotimpuri. 

Prin vizitele efectuate prin localitate, prin drumeţiile făcute în afara localităţii, în 

locurile din jurul comunei, elevii au observat formele de relief, legătura care există între 

altitudine, vegetaţie şi faună; au putut observa diverse specii de plante, albia unui râu care 

curge în apropiere. 

  Prin contactul nemijlocit cu aspectele mediului am oferit elevilor mei posibilităţi 

multiple de înţelegere, acestea constituind principala sursă de impresii care stă la baza 

procesului de cunoaştere a realităţii. În întreaga muncă de educaţie ecologică cu şcolarii 

mici trebuie să ajungem la convingerea că mediul natural nu poate fi apărat numai într-o 

zi – 5 iunie – numai de ecologi, biologi şi silvicultori, numai prin protejarea plantelor şi 

a animalelor declarate monumente ale naturii, ci în toate cele 365 de zile ale fiecărui an, 

în fiecare clipă a fiecărei zile, de către toţi locuitorii planetei. 
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Rezultatele muncii noastre în acest domeniu al educaţiei ecologice se verifică în timp, 

deoarece copiii, oamenii de mâine, vor valorifica ceea ce au primit de la noi, potrivit 

temperamentului şi sensibilităţii sufleteşti a fiecăruia. În şcoală, toate obiectele de 

învăţământ îl ajută pe elev să capete competenţa necesară pentru: 

- A înţelege că omul este inseparabil de mediul său şi că, mai devreme sau mai 

târziu, efectele negative ale acţiunilor sale se răsfrâng asupra sa; 

- A obţine cunoştinţele de bază necesare înţelegerii şi soluţionării problemelor 

mediului său apropiat; 

- A dezvolta instrumentele de analiză, reflecţie şi acţiune în scopul de a înţelege, 

preveni şi corecta neajunsurile provocate mediului; 

- A judeca corect responsabilităţile individuale şi colective şi a se angaja în 

obţinerea cooperării pe linia rezolvării unor probleme de mediu. 

Dobândirea acestor competenţe de către elevi mi se pare firească pentru că şcoala 

- ca instituţie - are specialiştii necesari acestui tip de educaţie. Astfel se va putea ajunge 

la realizarea interesului naţional – protejarea mediului, cu tot ce are mai valoros, pentru 

reuşita principiului, dezvoltării durabile “. 

Ne aflăm într-un moment al istoriei în care trebuie să orientăm acţiunile noastre de 

educaţie a copiilor în direcţia înţelegerii, apărării şi îmbunătăţirii mediului înconjurător 

pentru a crea, pentru noi şi pentru generaţiile viitoare, condiţii de viaţă mai bune într-un 

mediu mai bine adaptat la nevoile şi aspiraţiile umanităţii. 

           Particularităţile de vârstă ale elevilor din clasele I – IV permit formarea şi 

dezvoltarea conştiinţei ecologice şi a unui comportament adecvat. Întreaga activitate de 

educaţie în domeniul ocrotirii mediului ambiant am realizat-o prin lecţii la toate obiectele 

de învăţământ. Obiectivele în jurul cărora s-au grupat cunoştinţele au fost: 

- Să prezinte activităţi ale omului care conduc la poluarea mediului; 

- Să explice care sunt urmările poluării mediilor de viaţă (sol, aer, apă); 

- Să motiveze de ce trebuie ocrotit mediul înconjurător; 

- Să enumere activităţi prin care putem ocroti mediul şi menţine viaţa pe Pământ; 

- Să enumere zilele mai importante ale calendarului ecologic în scopul participării 

lor directe la evenimentele majore ale lumii înconjurătoare. 

Participarea copiilor la aceste activităţi sporeşte eficienţa demersului educaţional, dat 

fiind cunoscută marea disponibilitate a celor mici de a descoperi tot ceea ce le stârneşte 

curiozitatea.  
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Încă de la intrarea în şcoală, învăţătorul poate testa copiii pentru a le descoperi 

înclinaţiile, abilităţile. De foarte mare impact sunt ecusoanele cu numele copilului şi 

inscripţia „Micul ecologist” sau „Prietenul naturii” pe care copiii le poartă cu deosebită 

mândrie, popularizând acţiunile pe care le desfăşoară. Aici intervine creativitatea 

învăţătorului care poate găsi subiecte frumoase şi de impact la toate obiectele de 

învăţământ, cum ar fi: Pădurea – prietena omului, Apa – sursă a vieţii, Un om – un 

pom, etc. 

      Activităţi cu conţinut ecologic ce se pot urmări în cadrul a patru arii curriculare: 

Limbă şi comunicare: 

-    lecturi literare şi ştiinţifice despre plante şi vieţuitoare/ocrotirea lor; 

- compoziţii literare realizate/culese/interpretate de elevi: eseuri, interviuri, poezii, 

scenete; 

- proverbe şi maxime despre mediu (apă, aer, pământ) – afişarea şi discutarea 

acestora. 

Om şi societate 

-   resurse naturale şi valorificarea lor; 

- identificarea factorilor de poluare (a apei, solului, aerului); 

- excursii tematice de studiu sau ecologizare/curăţire a anumitor zone; 

-  realizarea unor fotografii, mape, casete video, valorificate apoi în ore; - 

- studii de caz (Omul şi mediul său de viaţă de a lungul timpului, O zi în natură); 

- vizite în aceleaşi zone în diferite anotimpuri pentru a observa schimbările care au 

loc în natură şi păstrarea curăţeniei. 

Matematică şi Ştiinţe 

-  identificarea resurselor naturale din zonă geografică în care trăiesc; 

- colecţii de materiale naturale; 

- introducerea în probleme a unor date despre plante, vieţuitoare (compunere şi 

rezolvare de probleme); 

- realizarea unui portofoliu Omul şi mediul: acţiuni de protejare/de distrugere, care 

poate fi realizat individual sau în echipă, într un an şcolar sau pe durata întregului 

ciclu primar; 

Arte şi tehnologii 

-  realizarea unor desene, afişe pe teme ecologice; 

- modelaj (plastilină şi argilă); 
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- realizarea unor afişe, postere şi amplasarea lor în clasă/şcoală/localitate 

(cartier/sat). 

Aceste activităţi îşi găsesc finalitatea în comportamentul copiilor care devin mai 

buni, mai sensibili faţă de mediul apropiat, mai protectori, disciplinaţi, responsabili, plini 

de iniţiativă şi prompţi în ocrotirea a tot ce-i înconjoară. 

 

 

 

                   2.5. Teme ce se pot urmări pe durata unui an  

            sau a unui ciclu de învăţământ prin activităţile specifice  

                    de educaţie ecologică şi cunoaşterea mediului 

 

       Dintre subiectele posibile de studiu specifice acestui domeniu putem enumera 

următoarele teme şi exemple de activităţi: comportament dăunător, dezbateri despre 

mediu, ș.a 

 

Exemplul nr. 1 

 

Comportament dăunător 

Obiective: Elevii trebuie să se gândească ce efect are comportamentul dăunător 

asupra mediului natural şi ce activităţi alternative se pot face pentru a-l proteja. 

Durata activităţii: 45 de minute 

Materiale necesare: hârtie pentru desen, foarfeci, lipici, hârtie, creioane şi imagini 

din reviste 

Subiect: Elevul şi mediul înconjurător 

Introducere: Prin diferite activităţi pe care le practică, oamenii dăunează mediului  

natural. Dacă acest comportament dăunător continuă, în curând nu vom mai avea spaţii 

naturale, de care să ne bucurăm: nu vor exista parcuri, unde putem să ne odihnim, nu vor 

mai fi lacuri unde putem înota sau pârâuri a căror apă ne potoleşte setea.  

Comportamentul oamenilor poate schimba radical înfăţişarea mediului. În această 

activitate elevii vor învăţa despre comportamentul dăunător al oamenilor care distruge 

mediul şi se vor gândi la soluţii care ar putea schimba aceste activităţi. Vor desena şi 
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discuta practici alternative şi îşi vor împărtăşi ideile colegilor. Vor răspunde la întrebări 

despre cum trebuie să ne schimbăm atitudinea pentru a proteja natura. 

 

Procedura: Elevii vor fi aşezaţi în grupe de câte 4 în funcţie de numărul lor. 

Cereţi-le să creeze o listă despre activităţile despre care cred că dăunează plantelor şi 

animalelor din mediul natural. 

Fiecare grupă are un reprezentant care va citi lista întocmită, în timp ce profesorul 

trece cele citite pe tablă, pentru a putea fi văzute de întreaga clasă. Pe o coală de hârtie 

fiecare grupă va face un desen al unei activităţi listate. Dacă e posibil, fiecare grupă să 

deseneze o altă activitate. Dacă vă stau la dispoziţie reviste, şi din acestea se pot decupa 

imagini cu activităţi dăunătoare ce pot fi lipite alături de desene. Dacă grupele au terminat, 

strângeţi desenele şi distribuiţi-le altor grupe. 

Elevii trebuie să privească cu atenţie desenul primit şi să discute lucruri ca de 

exemplu: Ce s-a întâmplat? Dăunează aceasta lumii sălbatice? De ce? Persoana care face 

această activitate se simte bine? Ce forme alternative ale aceleaşi activităţi aţi putea 

enumera, dar care e mai puţin dăunătoare?  

Cu întrebări de acest gen profesorul poate dirija discuţia. După ce elevii au răspuns 

la întrebări, fiecare grupă discută cu celelalte grupe răspunsurile date şi le arată desenele 

şi recomandările posibile pentru activităţile mai puţin dăunătoare mediului natural. 

Afişaţi desenele pe perete pentru a realiza o expoziţie care să le amintească elevilor despre 

comportamentul dăunător al oamenilor contra naturii. Grupurile pot fi separate şi fiecare 

elev primeşte o copie de la pagina  “Activităţilor dăunătoare”. Scrieţi întrebările pe tablă, 

apoi adunaţi răspunsurile elevilor la sfârşitul activităţii pentru ca mai târziu să le puteţi 

compara cu răspunsurile altor elevi. 

 

Evaluare: După ce elevii vor vedea multiplele activităţi prin care omul dăunează 

naturii, ei pot crea imagini ilustrând aceste activităţi şi găsind căi alternative mai puţin 

dăunătoare mediului. Fiecare elev poate să-şi creeze propriul desen pe care o poate duce 

acasă pentru a o arăta familiei şi prietenilor. Pot face şi postere cu activităţile alternative, 

postere ce pot fi afişate în şcoală. 
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Exemplul nr. 2 

 

Subiect: Convorbire tematică despre protecţia mediului 

Introducere: Deşeuri, deşeuri, deşeuri, ce putem face cu ele? În fiecare zi oamenii 

produc mai multe tone de gunoaie, de deşeuri. De ce sunt atâtea deşeuri? Avem destul loc 

pentru depozitarea gunoaielor?  

Acestea sunt numai câteva întrebări legate de situaţia deşeurilor care ne înconjoară 

şi despre problemele legate de depozitarea acestora. În această lecţie elevii vor învăţa 

câteva idei legate de beneficiile şi primejdiile pe care le întâmpinăm în legătură cu 

depozitarea gunoaielor. Vor organiza o dezbatere în public pentru a discuta dacă 

depozitele de gunoaie sunt sau nu folositoare oraşelor. 

Procedura: 

1. Scriem cuvântul convorbire pe tablă şi întrebăm elevii dacă cunosc înţelesul acestuia. 

2. După ce elevii răspund, îi înştiinţăm că întreaga clasă va participa la o dezbatere pe o 

temă legată de mediu. 

3. Elevii vor organiza o dezbatere pe o temă importantă de mediu cu care se confruntă 

oraşul sau satul lor. 

Un exemplu este: “Oraşul meu este curat pentru ca are posibilităţile instalării unui 

depozit în apropierea oraşului unde oamenii pot să-şi depună deşeurile?” 

4. O parte a elevilor afirmă că oraşul este în stare, cealaltă parte afirmă că Focşaniul nu 

are posibilitatea instalării unui asemenea depozit de deşeuri în apropierea oraşului. 

5. Întrebări care pot fi puse elevilor înainte de separarea pe grupe: Eşti de acord ca 

Focşaniul să instaleze un depozit de deşeuri în apropierea oraşului? Ca răspuns ce alte 

alternative puteţi enumera? Cine va fi afectat cel mai puternic? Realizarea unor asemenea 

depozite poate rezolva marile probleme legate de mediu cu care se confruntă România? 

Dacă depozitul va fi amplasat în apropierea oraşului, ce fel de restricţii trebuie urmate? 

Elevii nu trebuie să răspundă cu voce tare, acestea fiind întrebări care necesită timp de 

gândire. 

6. Elevii pot începe dezbaterea, cu argumente pro şi contra. Pe tablă sunt trecute 

răspunsurile date de elevi pe două părţi diferite. 

7. Alegem voluntari care vor juca diferite roluri: primar, directorul companiei care va 

construi depozitul, asociaţia localnicilor care locuiesc în apropierea ariei propuse, oameni 

de ştiinţă(ecologi), reprezentanţi ai firmei care se preocupă de recircularea deşeurilor, 

cetăţeni care cred că realizarea depozitului va avea ca urmare mai multe spaţii curate în 
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oraş şi etc., orice alte personaje pe care elevii doresc să o formeze. De obicei şase persoane 

sunt de ajuns. 

8. Voluntarii se vor aşeza în faţa clasei. Sunt rugaţi ca fiecare să respecte identitatea 

persoanei pe care o formează şi să se gândească bine la răspunsurile pe care urmează să 

le dea întrebărilor puse, deoarece numai aşa dezbaterea va fi reală. 

9. Convorbirea va avea loc în public, audienţa (restul clasei) pune întrebări, comentează 

şi discută despre problemele cu care comunitatea se va confrunta în cazul realizării 

depozitului. Auditoriul este reprezentat de părinţi ori elevi de la alte clase chemaţi pentru 

a discuta despre problemele legate de oraşul lor şi vor întreprinde dialoguri pro şi contra. 

Elevii din auditoriu sunt rugaţi ca fiecare să pună cel puţin o întrebare şi să facă măcar un 

comentariu pe parcursul dezbaterii. 

10. La sfârşitul dezbaterii construirea depozitului în apropierea oraşului Focşani se 

supune votului. 

Evaluare: 

Clasa va fi înştiinţată că va participa la o dezbatere pe o anumită temă. Elevii 

trebuie să facă cercetări înaintea dezbaterii şi să adune informaţii care pot fi folosite pe 

parcursul dezbaterii. După dezbatere elevii sunt invitaţi, dacă este posibil, să ia parte la 

primărie la o dezbatere adevărată, unde pot avea ocazia de a observa cum decurge munca 

într-un oficiu al oraşului şi cum se iau deciziile importante. O altă cale prin care elevii au 

posibilitatea exprimării punctului lor de vedere este realizarea unor caricaturi politice. 

Dacă acestea sunt destul de reuşite pot fi publicate în presa locală pentru ca oamenii să 

vadă care e opinia elevilor în legătură cu anumitele probleme de mediu. 

 

Exemplul nr. 3  

 

Noi construim acest oraş 

 

Obiective: Conştientizarea necesităţii respectului faţă de natură şi de resursele 

naturale. Aplicarea acestor cunoştinţe şi crearea unui oraş cu aspect “ecologic”. 

Durata activităţii: 45 de minute sau două sesiuni de câte 45 de minute, depinde 

de voia profesorului. 

Materiale necesare: Materiale şi coli de desen 

Subiect: Să gândim “ecologic” 

Introducere:  
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Înainte de a aduce decizii lucide despre schimbarea înfăţişării unui oraş, arhitecţii 

trebuie să ia în considerare şi mediul înconjurător. Ei trebuie să gândească de la cum să 

fie deşeurile depozitate până la de unde provine electricitatea de fiecare dată când lumina 

se aprinde în casă. Dacă nu se iau măsuri de protejare a naturii şi clădirile se construiesc 

fără raţionament, împrăştiind deşeuri în toate părţile, apa va deveni nepotabilă, iar străzile 

murdare. Mediul are un impact uriaş asupra felului de a trăi în oraşe şi asupra modului în 

care arhitecţii proiectează oraşul. Elevii vor construi un model al oraşului “ecologic” pe 

baza unui plan proiectat de ei. Se va lucra pe grupe, reprezentantul fiecărui grup va 

prezenta modelul acestuia colegilor şi va justifica planul proiect. Crearea acestui plan 

proiect trebuie să aibă un efect ecologic pozitiv asupra oraşului şi a elevilor. 

Procedura: Colectivul clasei să discute despre faptul că un oraş trebuie să asigure 

cetăţenilor condiţii optime de trai: să existe locuinţe, surse de furnizare a căldurii, 

electricitate, etc. Definim ce înţelegem prin gândire ecologică şi se discută despre ce 

trebuie să ofere un oraş “ecologic” cetăţenilor săi. Grupaţi elevii în grupe de câte 4. 

Explicaţi-le că fiecare grup va modela un oraş “ecologic” şi va trebui să deseneze şi la 

sfârşitul orei să explice colegilor diferitele aspecte ale oraşului. Fiecare oraş trebuie să 

includă: numele oraşului; populaţia; legile oraşului care îi fac pe cetăţeni să respecte 

responsabilităţile ecologice; un râu care să traverseze sau să înconjoare oraşul; câteva 

metode pentru refolosirea deşeurilor; două tipuri de industrii productive; locuinţe pentru 

cetăţeni; planuri despre sursele de iluminare şi căldură, pentru refolosirea deşeurilor; 

aspectul oraşului “ecologic” prin ochii unei păsări, cu legendă care defineşte oraşul. Orice 

altceva despre care profesorul doreşte să fie inclus în oraş. 

După ce fiecare grupă şi-a plănuit oraşul, un reprezentant va prezenta modelul 

grupei colegilor de clasă. Desenele şi planurile pot fi afişate în sala de clasă pentru a le 

reaminti elevilor că întotdeauna trebuie să ţinem cont şi de mediul ce ne înconjoară şi să 

ne asigurăm că schimbările efectuate nu vor periclita natura. 

 

Evaluare: Elevii vor câştiga noi cunoştinţe despre plănuirea unui oraş; organizaţi 

excursii pe teren la centre de purificare a apei, la locuri de refolosire a deşeurilor, încercaţi 

să discutaţi cu oficialităţile din oraş despre planul proiect al oraşului respectiv şi despre 

cum se ia în considerare mediul în efectuarea unor lucrări. 

 

 

Exemplul nr. 4 
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 Natura, casa noastră... 

 

Obiective: Elevii vor defini “habitatul”, importanţa sa şi vor crea o listă a 

posibilităţilor de protecţie a acesteia. 

Durata activităţii: 45 de minute 

Materiale necesare: copii ale unor jetoane (alimente, spaţiu, adăpost, apă) scaune, 

o sursă de muzică care poate fi pornit şi oprit uşor (casetofon, CD), spaţiu mare în clasă, 

dicţionar de cuvinte pentru “habitat” 

Introducere: Habitatul este spaţiul în care trăim şi de la care provin toate lucrurile 

necesare pentru viaţă: alimente, apă, adăpost, spaţiu. Imaginaţi-vă ce s-ar întâmpla fără 

aceste lucruri? Din nefericire plantele şi animalele de pe întreg globul simt lipsa acestor 

lucruri, deoarece, datorită schimbărilor negative din mediu, ei pierd spaţiul în care trăiesc. 

Pierderea habitatelor este una din cauzele extincţiei speciilor. Ce am putea face pentru 

oprirea acestor schimbări negative; cum am putea fi de folos plantelor şi animalelor ce ne 

înconjoară? În această lecţie elevii vor defini ce importanţă au habitatele în supravieţuirea 

oricărei specii. Vor participa la o activitate “de ocupare a scaunelor” şi formând grupe 

vor juca un joc, după care vor discuta şi vor întocmi o listă cu 10 posibilităţi de protecţie 

a habitatelor. 

Procedura: Discutaţi cu colectivul clasei înţelesul cuvântului “habitat”. Începeţi 

cu întrebarea: “de ce avem nevoie pentru a trăi?” Apoi explicaţi-le lucrurile incluse într-

un habitat şi daţi definiţia: “Habitatul este spaţiul în care trăim şi care ne asigură hrana, 

apa, adăpostul şi toate lucrurile de care avem nevoie pentru a supravieţui”. (5 minute) 

Elevii vor juca jocul “să ne ocupăm scaunele”. Pentru aceasta aşezaţi scaunele pe 

două rânduri, spate în spate, câte un scaun pentru fiecare elev. Pe fiecare scaun puneţi 

câte un card de la pagina (alimente, apă, adăpost, spaţiu). Jocul e destinat pentru 20 de 

elevi, dacă sunt mai mulţi elevi în clasă, repetaţi unele schimbări. Asiguraţi-vă că aţi 

copiat destule carduri pentru schimbările pe care vreţi să le faceţi. Scaunele “alimente” 

pot fi mutate numai atunci, dacă schimbarea citită afectează provizia de alimente. Pentru 

cei 20 de elevi, va fi nevoie de 20 de scaune şi câte 5 jetoane pentru fiecare schimbare. 

Folosiţi o sursă de muzică care poate fi uşor de pornit şi oprit: radio, casetofon, CD (5 

minute). 

Scaunele reprezintă habitatul. Fiecare scaun e ceva de care avem nevoie: hrană, 

adăpost, apă şi spaţiu. Când începe muzica, elevii se plimbă în jurul scaunelor. La oprirea 
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muzicii, fiecare încearcă să ocupe loc pe un scaun. Porniţi muzica, lăsaţi ca elevii să se 

plimbe şi brusc opriţi casetofonul. Prima dată fiecare elev va avea posibilitatea de a ocupa 

loc pe un scaun. Explicaţi-le că de această dată habitatul e capabil de a întreţine toţi elevii 

pentru ca aceştia să supravieţuiască. Introduceţi o schimbare, scoateţi cel mai apropiat 

scaun. De exemplu, dacă schimbarea afectează provizia de alimente, scoateţi scaunul; va 

privi jocul în continuare şi se va ataşa colegilor într-o tură mai târzie. Între aceste ture, 

introduceţi de fiecare dată o schimbare, scoateţi scaunul corespunzător, porniţi, apoi opriţi 

muzica şi rugaţi-i pe elevii care nu “supravieţuiesc” să privească jocul în continuare. 

Continuaţi jocul până când rămâne doar un singur elev. Acum jocul ia sfârşit (25 de 

minute pentru joc). Grupaţi elevii în grupe de câte 4, fiecare grupă are în faţa să o hârtie 

de carton. Elevii discută ce au învăţat din acest joc şi întocmesc o listă cu 10 posibilităţi 

de protecţie a habitatelor. La sfârşit fiecare grupă îşi arată lista colegilor. (5 minute). 

 

Lista cu posibilităţi 

Apă 

Oamenii îşi aruncă deşeurile în râuri, animalele şi plantele care trăiesc aici nu pot 

supravieţui poluării. Scoateţi scaunul “apă”. Pentru a câştiga mai mult curent electric, 

oamenii construiesc baraje pe râuri, astfel apa nu curge în albia sa naturală. Scoateţi 

scaunul “apă”. Apa e totuşi bună de băut, dar plantele şi animalele sensibile nu pot 

supravieţui schimbărilor. Scoateţi scaunul “apă”. În amonte se taie copacii, iar apa spală 

partea superioară a solului, cauzând eroziuni. Datorită acestora apa râului devine plină de 

nămol şi nisip, în care nu pot trăi multe specii. Scoateţi scaunul “apă”. În amonte o fabrică 

îşi emană deşeurile toxice în apa râului, apa devine nepotabilă. Scoateţi scaunul “apă”. 

Adăpost: 

O mare companie de exploatare forestieră face o defrişare uriaşă într-o pădure, 

lăsând un spaţiu mare, pustiu. Multe dintre animalele care trăiau în pădurea deasă nu vor 

supravieţui. Scoateţi scaunul “adăpost”. Câteva dintre peşterile din zonă au prea mulţi 

vizitatori. Din cauza disturbării, liliecii părăsesc peştera, pe care o foloseau înainte ca loc 

de sălaş. Scoateţi scaunul “adăpost”.Pentru crearea noilor locuinţe, sunt desecate zonele 

umede din zonă, lăsând astfel toate speciile de plante şi animale care trăiau acolo fără 

adăpost. Scoateţi scaunul “adăpost”. Colectorii de specii de păsări rare adună cuiburile 

acestora. Scoateţi scaunul “adăpost”.De când s-au făcut baraje, plantele care trăiau pe 

marginea râului nu supravieţuiesc, deoarece solul devine arid. Scoateţi scaunul “adăpost”. 

Hrană: 
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Peştii mor din cauza unor toxine emanate în apă. Animalele care se hrănesc cu 

peşti rămân înfometate. Scoateţi scaunul “hrană”. Ciupercile sunt o delicatese populară, 

de aceea majoritatea lor sunt culese pentru vânzare. Animalele care se hrănesc cu ele 

rămân fără hrană. Scoateţi scaunul “hrană”. Sunt omorâte toate dipterele cu insecticide. 

E adevărat că ele sunt dăunătoare oamenilor, dar reprezintă hrană a multor păsări, lilieci, 

broaşte, păianjeni, etc. Scoateţi scaunul “hrană”. Animalele fermelor pasc toate ierburile 

poienelor şi a câmpiilor, schimbându-le în arii deşerte, nisipoase. Alte animale, de ex. 

Şoarecele de câmp şi alte rozătoare trăiesc pe aceste câmpii şi se hrănesc cu seminţele 

plantelor. Scoateţi scaunul “hrană”. Lacul e declarat a fi “mort” din cauza ploii acide. 

Nimic nu poate trăi în lac, provizia de hrană dispare. Scoateţi scaunul “hrană”. 

 

Spaţiu: 

O arie dintr-un teritoriu e transformat în carieră de piatră. Animalele din această 

arie sunt nevoite să-şi caute alt loc de viaţă, dis turbând alte animale. Scoateţi scaunul 

“spaţiu”. Turiştii care doresc să vadă animalele în habitatul lor, traversează pădurea zi de 

zi, din când în când apropiindu-se foarte mult de animale pentru a le face fotografii sau 

calcă plantele pe care le întâlnesc în cale. Pierderea proprietăţii private înseamnă pierdere 

de spaţiu. Scoateţi scaunul “spaţiu”. Oamenii doritori de pescuit au introdus o nouă specie 

de peşte în lac, acesta fiind mult mai mare şi crescând mult mai repede decât speciile 

native, din faţa cărora mănâncă. Oamenii doritori de pescuit au introdus o nouă specie de 

peşte în lac, acesta fiind mult mai mare şi crescând mult mai repede decât speciile native, 

din faţa cărora mănâncă întreaga hrană. În scurt timp speciile native nu au suficient spaţiu. 

Scoateţi scaunul “spaţiu”. E nevoie de cât mai multe terenuri agricole pentru care se taie 

mulţi copaci. Animalele care trăiesc în pădurile tăiate rămân fără spaţiu. Scoateţi scaunul 

“spaţiu”. Lupii, urşii şi alţi carnivori mari au nevoie de spaţiul pe care omul îl utilizează, 

reducând din ce în ce mai mult spaţiul animalelor sălbatice. Scoateţi scaunul “spaţiu”. 

 

 

Exemplul nr. 5 

 

Obiective: Elevii trebuie să fie capabili de a sistematiza plantele şi animalele în 

familiile din care fac parte, să observe schimbările petrecute în natură şi să înveţe 

interacţiunile complexe ce au loc în natură pe parcursul unui an. 

Durata activităţii: pe parcursul întregului an şcolar 
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Materiale necesare: ciorpac pentru insecte (mâner din lemn, inel din metal cu 

tifon), cutii din plastic pentru colectarea insectelor, lupă de sticlă, dacă e necesar, 

determinatoare de specii de plante şi animale de la bibliotecă, coli de desen, creioane 

colorate, dicţionar pentru cuvinte ca “ecosistem” 

Introducere 

Fiecare dintre multiplele ecosisteme de pe pământ sunt importante, deoarece 

reprezintă habitate, loc de viaţă pentru speciile de plante şi animale. Pădurile tropicale 

găzduiesc jumătate din speciile de plante şi animale de pe pământ şi deşi pare ciudat pe 

al doilea loc ca biodiversitate se află deşerturile. Făcând o scurtă plimbare în împrejurimi, 

în ecosistemul pe care îl vedem zi de zi, în care trăim, învăţăm multe lucruri care ne 

apropie de cunoaşterea mai aprofundată a planetei noastre. 

Această lecţie decurge pe parcursul întregului an şcolar şi ajută la însuşirea a noi 

cunoştinţe despre ecosistemul în care trăim. Determinând speciile de plante şi animale, 

făcând colecţii de insecte şi plante, desene despre speciile observate şi prin alte metode 

adecvate care pot fi folosite, elevii ajung să obţină cunoştinţe despre mediul în care 

trăiesc. 

Procedura: 

1. Explicaţi elevilor că vor lua parte la un proiect de un an care are ca scop 

cunoaşterea ecosistemului în care trăiesc. Prezentaţi-le regulile care trebuie respectate în 

natură. Elevii să nu distrugă natura Elevii vor colecta plante şi insecte din mediul în care 

trăiesc, iar după identificarea acestora, insectele sunt eliberate în locurile de unde au fost 

adunate. Se vor organiza grupe de câte două persoane (în funcţie de mărimea terenului şi 

a numărului de persoane, grupele pot fi mai mari sau mai mici) şi fiecare membru va 

aduna informaţii în carnetul său de notiţe despre ecosistem, informaţii pe care le va 

compara cu cele adunate de colegul de grupă. 

Datele vor fi incluse într-un jurnal de teren pe tot parcursul anului (elevii pot avea 

un carnet de notiţe personal sau pot să-şi noteze observaţiile pe foi de hârtie, dar sunt 

responsabili de datele adunate şi de colecţiile realizate. Prin realizarea jurnalului de teren 

vor învăţa cum să facă notiţe, cum să-şi selecteze informaţiile. În jurnalul de teren vor fi 

incluse: temperatura, data vizitei, lucrurile observate de elevi, desenele despre animale şi 

plante, plantele presate, condiţiile meteo şi orice lucru considerat a fi important de către 

profesor său elev. 

2. Parcurgem împreună cu elevii diferitele metode de colectare a animalelor şi a 

plantelor: cum pot fi colectate insectele cu ajutorul ciorpacului şi cum trebuie aşezate cu 
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atenţie în sticluţele de colectare, cum se măsoară şi se desenează speciile găsite, le arătăm 

cum se presează plantele fără a fi distruse. 

3. După ce au înţeles cum trebuie clasificate speciile văzute, le explicăm 

sistematizarea făcută de oamenii de ştiinţă. Cu ajutorul determinatoarelor elevii vor fi 

capabili de a identifica speciile care trăiesc în ecosistemul lor. 

4. După ce au înţeles pe deplin metodele de colectare a speciilor şi clasificarea 

acestora, ieşim cu colectivul clasei pe teren şi căutăm un loc potrivit pa care elevii vor 

face observaţii pe tot parcursul anului. 

5. Ducem elevii într-un loc prin care trec în fiecare zi, dar care nu a fost distrus de 

către alţi elevi. Terenul pe care vor lucra elevii, punctele de colectare să nu fie pe teritoriul 

şcolii, iar dacă găsim un teren adecvat în apropierea curţii şcolii, de fiecare dată îi ducem 

acolo. 

6. Ajunşi pe teren delimităm parcele pentru fiecare grupă. Parcelele să nu fie strâns 

unul lângă celălalt, ci în diferite părţi ale terenului, dar destul de aproape pentru ca 

profesorul să aibă elevii în vizor. 

7. Vom desemna o parcelă model şi vom demonstra elevilor cum să clasifice, să 

colecteze şi să adune date privitoare la terenul în cauză. 

8. Fiecare grupă îşi ocupă locul şi începe munca. 

9. Ieşim cu elevii pe teren cel puţin o dată la două luni sau atunci când se schimbă 

vremea. Astfel vor avea posibilitatea de a nota schimbările petrecute în ecosistem datorită 

vremii şi îşi vor da seama că, condiţiile meteo au un rol important în viaţa ecosistemelor. 

10. La sfârşitul anului şcolar elevii vor întocmi un raport despre observaţiile 

făcute, în care vor include atât colecţiile, cât şi desenele lor. 

Evaluare 

Desenele şi colecţiile făcute trebuie afişate în sala de clasă pentru ca elevii să se 

poată gândi la relaţiile dintre specii şi să aibă în faţă plantele şi animalele din ecosistemul 

unde trăiesc. Dacă vremea e bună, vom ducem elevii în alte habitate pentru a vedea alte 

tipuri de ecosisteme: putem face excursii de teren în păduri, în zone umede, în munţi, pe 

terenuri agricole. Dacă se organizează vreo manifestare în oraş, desenele şi colecţiile 

elevilor. 

Exemplul nr. 6 

 

Proiect: Să facem ordine şi curăţenie! 
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Obiective: Elevii trebuie să înţeleagă problemele de mediu cu care se confruntă 

planeta noastră. Lucrând în echipă vor curăţa curtea şcolii. 

Durata activităţii: 45 de minute 

Materiale necesare: Saci menajeri, mănuşi de cauciuc; dacă mănuşi nu vă stau la 

dispoziţie, elevii să-şi pună pungi de plastic pe mâini pentru a-i proteja, hârtie şi ustensile 

pentru desen, dicţionar pentru cuvinte necunoscute “poluare şi deşeuri” 

Introducere: 

Poluarea este una din marile probleme cu care se confruntă globul. Există multe 

tipuri de poluări care dăunează animalelor, plantelor şi bineînţeles oamenilor; una dintre 

sursele de poluare, la care participă şi omul zi de zi este producerea deşeurilor în cantităţi 

foarte mari. Prin deşeu se înţelege orice tip de gunoi care nu este depozitat în mod adecvat. 

O mare problemă este că oamenii nu îşi dau seama că deşeurile sunt foarte dăunătoare, 

afectându-ne viaţa de zi cu zi: de exemplu aruncate în apă poluează pânza freatică, apa 

devenind nepotabilă. Omul crede că deşeurile dispar după un anumit timp: adevărul e că 

unele se descompun într-adevăr, altele însă (de ex. materialele plastice) rămân pe 

suprafaţa pământului, cauzând daune plantelor, animalelor și omului. Mulţumită omului 

Pământul e acoperit de deşeuri. Să facem deci ceva pentru a opri acest lucru! Prin această 

lecţie elevii vor învăţa despre diferitele surse de poluare care afectează planeta şi vor 

participa la o activitate de curăţare a curţii şcolii. Se vor familiariza cu diferitele tipuri de 

deşeuri care se găsesc chiar şi în curtea şcolii şi vor învăţa despre metodele de recirculare 

ale acestora. Prin curăţirea curţii, împrejurimile şcolii devin mult mai frumoase. Vor face 

un grafic despre tipurile de deşeuri colectate. 

Procedura: 

Discutaţi despre tipurile de poluare care afectează mediul şi scrieţi pe tablă 

răspunsurile date de elevi. Explicaţi-le că poluarea este una dintre cele mai mari probleme 

cu care se confruntă planeta şi că aceasta afectează în mod negativ mediul în care trăim. 

Întrebaţi-i prin ce metode putem ajuta: dacă unul dintre elevi rosteşte “curăţirea 

deşeurilor” opriţi discuţia, spunându-le că tema orei din acea zi este chiar această. 

Împărţiţi clasa în două echipe, fiecare elev să primească o pereche de mănuşi şi un sac 

menajer. Regulile sunt: timp de 15 minute fiecare să strângă atâtea deşeuri cât poate din 

curtea şcolii, precizându-le care sunt limitele curţii. Numai în interiorul acesteia pot aduna 

gunoaiele. Obiectele din sticlă şi cele ascuţite nu trebuie adunate. Dacă timpul a expirat, 

elevii trebuie să sorteze deşeurile în saci diferiţi pentru a fi recirculaţi. Mănuşile se adună 

şi ele. Ne întoarcem în sala de clasă. Fiecare elev să scrie o listă despre tipurile de deşeuri 
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pe care le-a adunat: resturi de mâncare, sticle de plastic, etc. Acestea trebuie reprezentate 

pe un grafic şi trebuie interpretate de către profesor pentru a le reaminti elevilor care tipuri 

de deşeuri sunt cele mai frecvent întâlnite. Puneţi următoarele întrebări: Ce fel de obiecte 

aţi găsit în cea mai mare cantitate? Ce fel de obiecte au fost rar întâlnite? Ce alt lucru am 

putea face pentru a ajuta Pământul? Dacă în 15 minute am ajutat aşa de mult, închipuiţi-

vă ce s-ar putea face timp de 3 ore? Ce ar  

putea face colectivul şcolii pentru a menţine curtea şcolii curată? 

Evaluare: 

Scrieţi împreună cu elevii scrisori primarului şi presei locale pentru a implica cât 

mai multe persoane în activităţi de colectare selectivă a deşeurilor. O dată pe lună elevii 

să organizeze împreună cu alţi colegi o activitate de curăţire a şcolii. Cu cât mai mult îşi 

dau seama elevii că şi ei sunt responsabili de înfăţişarea şcolii şi pot face multe pentru ea, 

cu atât vor fi mai mândrii dacă clădirea şi împrejurimile şcolii arată bine. 

 

 

Exemplul nr.7 

 

Durata activităţii: două lecţii de 45 minute 

Materiale necesare: deşeuri curate, dicţionar de cuvinte pentru “recirculare şi 

festival de mediu” 

Introducere: 

 Reciclarea constă în utilizarea repetată a diferitelor materiale: metale, sticle de 

plastic, cutii de conserve şi produse de hârtie, aceste materiale fiind colectate, înainte de 

aruncarea lor şi trimise fabricilor care le transformă în noi produse. Prin recirculare, 

resursele naturale utilizate pentru obţinerea unor produse sunt reutilizate pentru fabricarea 

altor produse noi. În această lecţie elevii vor învăţa noi căi de utilizare a materialelor 

despre care au crezut că nu mai au nici un folos. Ei vor învăţa, de asemenea, importanţa 

recirculării şi vor vedea cum lucrurile folosite zi de zi şi uzate pot fi transformate în alte 

produse noi. Cu ajutorul imaginaţiei lor, elevii vor transforma o bucată de deşeu curat 

într-un produs nou, care poate fi utilizat în viaţa de toate zilele. 

Procedura: 

1. Scrieţi cuvântul “reciclare” pe tablă şi întrebaţi elevii ce înţeles are acest cuvânt 

pentru ei şi ce înseamnă pentru Pământ. Întrebaţi-i ce fel de lucruri pot fi recirculate şi 

care sunt produsele pe care le folosim zi de zi şi care provin din lucruri deja recirculate. 
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2. Explicaţi elevilor că aţi adus o grămadă de deşeuri curate, pe care bineînţeles le 

depozitaţi în afara sălii de clasă pe o masă. 

3. Chemaţi elevii în apropierea mesei ca fiecare dintre ei să poată vedea deşeurile 

aflate pe masă. Dacă vreun elev are vreun deşeu pe care doreşte să-l pună pe masă, 

încurajaţi-l s-o facă. 

4. Spuneţi-le că vor participa la un proiect prin care deşeurile aflate în faţa lor vor 

fi transformate în lucruri folositoare, urmând astfel un comportament ecologic. 

5. Rugaţi-i să se aşeze la loc şi împărţiţi elevii în echipe de câte doi. În fiecare 

echipă să fie acelaşi număr de persoane. 

6. Explicaţi următoarele reguli clasei: 

A. Fiecare grupă îşi va alege un obiect din cele aflate pe masă 

B. Trebuie să folosească cel puţin un obiect din cele aflate pa masă, dar pot utiliza 

deşeuri aduse de acasă, dacă acestea sunt curate 

C. Produse alimentare nu se folosesc 

D. La atingerea produsului, mâna celui care l-a atins să fie curată 

E. Grupele vor crea un produs care va fi expus la un “festival de mediu”, organizat 

în ziua în care se desfăşoară proiectul 

F. Acest “festival de mediu” este de fapt o competiţie, unde produsele create vor 

fi notate de un juriu. Membrii juriului vor cere participanţilor să facă o demonstraţie a 

proiectului lor. Fiecare participant va sta lângă produsul său, fără a se deplasa în altă parte 

până la anunţarea câştigătorului. 

A. Elevii pot să dea orice fel de demonstraţie, aceasta putând consta într-un cântec, 

un dans, un logo etc. Despre produsul lor. Ideea este să-şi poată vinde produsul 

juriului. 

B. Trebuie să demonstreze care sunt beneficiile produsului creat de ei. 

C. Fiecare grupă trebuie să aibă idei diferite şi deci şi produse diferite. 

D. Înainte de a începe fabricarea noului produs, elevii să facă desene preliminarii 

pentru a vedea dacă produsul va funcţiona, desene care vor fi de asemenea 

prezentate în cadrul festivalului. 

F. Fiecare grupă trebuie să aibă un nume, la fel ca şi produsul creat. 

7. Elevii pot să înceapă lucrul prin a-şi găsi nume echipelor. Pot lua deşeurile de 

pe masă, numai după ce şi-au terminat desenele provizorii. 



47 
 

8. Echipele pot lucra la crearea produsului ori de câte ori profesorul le dă voie, 

chiar şi în timpul lor liber, condiţia este ca produsul să fie finisat până la o dată stabilită 

preliminar. 

9. În ziua organizării “festivalului de mediu” produsele trebuie aranjate în aşa fel 

încât juriul şase poată plimba printre produsele expuse, fără ca atenţia sa să fie distrasă 

de vederea unui alt produs. Juriul trebuie să se oprească la fiecare produs şi să pună 

aceleaşi întrebări fiecărei echipe, judecând cu corectitudine fiecare lucru prezentat. După 

aceasta fiecare echipă îşi face demonstraţia. Dacă sunt alţi colegi ai profesorului amatori 

de a juca rolul juriului, profesorul sale ofere această posibilitate. 

10. Juriul să facă comentarii pozitive fiecărui produs pentru ca fiecare echipă să 

fie satisfăcută pentru munca depusă. După aceasta este desemnat câştigătorul. 

11. Profesorii ar putea pregăti certificate de apreciere pentru toţi participanţii şi 

câştigătorii festivalului de mediu. Acestea ar putea fi înmânate de care juriu la ceremonia 

de premiere. 

 

Evaluare: 

Întreaga şcoală să participe la “festivalul de mediu”. La eveniment poate fi invitată 

şi presa locală, pentru a face fotografii despre câştigători. Ca juriu pot fi desemnaţi lideri 

ai agenţiilor de protecţie a mediului sau chiar primarul. La festivaluri, câştigătorii 

competiţiei trebuie să explice oamenilor că din deşeuri se pot crea diferite varietăţi de 

produse noi. 

 

Exemplul nr.8 

 

Subiect: Reciclarea 

Obiective: Elevii să cunoască cele mai importante surse de poluare, de producere 

a deşeurilor şi să înţeleagă că acestea trebuie reduse; să încurajeze şi alţi elevi să producă 

cât mai puţine deşeuri. 

Durata activităţii: 45 de minute 

Materiale necesare: Un cântar, deşeuri acumulate într-o zi, un sac menajer 

Introducere: 

Mediul înconjurător este afectat de foarte mulţi factori, unul dintre cei mai 

dăunători fiind deşeurile, în special cele necolectate şi depozitate necorespunzător. 

Imaginaţi-vă ce s-ar întâmpla dacă fiecare dintre noi şi-ar arunca gunoiul pe stradă. Ar fi 
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peste tot murdărie, nu ne-am putea mişca pe străzi. Dacă fiecare numai un singur deşeu 

ar arunca, şi atunci pe străzile oraşului Focşani s-ar afla un nr. de gunoaie aruncate egal 

cu populaţia oraşului, ceea ce este foarte mult. Ce ar fi dacă toţi locuitorii ţării ar arunca 

câte o bucată de gunoi? Elevii vor măsura cantitatea de deşeuri produsă de clasă într-o 

singură zi şi vor socoti cam cât gunoi se produce în toată ţara. Activitatea este individuală. 

Vor discuta care dintre aceste deşeuri sunt reciclabile şi care nu sunt şi vor găsi metodele 

adecvate pentru reciclarea materialelor. Pentru fiecare gunoi aruncat, se vor gândi la locul 

de unde poate proveni şi la locul unde va ajunge. 

Procedura: 

1. Profesorul va aduna deşeurile produse într-o zi de colectivul clasei, punând 

deoparte conţinutul coşului de gunoi. Va colecta separat deşeurile reciclabile şi cele 

nereciclabile. 

2. La începutul orei întrebaţi elevii dacă ei produc multe deşeuri. Scrieţi 

răspunsurile pe tablă. Puneţi-le următoarele întrebări: Ştiţi că numai două construcţii 

făcute de om sunt atât de mari încât se pot vedea din spaţiu? Ce credeţi, care sunt acestea? 

3. După începerea discuţiei, surprindeţi elevii prin a le arăta sacul cu deşeurile 

produse în ziua precedentă de colectivul clasei. 

4. Arătaţi-le conţinutul sacului/sacilor; dacă conţin şi materiale murdare, e 

convenabil să purtaţi o mănuşă. 

5. Chemaţi un elev în faţa clasei pentru a măsura cu cântarul sacul menajer. Elevii 

să se gândească la cantitatea care poate fi produsă de colectivul şcolii, a oraşului sau a 

judeţului, înmulţind cantitatea de deşeu produsă de o singură persoană (greutatea sacului 

menajer se împarte cu numărul elevilor din clasă) cu numărul elevilor din şcoală, oraş sau 

judeţ. Conştientizaţi faptul că aceasta este doar cantitatea de deşeuri produsă într-o 

singură zi şi cereţi-le să socotească cantitatea produsă în decurs de un an (înmulţind cu 

365). 

6. Întrebaţi oare ce se întâmplă cu deşeurile? 

7. Discutaţi cu elevii despre materialele reciclabile: materialele plastice, metale, 

sticlă, hârtie şi daţi şi exemple din fiecare; exemplele să nu coincidă cu cele aflate în faţa 

clasei. Oare ce se poate produce din materialele reciclabile? Există vreun loc unde se 

efectuează reciclarea? 

8. Căutaţi acum care sunt materialele reciclabile şi cele ne–reciclabile din sacul 

vostru şi în timp ce profesorul explică diferenţa dintre ele, dând şi exemple, puneţi-le în 

saci diferiţi. 
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9. Măsuraţi din nou conţinutul sacului fără materialele reciclabile. Ce greutate are? 

Prezentaţi acum diferenţa şi în cazul cantităţii de deşeuri produse de colectivul şcolii, a 

oraşului, a judeţului într-o singură zi şi într-un an (dacă diferenţa e nesemnificativă, 

subliniaţi diferenţa de mărime). 

10. Cereţi-le elevilor să se gândească la posibilele metode de reducere a cantităţii 

de deşeuri. 

Fiţi siguri că ei ştiu că multe forme de deşeu sunt dăunătoare mediului). Gândiţi-

vă la metode prin care şcoala sau colectivul oraşului poate produce mai puţin gunoi. 

Alegeţi una dintre căile propuse de clasă şi începeţi a doua zi prin a pune-o în aplicare. 

Evaluare: 

Cereţi-le elevilor să adune informaţii despre eforturile comunităţii de compostare 

sau reciclare a deşeurilor. Discutaţi despre cele observate. Sunt satisfăcuţi de rezultatele 

obţinute? Ce s-ar mai putea face? Scrieţi o scrisoare presei locale, conducătorilor 

comunităţii, primarului sau oficialităţilor politice în care descrieţi rezultatele investigării 

făcute de elevi şi faptul dacă aceştia sunt sau nu satisfăcuţi de cele obţinute. Dacă în 

oraşul/localitatea în care trăiţi, oamenii nu au început colectarea selectivă a deşeurilor şi 

recircularea acestora, încercaţi să aflaţi dacă în localităţile vecine se face asemenea 

acţiune şi dacă există, cu ce metode se lucrează. Dacă nu sunt întreprinse asemenea 

acţiuni, colectivul clasei să se gândească la modalităţile prin care ar putea convinge 

oamenii să o facă. 

  

Mai trebuie menţionat că educaţia ecologică nu se desfăşoară doar în cadrul 

instituţiilor specializate de învăţământ, ci poate funcţiona şi în afara acestora.  

Astfel, anual se organizează tabere de ecologie în cadrul cărora au loc concursuri 

pe teme ce ţin de acest domeniu, unde elevii sunt supuşi nu numai testării teoretice, ci şi 

evaluării practice. În fiecare an, cu ocazia Zilei Internaţionale de Protecţie a Mediului, 

Zilei Emisiilor de CO2 sau Zilei Apei se organizează concursuri de afişe, mese rotunde, 

simpozioane şi concursuri de proiecte de mediu cu participări naţionale şi internaţionale. 

În foarte multe şcoli există numeroase reviste editate de către elevi care au un caracter 

ecologic („Eco”, „Univers ecologic”, „Prietenii naturii”). Alte tipuri de acţiuni care 

vizează tot educaţia ecologică, sunt cele care se derulează în parteneriate cu ONG care au 

în vedere dezvoltarea practică a preocupărilor pentru protejarea mediului înconjurător.  

Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Înconjurător (FEE) este o organizaţie 

internaţională non-profit şi non-guvernamentala al cărei scop este să promoveze 
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dezvoltarea durabilă prin intermediul educaţiei de mediu (http://www.fee-

international.org/en ).  FEE are membri corespondenţi în 49 de state din Europa, America 

de Nord şi Sud, Africa şi Oceania. În Romania, FEE este reprezentată de Centrul Carpato-

Danubian pentru Geoecologie (CCDG), care derulează cele patru programe educaţionale 

principale ale Fundaţiei, respectiv Steagul Verde (Green Flag), Eco Şcoala (Eco School), 

Tineri Reporteri pentru Mediul Înconjurator (Young Reporters for The Environment 

– YRE) şi Să Învăţăm despre pădure (LeAF). CCDG îşi propune să contribuie la 

conştientizarea generală a problemelor de mediu, atât prin intermediul formal al şcolii şi 

formatorilor săi, cât şi prin acţiuni neformale ale acestora din urma în cadrul societăţii. În 

cele ce urmează, vom prezenta fiecare dintre cele cinci programe mai sus menţionate, 

precum şi proiecte ale Centrului în colaborare cu Agenţia Naţională Pentru Protecţia 

Mediului (ANPM).  

Programul Eco-Şcoala este coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de 

Educaţie pentru Mediul Înconjurător (FEE), ce reuneşte 46 de organizaţii care acţionează 

la nivel naţional în domeniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. Programul este 

susţinut de UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu) şi la nivel european de 

Consiliul Europei. A debutat ca program-pilot în anul 1994, pornind de la necesitatea 

implicării tinerilor în găsirea de soluţii la provocările impuse de dezvoltarea durabilă la 

nivel local. Participă  aproximativ 15 000 de şcoli din lume, din care peste  

5 000 deţin Certificat de Eco-Şcoală şi Steagul Verde În Romania programul Eco-Şcoala 

a debutat în anul 1999 cu doar 5 şcoli pilot, sub coordonarea Centrului Carpato-Danubian 

de Geoecologie, în calitate de membru cu drepturi depline al FEE. Circa 600 de şcoli din 

România au derulat programul, acum fiind active un număr de 220, iar 51 de şcoli au 

simbolul mondial Steagul Verde şi calitatea de Eco-Școală.  

Beneficiile programului pot fi grupate pe următoarele categorii (Centrul Carpato-

Danubian de Geoecologie): 

1. creșterea gradului de conştientizare a copiilor privind problemele de mediu  

2. dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii  

3. legături cu şcoli din Romania şi din lume  

4. valorificarea deşeurilor reciclabile  

5. amenajarea spaţiului verde din jurul şcolii 

Se impun: 

http://www.fee-international.org/en
http://www.fee-international.org/en
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1. sprijinul activ al conducerii şcolii şi al autorităţilor locale  

2. dorinţa de implicare a elevilor în procesul de luare a deciziilor şi creare a 

posibilităţilor de a acţiona la orice nivel 

3. implicarea activă a corpului didactic  

4. dorinţa de a începe o acţiune cu rezultate pe termen lung 

Etapele programului (Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie):  

1. Înregistrarea şcolii în Programul Eco-Şcoala (trebuie să aibă suportul directorului 

şcolii şi al altor membri ai corpului didactic). Reînscrierea se face în fiecare an.  

2. Implementarea programului (având ca obiectiv sprijinirea evoluţiei elevilor de la 

conştientizarea privind problemele de mediu în cadrul curriculum-ului către 

acţiunile de mediu în cadrul şcolii şi la nivelul comunităţii locale) 

3. Evaluarea rezultatelor 

4. Aplicarea pentru obţinerea premiului (Steagul Verde) - după 2 ani 

5. Reînnoirea premiului la fiecare 2 ani  

 

Practic, elevii din fiecare şcoală sunt forţa generatoare din spatele acestui proiect. 

Ei conduc eco-comitetetele şi ajută la derularea unei evaluări a propriei şcoli, în ceea ce 

priveşte îndeplinirea unor criterii eco, de mediu. Prin consultarea cu restul şcolii şi a 

comunității mai largi, elevii sunt cei care decid căror teme de mediu se vor adresa şi cum 

vor face acest lucru. Măsurarea şi monitorizarea rezultatelor fac parte integrantă din acest 

program şi oferă şcolilor toate dovezile care să mărturisească succesul întreprinderilor 

lor.  

Şcolile pot obţine unul din premiile de bronz, argint şi prestigiosul Steag Verde, 

care simbolizează excelenţa atinsă în activităţile legate de mediu. Printre beneficiile pe 

care statutul de Eco Şcoală le aduce găsim: economii importante ale bugetelor datorită 

managementului de mediu eficient, crearea de parteneriate puternice cu comunitatea 

locală, deprinderea unui comportament corect şi adecvat faţă de mediu, îmbunătăţirea 

aspectului școlii. 

              În Marea Britanie, de exemplu, mai mult de jumătate din unităţile şcolare au 

obţinut statutul promovat de proiect, ceea ce reprezintă o mare realizare având în vedere 

că nivelul cheltuielilor cu energia electrică este, în medie, de 100 milioane de lire sterline, 

106 milioane lire cu apa, 39 milioane de lire pentru curăţarea deșeurilor şi stoparea 
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vandalismului, 56 de milioane lire sterline pentru golirea coşurilor de gunoi şi 150 

milioane de lire pentru papetărie. (Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie) 

În prezent, în întreaga lume sunt 23.000 de unităţi de învăţământ incluse în acest program, 

din care 7.000 au certificarea pentru Steagul Verde şi Eco-Şcoală. În România, în cadrul 

proiectului, în anul 2008, erau active 408 unităţi şcolare. 

 Să învăţăm despre pădure (LeAF) este un program mondial de educaţie pentru 

mediul înconjurător care funcţionează în numeroase ţări din lume, sub coordonarea FEE. 

Operatorul mondial se găseşte în Norvegia, iar pe meleagurile naţionale este Centrul 

Carpato-Danubian de Geoecologie. Coordonatorii zonali sprijină activitatea cadrelor 

didactice în derularea acestui program, el fiind implementat în România începând cu anul 

2002, când au existat 50 de proiecte. Pe parcurs numărul acestora s-au înmulţit, în 2007 

înregistrându-se 1092 de proiecte în peste 300 de unităţi şcolare, în 2008 au fost peste 

110 de proiecte în aproximativ 400 de unităţi de învăţământ şi în anul 2009 au fost 

active 1049 de proiecte în cadrul a 438 de unităţi şcolare.  

Scopul programului :  

1. Mobilizarea dascălilor să desfăşoare lecţii în pădure. 

2. Conştientizarea elevilor despre îndatoririle pe care le au faţă de natură şi societate, 

în contextul dezvoltării durabile. 

Obiective: programul încurajează dascălii şi elevii: 

1. Să experimenteze starea de a fi în pădure 

2. Să coreleze lecţiile realizate în pădure cu cerinţele curriculum-ului şcolar 

3. Înţelegând pădurea din această experienţă, să simtă recunoştinţă şi respect 

pentru pădure, ceea ce le va influenţa acţiunile şi comportamentul în viitor 

Etapele programului: 

Etapa de lucru în clasă cuprinde: 

1. Constituirea comitetului de mediu (grupul de elevi participanţi la proiect) 

2. Stabilirea locului de desfăşurare (pădure, parc, curtea şcolii) 

3. Identificarea titlului proiectului (fiecare clasă alege un titlu reprezentativ) 

Cerinţă: titlul trebuie să cuprindă mximum cinci cuvinte şi să aibă legătură cu 

tema Programului – pădurea. 
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Etapa de lucru în pădure – activităţi posibile în pădure:  

1. Lecţie de geografie – Cunoaşterea pădurii  

2. Lecţie de științe – Ecosistemul pădurii 

3. Lecţie de desen – Culorile pădurii 

4. Lecţie de limba română – Descrierea pădurii 

5. Lecţie de educaţie tehnologică – Utilizarea lemnului  

Etapa de  evaluare. Activităţi posibile în şcoală  

1. Realizarea unui album fotografic cu imagini din pădure 

2. Expunerea pe un panou a desenelor realizate în pădure 

3. Realizarea unei compuneri cu temă dată, cu titlu la alegere 

4. Selectarea şi premierea celor mai reprezentative lucrări 

5. Şedinţe de cerc:   

 proiectare de film 

 prezentare de portofolii 

 citirea celor mai bune compuneri 

 

Steagul Verde reprezintă premiul simbol al educaţiei pentru mediu, acordat 

şcolilor care implementează cu succes programul,un eco-indicator recunoscut pentru 

educaţia privind Dezvoltarea Durabilă şi, în acelaşi timp, un certificat al performanţelor 

de mediu ale şcolilor.  

Criteriile esenţiale în evaluare sunt: 

1. Programul Eco-Şcoala este o preocupare centrală a şcolii. Implementarea cu 

succes a programului depinde de acest lucru. Demonstrarea punerii în practica a 

celor 7 paşi reprezintă un criteriu elementar  

2. În programul Eco-Şcoala trebuie să implice toata şcoala! Nu este un program doar 

pentru Comitetul Eco-Şcoala.  

3. Pentru a deveni Eco-Şcoală, trebuie să se realizeze cel puţin 2/3 din obiectivele 

propuse prin Planul de acţiune. Acest lucru trebuie să fie demonstrabil.  

4. Şcoala trebuie să demonstreze o strategie activă de comunicare, informare şi 

implicare a întregii comunităţi şcolare şi locale în acţiunile pe care le desfăşoară.  
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5. Autoritățile locale trebuie să fie atrase în desfăşurarea programului, acesta 

reprezentând un element cheie al Agendei Locale 21, pe care Programul Eco-

Şcoala o promovează.  

 

După câteva luni de operare în cadrul Programului Eco-Şcoala, va începe să se 

observe care dintre elementele programului au succes şi  care dintre acestea necesită în 

continuare îmbunătăţiri. Evaluarea se va realiza pe baza unui chestionar tip completat de 

către fiecare membru al echipei de evaluare. După primirea şi analiza celor trei 

chestionare de evaluare completate, Biroul National Eco-Şcoala va lua decizia finală cu 

privire la acordarea sau neacordarea Steagului Verde. Dacă totul va fi în regulă, unitatea 

de învăţământ va primi Steagul Verde şi Statutul de Eco-Şcoală. Se va primi de 

asemenea un Certificat European de Participare la program şi dreptul de a folosi logo-ul 

Eco-Şcoala ca antet pe toate materialele. (http://www.ecomagazin.ro/educatia-de-mediu-

in-romania) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecomagazin.ro/educatia-de-mediu-in-romania
http://www.ecomagazin.ro/educatia-de-mediu-in-romania
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CAPITOLUL III 

 

CERCETARE EMPIRICĂ PRIVIND FORMAREA 

CONDUITEI MORAL-ECOLOGICE A ELEVILOR 

 

 

3.1. Delimitarea teoretică a problemei de cercetat 

 

 Este deosebit de important ca în amplul proces de formare a omului, viaţa din afara 

şcolii să continue să completeze, să consolideze şi să desăvârşească opera educativă într-

un adevărat comportament european. Pregătirea copiilor ca şi 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 micilor 

şcolari în activităţile 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 

dezvoltarea 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. S-a dezvoltat convingerea 

că formarea unui comportament ecologic la micii şcolari 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 (Ana Arhip, 1996, p.37). 
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3.2. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE 

 

    3.2.1. FORMULAREA IPOTEZEI ȘI A OBIECTIVELOR CERCETĂRII 

  

IPOTEZA CERCETĂRII:  

 

 Realizarea unei cercetări privind valoarea formativă a activităţilor extracurriculare 

de educaţie ecologică bazate pe implicarea activă a elevilor în cadrul procesului 

instructiv-educativ presupune atât cunoaşterea temeinică a teoriei referitoare la strategiile 

de predare-învățare, cât şi a particularităţilor școlarului, particularităţile grupului - clasă 

în funcţie de care se pot stabili scopul, obiectivele şi ipoteza pe care doreşti să o confirmi 

în munca didactica cu şcolarii. Suntem pe deplin conştienţi ca nu sunt suficiente doar 

activitățile curriculare ori proiectarea singulară a activităţilor extracurriculare.  

 

Cercetarea porneşte de la următoarea ipoteză: 

Dacă se va realiza o îmbinare armonioasă, într-un program educativ bine 

structurat, a activităţilor extracurriculare de educaţie ecologică și a strategiilor 

interactive de grup, adecvate colectivului de elevi şi respectând ritmul de lucru al 

fiecăruia, atunci vom contribui la formarea și dezvoltarea atitudinii pozitive față de 

mediu și a conduitei ecologice a elevilor. 

 

OBIECTIVELE CERCETĂRII 

 

Pe baza ipotezei de mai sus formulate, mi-am propus următoarele obiective: 

a) Ilustrarea caracterului formator al activităţilor extracurriculare în dezvoltarea 

atitudinilor şi comportamentelor ecologice; 

b) proiectarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare de cunoaştere şi protejare 

a mediului (educaţie ecologică) prin utilizarea unor strategii interactive de grup 

(metode şi procedee activ participative); 
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c) identificarea nivelului de dezvoltare a atitudinilor ecologice ale şcolarilor mici în 

cadrul activităţilor extracurriculare prin probe practice, concursuri cu tematica 

ecologică. 

 

 

3.2.2. PREZENTAREA METODICII CERCETĂRII 

 

A) Locul şi desfăşurarea cercetării: Cercetarea s-a desfăşurat la Şcoala 

Gimnazială ” Ion Basgan” Focşani, județul Vrancea, în anul şcolar 2014-2015. 

Deoarece a fost o cercetare experimentală, de tip formativ-constatativӑ, a trebuit 

să acord o atenţie deosebită metodelor folosite în scopul efectuării unui asemenea 

demers. Pentru că nu am avut posibilitatea de a găsi un lot comparativ din punct 

de vedere al situaţiei materiale a familiei, al frecvenţei copiilor şi al numărului de 

copii înscrişi, cercetarea s-a axat pe constatarea nivelului dezvoltării intelectuale 

a elevilor dintr-un eșantion singular şi pe progresul înregistrat de aceştia în urma 

planificării unui program de activităţi bazat pe strategii activizatoare sub toate 

formele în care au putut fi folosite pe parcursul lecţiilor de educaţie ecologică 

abordate prin activităţi de explorarea mediului. 

 

B) Perioada de cercetare: proiectul de cercetare vizând Dezvoltarea spiritului 

ecologic al şcolarilor mici prin activităţi extracurriculare s-a derulat pe 

parcursul unui an şcolar: 2014-2015. 

 

C) Tipul cercetării: 

- După natura problematicii abordate: cercetare experimentală cu finalitate 

practica, urmărind desfăşurarea unor activităţi extracurriculare care să 

conducă la formarea la şcolarii mici a atitudinilor şi comportamentelor 

ecologice în vederea adoptării unei conduite corespunzătoare în raport cu 

natura; 

- După nivelul intenţionalităţii: cercetare-acţiune, cercetătorul (profesorul) 

participă împreună cu elevii la implementarea cercetării. 

Tipul cercetării, desfăşurate pe parcursul anului şcolar 2014-2015, a fost 

experimentală, formativ - constatativă. Pornind de la scopul activităților comune de 

cunoaştere a mediului am alcătuit un plan de cercetare care să mă ajute să scot în evidenţă 
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capacitatea copiilor de a lucra la nivel optim în momentul în care cunoștințele lor sunt 

exersate sistematic prin folosirea unor metode diverse de conştientizare şi implicare 

active. 

D)Prezentarea variabilelor cercetării:  

Variabile independente: 

- Implementarea proiectelor educaţionale pe teme ecologice; 

- Informarea grupului de şcolari cu privire la importanţa însuşirii unui 

comportament ecologic corespunzător, dezirabil în societatea modernă. 

Variabile dependente: 

- Formarea unor atitudini şi comportamente ecologice adecvate la copiii şcolari 

mici; 

- Corectarea conduitelor necorespunzătoare din punct de vedere ecologic ale 

copiilor. 

 

Prezentarea şi caracterizarea lotului experimental 

Lotul experimental este format dintr-un număr de 27 de elevi cu vârste cuprinse între 

7- 8 ani, nivelul achiziţiilor școlare ale elevilor prezintă clasa ca fiind un grup relativ 

neomogen. Un număr de patru elevi prezintă deficienţe în vorbire (dislalie), vocabular 

redus - cauze care au dus la exprimare greoaie în propoziţii. Din punct de vedere psihic 

toți elevii sunt normal dezvoltaţi. Părinţii copiilor, în mare parte, au finalizat studii 

superioare, cinci dintre elevi având cel puțin un părinte care a finalizat studii liceale. 

Frecvenţa la cursuri este bună şi interesul pentru învăţare este crescut.   

        

Prezentarea sistemului metodelor de cercetare  

 

Pentru realizarea cercetării de faţă am folosit atât metode de recoltare a informaţiilor, 

metode de prelucrare cât şi de interpretare ale acestora.  

Sistemul metodelor de colectare a datelor cercetării cuprinde: metoda observaţiei, 

experimentul psihopedagogic, metoda convorbirii, analiza produselor activităţii 

subiecţilor, metoda testelor. 

Metoda experimentului pedagogic a fost generatoarea informaţiilor care stau la 

baza problematicii puse în discuţie. Ca metodă integrală de cercetare a contopit 

informaţiile obţinute prin alte metode în firul unui raţionament logic: necesitatea 
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modificării demersului instructiv - educativ în scopul verificării ipotezei şi confirmării 

ori infirmerii unor rezultate ale cercetărilor anterioare pe aceeaşi temă.  

Pentru a folosi eficient metoda observației mi-am alcătuit un protocol de 

observaţie care să mă ajute să apreciez răspunsurile elevilor la activităţile de 

cunoaştere a mediului şi educaţie ecologică, perioadele zilei cu o mai bună activizare, 

atitudinea elevilor în momentul utilizării unor strategii activ-participative şi 

rezultatele acestora în urma evaluărilor orale şi scrise. Prin intermediul observaţiei am 

obţinut și date referitoare la: modalităţile de comunicare a şcolarilor; intervenţiile în 

a menţine sala de clasă şi curtea școlii curate; comportamente legate de păstrarea 

curată a clasei, atragerea atenţiei celor care aruncă hârtii, manifestarea unor atitudini 

de protecţie şi prietenie faţă de plantele şi animalele din mediul înconjurător; 

exprimarea dorinţei de a participa la activităţi de amenajare a spaţiului verde şi de 

întreţinere a plantelor din școală. 

 Analiza produselor activităţii: fişele de muncă individuală, portofoliile, m-au 

ajutat la depistarea măsurii în care au fost atinse obiectivele la activităţile de 

cunoaştere a mediului şi educaţie ecologică, dar şi a modului cel mai potrivit de 

planificare a lecţiilor prin folosirea strategiilor celor mai adecvate de prezentarea a 

noilor informaţii despre mediu. Avantajele metodei au apărut mai ales la copiii mai 

rezervaţi şi retraşi care, din această cauză se dezvăluie în mai mică măsură observaţiei. 

Datele obţinute au servit ca mijloc de control asupra datelor culese prin intermediul 

celorlalte metode. 

 Metoda testului a constat în folosirea unor teste cu itemi subiectivi care au vizat 

diagnosticarea nivelului de dezvoltare cognitivă la care au ajuns şcolarii în ceea ce 

priveşte cunoaşterea mediului şi a unor comportamente de protecţie a acestuia (teste 

de evaluare iniţială şi teste de evaluare finală). Acest tip de teste au oferit un grad 

mare de obiectivitate în operațiunea de apreciere a rezultatelor având în vedere grija 

pentru corectitudinea şi eficienţa cu care au fost întocmite (reguli şi cerințe), 

înregistrate şi evaluate. Pentru fiecare test au fost elaboraţi descriptori de performanţă 

şi o scară etalon la care au fost raportate răspunsurile individuale. 

 

         Metode de prelucrare și analiză matematico-statică a datelor 

Metodele statico-matematice reprezintă un ansamblu de instrumente și 

procedee destinate să înregistreze și să măsoare configurația și intensitatea modificării 
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variabilei dependente din cercetare. Am utilizat în cadrul cercetării numărarea și 

procentul. 

Metoda statistică a servit pentru măsurarea şi analiza datelor obţinute prin 

metodele de colectare a informaţiilor. Clasificarea şi ordonarea datelor cercetării a 

fost urmate de compararea şi raportarea datelor la mărimea teoretică de referinţă. 

Pentru prelucrarea şi interpretarea datelor am folosit tabele în care am notat 

informaţiile obţinute în urma aplicării testelor de evaluare, am făcut centralizarea 

rezultatelor observărilor efectuate de-a lungul perioadei analizate.  

Întocmirea tabelului de rezultate se face imediat după efectuarea observației și 

consemnarea datelor în foile de observație, după administrarea unor probe și 

înregistrarea performanțelor, respectiv după efectuarea operației de măsurare. 

Tabelele analitice consemnează rezultatele individuale ale elevilor. Aceștia sunt 

trecuți în ordine, iar în dreptul lor se trece rezultatul exprimat în cifre. 

Tabelele sintetice realizează o grupare a datelor măsurate, făcându-se abstracție, 

după caz, de numele subiecților. 

Gruparea datelor se face în funcție de doi indicatori; 

 amplitudinea sau întinderea scării de repartizare a măsurilor, 

 frecvența măsurărilor efectuate.  

 

Reprezentarea grafică a rezultatelor a fost făcută cu ajutorul diagramelor şi 

histogramelor care m-au ajutat să scot în evidenţă evoluţia rezultatelor şcolarilor şi 

efectuarea comparativă a concluziilor. 

Histograma este o reprezentare prin dreptunghiuri, înălțimea lor corespunzând 

frecvenței mărimii respective. Diagrama aureolară e suprafața unui cerc care se împarte 

în funcție de frecvența diferitelor măsurări efectuate în cercetare. Se consideră 360° 

echivalentul lui 100 %. După calcularea procentajului frecvențelor se împarte cercul în 

sectoare, hașurându-se diferit.  

Metodele prezentate nu le voi folosi în mod izolat, ci corelativ, pornind de la 

premisa că ele nu se exclud, ci se completează și se condiționează reciproc. Metodele nu 

se folosesc izolat, orice cercetare pedagogică presupunând adaptarea unui complex 

metodologic pentru a putea astfel surprinde fenomenul în toată diversitatea și 

complexitatea manifestărilor sale. 
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                Prezentarea etapelor şi a subetapelor implicate: 

 

Cercetarea s-a desfăşurat în trei etape: 

 

Etapa I: etapa de evaluare iniţială (constatativă) s-a desfăşurat în primele două 

săptămâni ale anului şcolar 2014-2015. Au fost aplicate probe de verificare a 

cunoştinţelor legate de mediu, elemente de educaţie ecologică. 

 

Etapa a II-a: etapa ameliorativă a fost realizată pe întreg parcursul anului şcolar 

2014-2015 şi a constat în punerea în aplicare a proiectului-program care a constat în: 

- familiarizarea elevilor cu observarea diverselor medii de viaţă ale plantelor şi 

animalelor; 

- efectuarea de diverse experimente şi probe practice (colectarea de materiale 

reciclabile, confecţionarea unor obiecte din materiale reciclate, acţiuni de 

plantare a florilor şi copacilor în curtea şcolii, sala de clasă, excursii, drumeţii, 

s.a.) 

Etapa a III-a: etapa evaluativă finală s-a desfăşurat în luna iunie 2014-2015 când 

elevii clasei I C au fost supuşi testării. Au fost stabilite concluziile finale ale cercetării, 

am realizat expoziţii cu lucrările elevilor. 

 

           3.2.3  Stabilirea modalităţilor de valorificare a cercetării: 

Datele obţinute în cadrul cercetării vor fi valorificate prin:  

 elaborarea unor comunicări la simpozioane, conferinţe ştiinţifice din domeniul 

educaţiei la nivelul învăţământului primar; 

 publicarea unor studii sau articole în reviste de specialitate sau cărţi din 

domeniul educaţional. 
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3.3. Organizarea și desfășurarea experimentului 

 

Etapa I sau constatativă (iniţială) a cercetării s-a derulat în primele două 

săptămâni ale anului şcolar. Rezultatele furnizate de testele de evaluare iniţială au fost 

trecute într-un tabel şi supuse analizei. Proba de evaluare iniţială a constat atât în 

administrare de teste de evaluare orala cât şi scrise, sarcinile au urmărit o paralelă între 

nivelul cunoştinţelor deţinute de elevi la sfârşitul clasei pregătitoare şi nivelul 

cunoştinţelor şi informaţiilor ecologice deţinute de către elevi la începutul clasei I la 

disciplina “Matematica și Științe”. În continuare am întocmit planificarea proiectului - 

program. Testele aplicate la evaluarea constatativă au vizat tema: Protejarea mediului 

înconjurător 

 

                                                 Probă de evaluare iniţială 

 

Unitatea de învăţare “Protejarea mediului înconjurător” 

 

1. Încercuieşte cuvintele care exprimă lucruri ce pot răni mediul: 

           *nori                *sticle sparte 

           *pungi de plastic    * petrol deversat pe sol sau în ape 

           *flori     *deşeuri menajere 

           *gaze de eşapament   * case 

          *păsări     * fumul fabricilor 

          *peşti     *oameni 

 

2. Stabileşte valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri (A-adevărat sau F-fals): 

 

          *Distrugerea mediului înconjurătoare influenţează vieţuitoarele. ( ) 

          *Copiii pot ajuta la păstrarea sănătăţii Pământului. ( ) 

          *Nu este necesar să folosim coşul de gunoi. Aruncăm gunoiul la întâmplare. 

( ) 

          *Ocrotind natura ne ocrotim sănătatea. ( ) 
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3. Cum preţuieşte omul natura? Încercuieşte răspunsurile corecte: 

a. curăţă malurile apelor, aruncând gunoaiele în apă; 

b. spală maşinile în apele râurilor; 

c. ocroteşte plantele şi animalele rare; 

d. ia ca “amintiri” din excursii flori rare; 

e. participă la plantare de pomi şi amenajare a spaţiilor verzi; 

f. admiră, fără a distruge frumuseţile naturale. 

 

4. Scrie trei drepturi ale pământului. 

 

5. Scrie trei animale şi trei plante ameninţate cu dispariţia. 

 

6. Ce apel aţi adresa oamenilor, pentru protejarea naturii? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiective operaţionale: 

- să recunoască cuvintele care exprimă lucruri ce pot răni mediul; 

- să stabilească valoarea de adevăr a unor enunţuri date; 

- să sorteze noţiuni legate de mediu, după aspectul negativ-pozitiv pe care îl 

reprezintă; 

- să enumere animale şi plante pe cale de dispariţie; 

- să redacteze trei “drepturi ale pământului; 

- să redacteze un slogan care îndeamnă la protejarea mediului. 
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Descriptori de performanţă: 

 

Itemi CALIFICATIVE 

Foarte bine Bine Suficient 

1. Recunoaşte toate cele şase 

cuvintele care exprimă 

lucruri ce pot răni mediul.  

Recunoaşte patru 

cuvinte care exprimă 

lucruri ce pot răni 

mediul. 

Recunoaşte două cuvinte 

care exprimă lucruri ce pot 

răni mediul. 

2. Recunoaşte valoarea de 

adevăr a  enunţurilor; 

Recunoaşte valoarea de 

adevăr a  enunţurilor; 

Recunoaşte valoarea de 

adevăr a  enunţurilor; 

3. Selectează trei acţiuni de 

protejare a mediului 

înconjurător. 

Selectează două acţiuni 

de protejare a mediului 

înconjurător. 

Selectează o acţiune de 

protejare a mediului 

înconjurător. 

4. Scrie trei drepturi ale 

pământului. 

Scrie două drepturi ale 

pământului. 

Scrie un  drept al 

pământului. 

5.  Scrie trei animale şi trei 

plante ameninţate cu 

dispariţia. 

Scrie două animale şi 

două plante ameninţate 

cu dispariţia. 

Scrie un animal şi o plantă 

ameninţate cu dispariţia. 

6.  Redactează un slogan care 

îndeamnă la protejarea 

mediului. 

Redactează un slogan 

care îndeamnă la 

protejarea mediului. 

Redactează un slogan care 

îndeamnă la protejarea 

mediului. 

 

 

 

Etapa a II-a a experimentului a constat în punerea în practică a proiectului - 

program: activităţile în sine, introducerea factorului experimental. Au fost desfăşurate 

activităţile extraşcolare care au fost planificate pe parcursul întregului an şcolar, temele 

şi conţinuturile acestora fiind în concordanţă cu obiectivele urmărite. Printre acestea pot 

aminti: 

- ” Ne cheamă pădurea” – parteneriat pe teme ecologice 

- Expoziţii de desene” Mai verde - mai curat!”,” SOS Pământul!” 

- Expoziţii cu figurine (plante şi animale) realizate de copii din materiale 

refolosibile;  

- Activităţi practice: - de plantare a florilor; 
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                             - de îngrijire a plantelor; 

                             - de colectare a hârtiei; 

                             - de confecţionare şi afişare de plăcute cu sloganuri  

                               ecologice; 

            - Excursii şi drumeţii pe teme ecologice. 

 

 

 

A) Proiect pe teme ecologice  -  „Ne cheamă pădurea” 

 

Scopul proiectului: 

        Sensibilizarea copilului faţă de mediul natural, sensibilizare ce are în vedere 

cultivarea respectului faţă de mediul natural,a folosirii raţionale a  resurselor, a 

responsabilizării în legătură cu protecţia şi ocrotirea  acestuia, a estetizării mediului,a 

sporirii resurselor şi nu în ultimul rând a optimizării relaţiei dintre copil şi natură. 

 

Obiective: 

 Conştientizarea de către copii a importanţei păstrării unei păduri curate, a unui 

mediu sănătos; 

 Dezvoltarea la elevi  a conştiinţei ecologice şi a atitudinilor pozitive faţă de mediul 

înconjurător; 

 Antrenarea şi implicarea elevilor în activităţi ecologice; 

 Experimentarea emoţiei de a fi în mijlocul pădurii,de a cunoaşte şi ocroti natura 

şi vietăţile ei; 

 Descoperirea unor noi moduri de a gândi şi acţiona într-un spaţiu neconvenţional; 

 Dezvoltarea capacităţilor cognitive,afective şi psiho-motorii specifice activităţilor 

în aer liber; 

 Stimularea creativităţii şi imaginaţiei elevilor prin realizarea unor lucrări artistico 

–plastice. 

 

Descrierea proiectului: 
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        „Ne cheamă pădurea” a fost un proiect ce și-a propus antrenarea şi implicarea 

elevilor clasei I C de la Şcoala Gimnazială „ Ion Basgan”, Focșani, într-o gamă variată 

de activităţi: 

- activităţi de informare despre pădure ; 

-  activităţi de ecologizare a pădurii; 

- activităţi creative,recreative, artistico –plastice; 

- activităţi practice. 

Aceste activităţi au fost îmbinate cu drumeţii , plimbări şi jocuri în aer liber. 
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                                      Programul activităţilor 

 

Nr. 

Crt. 

  

Denumire 

Perioada 

de 

desfăşurare 

 

Loc 

  1. Start în marea sărbătoare a pădurii! 

- întâlnire în scopul realizării proiectului „Ne cheamă 

pădurea”; 

- informare despre scopul şi obiectivele proiectului; 

- propuneri de activităţi şi selecţia acestora. 

Confecţionare mascota pădurii : Eco-Pădurel 

 

 

15 martie 

18 martie 

2015 

 

 

Sala de clasă 

  2. Povestea pădurii 

- vizită la Biblioteca Județeană pentru Copii  

- informare despre pădure cu tot ce înseamnă habitatul 

ei 

Lectură “Dumbrava minunată” - M. Sadoveanu 

 

 

24 martie 

2015 

 

 

Sala de 

bibliotecă 

3. Nouă ne pasă ! 

- drumeţie în pădure 

- strângerea gunoaielor şi deşeurilor 

- amplasare de panouri de avertizare pentru acţiuni 

interzise în pădure 

- montarea căsuţelor pentru păsărele 

Priveşte si simte...Hai , la cules de floricele ! 

 

 

9-10 aprilie 

 

2015 

 

 

 

Crângul Petrești 

4. Pădurea – fantezie şi culoare 

- realizarea unor lucrări artistico-plastice  

( desene, picturi, colaje, animăluţe haioase: melci, 

buburuze, iepuraşi, arici, gândaci etc.) 

- realizare – Afiş : Luna pădurii 

- realizare machetă : Pădurea – un colţ de rai 

Expoziţie 

 

 

 

 

26 martie-

12 aprilie 

2015 

 

 

 

Sala de clasă 

5. Un viitor mai verde 

- plantare de puieţi în curtea şcolii 

Mesajul copăcelului 

 

 

14 aprilie 

2015 

Curtea şcolii,sala 

de clasă 
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Rezultate aşteptate: 

Rezultate exprimate în termeni cantitativi: 

- implicarea partenerilor, a familiilor, a comunităţii locale; 

- expoziţie cu lucrările elevilor; 

- înfrumuseţarea curţii şcolii; 

- postarea activităţilor pe www.didactic.ro. 

Rezultate exprimate în termeni calitativi: 

- exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire  a mediului natural; 

- formarea unei atitudini responsabile faţă de mediu; 

- inocularea unui comportament ecologic; 

- educarea elevilor de a planta copaci; 

- impactul pozitiv asupra copiilor. 

Evaluare 

 Organizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor 

Cele mai „originale produse” ale creaţiei lor vor fi trimise la concursuri . 

Mediatizare 

- la nivelul şcolii; 

-  la nivel naţional  pe www.didactic.ro  , pagina instituţiei, blogul clasei 

 

 

 

             B)Activități practice: „ Un pui de om, un pom, o floare…” 

 

Scopul:Cultivarea interesului copiilor faţă de protejarea 

mediului înconjurător şi necesitatea adoptării unui comportament 

eco-civic faţă de natură.  

Obiective operaţionale:   

 O1: să denumească acţiuni prin care pot contribui la menţinerea 

curăţeniei şi a sănătăţii mediului înconjurător; 

http://www.didactic.ro/
http://www.didactic.ro/
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 O2: să conştientizeze importanţa plantării şi îngrijirii pomilor; 

 O3: să recunoască şi să folosească în mod corect uneltele de lucru; 

 O4: să denumească elementele componente ale plantei; 

 O5: să-şi însuşească şi să respecte etapele plantării unui pomişor; 

 O6: să planteze pomii şi florile, respectând indicaţiile primite; 

 O7: să cânte un cântecel şi să recite versuri adecvate temei; 

 O8: să respecte regulile de comunicare şi comportament stabilite în 

activitatea de grup. 

 

Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, observaţia, munca în 

echipă,  activitatea practică; 

 

Mijloace didactice:  - planşe ilustrând aspecte cu copii care îngrijesc şi protejează 

natura; Globul Pământesc, scrisoare de la Pământ, puieţi (măr, brad); unelte pentru 

grădinărit; răsad de flori; păsărele din hârtie; recompense / diplome. 

 

Loc de desfăşurare: sala de clasă / curtea școlii 

 

Desfășurarea, pe scurt, a activității:  

 După ce li s-a descris amănunţit fiecare etapă specifică plantării pomilor: săparea 

gropii, etapa fasonării, mocirlitul, fixarea pomişorului pe o moviliţă de pământ, 

acoperirea rădăcinilor cu pământ, tasarea acestuia şi udarea, fixarea pomişorului cu 

ajutorul unui arac, fiecare echipă și-a  plantat  pomişorul, bineînțeles sub supravegherea 

adulților, părinți implicați în aceste acțiuni. 

 Pe echipe, au realizat şi activitatea de plantare a unor floricele: panseluţe, bănuţei. 

Odată plantaţi, pomişorii, ca şi oamenii, au avut nevoie de iubire; copiii s-au prins cu toţii 

în horaprietenilor naturii, cântând în jurul pomilor, pe care îi doresc sănătoşi şi roditori. 

  

B) Confecționarea de jucării, costume din materiale reciclabile 
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În săptămâna Școala Altfel - „Să știi mai multe, sa fii mai bun!” am desfășurat un 

concurs de creație denumit „ARTIȘTII ECO”. Copiii au avut de confecționat 

acasă,împreună cu părinții, din materiale reciclabile, jucării. Creativitatea micilor 

ecologiști dar și a părinților ne-a surprins plăcut, cadrele didactice au fost extrem de 

încântate să înmâneze diplome școlarilor care s-au dovedit a fi foarte harnici, 

confecționând jucării deosebite: avioane, roboti,mașini, castele, păpuși, carusel și multe 

altele. 

Implicarea părinților în realizarea unor astfel de teme este extreme de importantă 

pentru copii. Bucuria lor de a realiza împreună cu părinții diferite teme este foarte mare, 

întrucât timpul petrecut alături de ei este de neînlocuit. 

 

Etapa a III-a sau postexperimentală (post-test). S-a verificat gradul de formare 

a atitudinilor şi comportamentelor ecologice pe baza aceluiaşi test de evaluare. Evaluarea 

finală s-a desfăşurat la sfârşitul anului şcolar 2014- 2015, în primele două săptămâni din 

luna iunie. Această etapă a fost precedată de o perioadă de evaluare şi sistematizare a 

cunoştinţelor. Au fost folosite cu preponderenţă strategii interactive şi lucrul în grupuri 

mici (4-6 elevi). Exerciţiile au avut grade de dificultate sporite, majoritatea cu caracter 

aplicativ, care au crescut gradul de colaborare dintre elevi. Aceştia au fost stimulaţi să 

vorbească despre felul în care s-au simţit responsabilizaţi când au primit sarcini de care 

ar fi depins calificativele întregii echipe şi despre modul în care înțeleg să pună în practică 

informaţiile primite pe parcursul activităţilor desfăşurate. După această perioadă de 

consolidare au fost aplicate probele de evaluare finală. Am centralizat datele obținute şi 

am alcătuit tabele comparative cu rezultatele obţinute la cele două evaluări pentru 

efectuarea analizei.  
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Numele: ____________________                                        Data: __________________ 

 

TEST DE EVALUARE FINALĂ 

Protejarea mediului înconjurător 

 

1. Completează spaţiile punctate cu cuvinte potrivite, din paranteză: 

    Mediul înconjurător poate fi afectat de unele ........................... ale ............................... 

. 

       Uneori, aceste acţiuni sunt făcute de către ....................... . 

      Starea mediului înconjurător ne afectează în mod direct .................. şi 

........................... noastră. Pentru a trăi într-un mediu curat este nevoie de mai multă 

......................... şi ....................................... din partea fiecărui cetăţean al planetei. 

(acţiuni, oamenilor, copii, viaţa, sănătatea, atenţie, responsabilitate) 

 

  

2. Adevărat sau fals? 

 Mediul înconjurător poate fi afectat de unele acţiuni ale oamenilor.  

 Distrugerea mediului natural influenţează vieţuitoarele.  

 Aruncarea deşeurilor în ape nu dăunează mediului.  

 Este bine să ne dăm uţa pe crengile copacilor şi chiar să le rupem.  

 Ocrotind natura, omul îşi ocroteşte sănătatea.  

 Avem voie să tragem cu praştia în păsări, ca să ne distrăm. 
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3. Alege varianta corectă: 

 Pentru a trăi sănătos, trebuie: 

a) să ocrotim natura;     b) să poluăm cât mai mult;    c) să aruncăm deşeurile la 

întâmplare. 

 În pădure avem voie: 

a) să facem foc;         b) să rupem crengile copacilor;         c) să culegem ciuperci. 

 Pe spaţiul verde din parcuri, putem: 

a) să jucăm fotbal;      b) să strângem hârtiile aruncate;      c) să ne dăm cu bicicleta. 

 

 

4. Grupează în tabel acţiunile care dăunează mediului şi pe cele de protejare a lui: 

 

 

 

 

o plantarea 

copacilor;                                          

o ruperea florilor; 

o colectarea 

deşeurilor; 

o aruncarea 

gunoaielor în 

pădure; 

o îngrijirea 

animalelor; 

o spălarea maşinilor în apa râurilor. 

 

 

 

 

 

Acţiuni dăunătoare mediului 

 

Acţiuni de protejare a mediului 
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5.Ce acţiuni de protejare a mediului desfăşoară copiii din imaginile de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ce acţiuni dăunătoare mediului desfăşoară copiii din imaginile de mai jos:                                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

7. Colorează numai acele obiecte care ne ajută în activităţile de protejare a mediului: 

 

 

 

 

 

 



74 
 

8. Dacă ai fi primarul oraşului, ce măsuri ai lua pentru a stopa poluarea aerului şi a 

zonelor verzi? 

 _______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

9. Scrie un îndemn adresat cetăţenilor planetei, pentru protejarea mediului 

înconjurător: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itemi CALIFICATIVE 

Foarte bine Bine Suficient 

1. Completează corect spațiile 

punctate cu toți termenii  

Completează spațiile 

punctate cu 5 din 7 

termeni 

Completează spațiile 

punctate cu 3 din 7 termeni 

2. Recunoaşte valoarea de 

adevăr a  enunţurilor; 

Recunoaşte parțial 

valoarea de adevăr a  

enunţurilor; 

Recunoaşte cu ajutor 

valoarea de adevăr a  

enunţurilor; 
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3. Alege toate variantele 

corecte de protejare a 

mediului înconjurător 

Alege două acţiuni de 

protejare a mediului 

înconjurător. 

Selectează o acţiune de 

protejare a mediului 

înconjurător. 

4. Grupează corect acțiunile 

care dăunează mediului și pe 

cele care îl protejează. 

Grupează parțial corect 

acțiunile care dăunează 

mediului și pe cele care 

îl protejează 

Grupează cu ajutor  

acțiunile care dăunează 

mediului și pe cele care îl 

protejează 

5.  Denumește cele cinci acțiuni 

de protejare a mediului din 

imagini 

Denumește patru din 

cele cinci acțiuni de 

protejare a mediului 

Denumește trei din cele 

cinci acțiuni de protejare a 

mediului 

6.  Recunoaște cele patru 

acțiuni dăunătoare mediului  

Recunoaște trei din 

acțiunile dăunătoare 

mediului 

Recunoaște două din cele 

patru acțiuni dăunătoare 

mediului 

7 Colorează doar obiectele 

care ajută în activități de 

protejare a mediului 

Colorează parțial corect 

obiectele care ajută în 

activități de protejare a 

mediului  

Colorează cu ajutor 

obiectele care ajută în 

activități de protejare a 

mediului  

8 Enumeră mai mult de 3 

măsuri pe care le-ar lua daca 

ar fi primar al orașului 

Enumeră 3 măsuri pe 

care le-ar lua dacă ar fi 

primar al orașului 

Enumeră mai puțin de  3 

măsuri pe care le-ar lua 

dacă ar fi primar al 

orașului 

9 Redactează un îndemn 

adresat cetățenilor planetei 

Redactează un îndemn 

adresat cetățenilor 

planetei 

Redactează un îndemn 

adresat cetățenilor planetei 
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3.4 ANALIZA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 

Rezultatele obținute în prima etapă a cercetării 

Examinările orale și proba scrisă de evaluare inițială au vizat verificarea gradului 

în care copiii stăpânesc cunoștințe despre natură, despre ocrotirea și protejarea mediului 

înconjurător, necesare activității didactice viitoare. 

         În urma corectării testului s-a constatat că din numărul de 27 de elevi evaluați, 15 

elevi, adică 74,5% au obţinut calificativul “Foarte bine”, 17,6 % au obținut calificativul 

“Bine”, 2,1% au obținut calificativul “Suficient” și un număr de 4 elevi, adică 6,3% au 

obținut “Insuficient”. Analizând situaţia la învăţătură a clasei în urma efectuării evaluării 

iniţiale rezultă că un procent de 92% dintre elevi au înregistrat rezultate “Bune” şi “Foarte 

bune” în timp ce 8,4% au înregistrat un nivel scăzut al însuşirii cunoştinţelor. 

 

Tabelul nr.1: Rezultatele testului iniţial 

 

Nr. 

Crt

. 

Elevi       Calificativ 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 obţinut 

1 A. D. B FB FB FB FB FB FB 

2 B. A- M FB FB FB FB FB FB FB 

3 B.A- A B B FB FB B FB B 

4 C.D. FB FB FB FB FB FB FB 

 5 C.C. B FB FB FB B FB FB 

6 C. I. FB FB FB B FB FB FB 

7 C. A. B FB FB FB B FB FB 

8 C.Ş. S I S I S S S 

9 C.N. FB B B S S B B 
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10 D.B. FB FB FB FB FB FB FB 

11 G. L- D B B S S B B B 

12 I M- S FB FB FB FB B FB FB 

13 L. A-A B B B B B B B 

14 L.  A-M FB FB B FB FB FB FB 

15 M.  M. FB FB FB FB FB FB FB 

16 M.  L-E B FB B B B FB B 

17 M. A FB FB FB FB FB FB FB 

18 N. D-F B S S B S S S 

19 O. D-F FB FB FB FB FB FB FB 

20 P. B-M FB FB FB FB FB FB FB 

21 P.  G B B B I S S B 

22 R. T-M FB FB FB B FB FB FB 

23 R. S B FB B B B B B 

24 S.  E-S B FB FB B FB FB FB 

25 T. M-E FB B B FB B FB B 

26 T. A- A FB FB B B FB B FB 

27 V.  M. B B FB B FB B B 

 

 

 

Tabel nr. 2: Centralizarea rezultatelor la evaluarea inițialӑ- exprimare 

procentuală 

Nr. de elevi Insuficient Suficient Bine Foarte bine 

27 2 4 6 15 

 

% 

2,1% 6,3% 17,6% 74,5% 
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Figura nr.1: Histograma cu rezultatele obţinute la evaluarea inițială 

 

 

Etapa a II-a a experimentului– Concluzii 

Activitățile practice au reprezentat partea cea mai interesantă și motivantă pentru 

copii. Ele au stimulat atât spiritul practic cât și pe cel competitiv, prin solicitarea de a 

efectua, în echipă sau în perechi, diverse activități. Efectuarea de experimente a fost un 

motiv de bucurie, participând cu entuziasm, satisfacția reușitelor dându-le imbold de a 

continua și de a dori să afle cât mai multe lucruri noi. Au înțeles mult mai repede, au 

observat rezultatele, le-au interpretat, s-au implicat cu responsabilitate în toate acțiunile 

dar mai ales în cele concrete, cum ar fi : îngrijirea plantelor din clasă, menținerea 

curățeniei în curtea școlii, plantarea de semințe, flori și copăcei. 

În cadrul observărilor dirijate ale plantelor, copiii au văzut și au înțeles că 

acestea au nevoie de aer, apă, căldură și lumină pentru a se menține în viață. Ca 

experiment la această temă am ținut o plantă la întuneric. Ea a devenit palidă, gălbuie, 

frunzele ofilindu-se. Le-am explicat copiilor că acest fenomen de ofilire apare numai 

atunci când planta este crescută în întuneric, în condiții improprii de dezvoltare.  

Pentru veridicitatea experimentului am readus planta în condiții de lumină și 

căldură , iar copiii au observat că încet, încet ea își revine la culoarea normală.  

Cu ocazia excursiilor și a vizitelor in natură, mediul apropiat, am urmărit 

conștientizarea acțiunilor întreprinse atât de ei cât și de părinții lor, cu privire la modul 

prin care acestea pot dăuna sau ajuta naturii (ruperea crengilor copacilor pentru foc, 

scrijelirea tulpinilor arborilor, aprinderea focului în pădure, aruncarea gunoaielor pe jos 
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în parcuri și grădini, udarea plantelor, strângerea resturilor menajere la plecarea din parc, 

pădure). 

Am mai observat, de asemenea, că organizarea activităților pe arii de stimulare 

cât mai variate creează investigații, descoperiri ale proprietăților unor obiecte și 

fenomene din mediul înconjurător, experiențe, etc. 

Deoarece resursele materiale sunt limitate, a contribui la conservarea și refolosirea 

resurselor existente este o politică civică menită să asigure viitorul omenirii. 

Cointeresarea societății în reciclarea materialelor refolosibile reduce poluarea, conservă 

energia, se elimină costurile depozitării materialelor și permite obținerea unor venituri 

pentru cei care le valorifică. Prin acțiuni de conștientizare, de informare și sensibilizare 

asupra necesității unui mediu curat și a promovării unei conduite care să-l protejeze și 

prin utilizarea unor strategii didactice adecvate vârstei celor care dorim să-i formăm în 

spiritul ecologic, putem reuși ceea ce legile adesea nu reușesc: să implicăm comunitatea 

în soluționarea problemelor de mediu, să pornim într-o luptă contra gunoaielor pe lângă 

care trecem zilnic și pe care le vedem la tot pasul pe străzi, pe terenurile virane și pe lângă 

casele noastre și să-i readucem în atenție pe cei 4R: reducerea folosirii materialelor 

nereciclabile, refolosirea materialelor prin păstrarea structurii inițiale a materialului, 

reciclarea sau utilizarea deșeurilor ca materie primă pentru refabricare, recumpărarea 

ca pas final care încheie și începe  un nou proces ciclic de 4R.  

Astfel, în cadrul activităților organizate cu prilejul proiectului eco, Zilelor 

Pământului, ș.a, am observat că de cum au venit zilele însorite care vestesc sosirea verii, 

parcă tot mai multe resturi menajere ne este dat să vedem în jur și am demarat acțiuni de 

curățare a mediului înconjurător, de colectare a deșeurilor din jurul școlii și al blocurilor 

vecine. Părinții au fost și ei foarte receptivi la mesajul nostru și s-au alăturat acțiunii 

noastre. Ne-au pus la dispoziție sacii menajeri și mănușile pentru a ne desfășura 

activitatea fără riscul de a ne infecta cu microbi de pe mizerii. Copiii au fost foarte 

încântați și au muncit cu dăruire cu atât mai mult cu cât mulți dintre ei locuiesc în blocurile 

din zonă. Am împărțit fluturași eco prin care i-am rugat pe adulți să păstreze curățenia în 

oraș și să nu lase pe nimeni să polueze natura.  

În urma acestor activități practice  s-a constatat că procentul de realizare practică 

a fost de peste 75%, ceea ce înseamnă că majoritatea copiilor și-au însușit unitățile de 

conținut transmise. Elevii au realizat itemii probelor într-un procent destul de mare, 
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demonstrând că pot exprima cu ușurință rezultatele investigațiilor realizate, că folosesc 

corect instrumentele de lucru specifice activităților de științe, că posedă un repertoriu larg 

de tehnici de lucru și o exprimare nuanțată a ideilor. Există un număr mic de elevi care 

prezintă superficialitate în rezolvarea itemilor, aceștia având înclinații spre alte tipuri de 

activități. Se impune așadar menținerea climatului, a atmosferei sau a ambianței 

psihosociale în măsură să angajeze și să stimuleze independența și spontaneitatea 

creatoare a elevilor, luarea atentă în considerație a și respectarea ideilor sau opiniilor care 

dovedesc independența în gândire, imaginație, originalitate a domeniului problematic dat, 

relevarea faptului că ideile lor au valoare, antrenarea în activități curente de tip creativ, 

ce permit autoexpresia personalității copilului.  

Un aspect important care s-a desprins pe parcursul activităților a fost existența 

unei triade indisolubile care alcătuiește cunoașterea: a observa, a înțelege, a exprima. Am 

reușit sa-i deprind pe elevi să observe, să gândească, să argumenteze și să se exprime din 

punct de vedere practic în activitățile propuse, deci să cunoască activ lumea și viața, fără 

a pierde din vedere necesitatea utilizării unor materiale didactice variate și de calitate.  

Activitatea de plantare a conștientizat în mintea elevilor care este locul și rolul 

omului în natură. Prin extinderea spațiilor verzi în orașul nostru, chiar cu o mică 

contribuție din partea noastră, elevii înțeleg că refacerea vegetației este o măsură eficientă 

și ieftină care asigură diminuarea efectelor poluării. Au învățat, de asemenea, și care sunt 

etapele corecte de plantare a puieților.  

În timpul colectării deșeurilor de hârtie, carton și PET-uri ne-au venit minunate 

idei de a le transforma, după propria noastră imaginație, și de a le da noi întrebuințări. 

Mâinile harnice ale micilor școlari au dat dovadă de multă pricepere și dibăcie, ajutați și 

de părinți au creat tot felul de jucării sau obiecte, unele mai originale și mai hazlii decât 

altele. Întreaga varietate de activități a contribuit la dezvoltarea imaginației, stimularea 

creativității, crearea de produse și jocuri originale, bucuria muncii în echipă, valorificarea 

potențialului creativ al elevilor, satisfacția muncii personale. Într-o atmosferă stimulativă, 

încărcați de entuziasm, sub imperiul imaginației și al creativității, materialele puse la 

dispoziție (role de hârtie igienică, cutii de carton, hârtie, ambalaje alimentare, capace și 

PET-uri) s-au lăsat modelate de către copii, luând noi forme: căsuțe, castele, brazi, flori, 

animăluțe, trenulețe, vapoare, diferite personaje, etc. Pe parcursul activităților, în timpul 

transformării deșeurilor, aparent inutile, în jucării, copiii au înțeles că, asemenea lor, într-
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o manieră mult elaborată, centrele de prelucrare a deșeurilor transformă aceste materiale, 

dându-le noi utilități sau funcționalități. de aceea, aceste materiale nu trebuie aruncate la 

întâmplare, ci colectate și predate centrelor speciale de colectare și prelucrare.  

Parafrazând proverbul binecunoscut „Cu o floare nu se face primăvară”, copiii au 

înțeles că o acțiune singulară este zadarnică și că numai eforturile conjugate ale oamenilor 

pot preschimba starea mediului înconjurător, dintr-una jalnică în una minunată. Cu toții 

am învățat că oamenii sunt responsabili pentru starea mediului ambiant, oamenii pot, prin 

acțiunile lor, să contribuie la menținerea unui mediu natural curat, oamenii pot fi educați 

și sensibilizați să dovedească responsabilitate, spirit civic.  

Prin implicarea activă a copiilor și prin responsabilizarea directă față de resursele 

limitate ale naturii, se pot îndeplini cele cinci obiective ale educației ecologice: 

conștientizarea, cunoașterea, atitudinea, deprinderile și participarea. Astfel de activități 

ajută elevii să conștientizeze importanța mediului în viața omului, să capete sensibilitate 

pentru problemele lui, să cunoască interacțiunile dintre om și mediul natural, să 

dobândească valori, atitudini, sentimente care să-l motiveze pentru conservarea calității 

mediului, să se implice activ în acțiuni simple de protejare a mediului prin care să învețe 

să interacționeze empatic și pozitiv cu natura înconjurătoare.  

 

Etapa a III-a sau postexperimentală (post-test)– s-a verificat gradul de formare 

a atitudinilor şi comportamentelor ecologice pe baza aceluiaşi test de evaluare. Evaluarea 

finală s-a desfăşurat la sfârşitul anului şcolar 2014- 2015, în primele două săptămâni din 

luna iunie. Această etapă a fost precedată de o perioadă de evaluare şi sistematizare a 

cunoştinţelor. Au fost folosite cu preponderenţă strategii interactive şi lucrul în grupuri 

mici (4-6 elevi). Exerciţiile au avut grade de dificultate sporite, majoritatea cu caracter 

aplicativ, care au crescut gradul de colaborare dintre elevi. Aceştia au fost stimulaţi să 

vorbească despre felul în care s-au simţit responsabilizaţi când au primit sarcini de care 

ar fi depins calificativele întregii echipe şi despre modul în care înțeleg să pună în practică 

informaţiile primite pe parcursul activităţilor desfăşurate. După această perioadă de 

consolidare au fost aplicate probele de evaluare finală. Am centralizat datele obținute şi 

am alcătuit tabele comparative cu rezultatele obţinute la cele două evaluări pentru 

efectuarea analizei.  
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Tabelul nr.3 Rezultatele administrării testului de evaluare finală 

Nr. 

Crt. 

Elevi       Calificativ 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 obţinut 

1 A. D-A FB FB FB FB FB FB FB 

2 B. A- M FB FB FB FB FB FB FB 

3 B. A-A FB B FB FB B FB FB 

4 C. D FB FB FB FB FB FB FB 

 5 C.C FB FB FB FB FB FB FB 

6 C. I FB FB FB FB FB FB FB 

7 C. A FB FB FB FB B FB FB 

8 C.Ş B B S B S B B 

9 C.N FB B B B S B B 

10 D. B FB FB FB FB FB FB FB 

11 G. L- D B B B B B B B 

12 I. M- S FB FB FB FB FB FB FB 

13 L. A-A FB FB B FB B FB FB 

14 L. A-M FB FB FB FB FB FB FB 

15 M. M FB FB FB FB FB FB FB 

16 M.  L-E FB FB FB FB FB FB FB 

17 M. A FB FB FB FB FB FB FB 

18 N. D- F B FB B FB B B B 

19 O.D-F FB FB FB FB FB FB FB 

20 P. B-M FB FB FB FB FB FB FB 

21 P. G S S I S S S S 

22 R. T-M FB FB FB FB FB FB FB 

23 R.S FB FB B FB FB FB FB 

24 S. E-S FB FB FB FB FB FB FB 
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25 T. M-E FB FB FB FB FB FB FB 

26 T. A- A FB FB FB FB FB FB FB 

27 V. M FB FB FB FB FB FB FB 

 

Rezultatele evaluării finale au fost concretizate astfel: 

Tabel nr. 4 Centralizarea rezultatelor la evaluarea finală (sumativă) 

Nr. de elevi Insuficient Suficient Bine Foarte bine 

27 0 1 4 22 

% 0% 3,7% 14,81% 81,48% 

   

 

 

 

 

 

 

Figura nr.2: Histograma realizării obiectivelor în etapa finală 

 

 

 

Tabel nr. 5 Tabel comparativ cu rezultatele la evaluarea iniţială şi finală a 

cercetării 

Nr. de elevi Insuficient Suficient Bine Foarte bine 

Eval. iniţială 2 4 6 15 
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În urma corectării testului de evaluare sumativă (finală) s-a constatat că au fost 

înregistrate rezultate mai bune la reluarea testului de evaluare astfel: la 22 dintre elevi au 

fost înregistrate rezultate foarte bune comparativ cu 15 dintre aceştia care au obţinut 

calificativul FB la evaluarea iniţială. La rezultate bune s-a înregistrat o creştere de 2,1 %, 

adică 4 elevi au obţinut calificativul bine comparativ cu 6 elevi cât au obţinut bine la 

evaluarea iniţială. Se observă o scădere a numărului de calificative suficient şi absenţa 

calificativului insuficient ceea ce înseamnă ca în urma desfăşurării programului de 

educaţie ecologică avut în vedere pe parcursul cercetării, majoritatea elevilor şi-au însuşit 

cunoştinţe şi comportamente specifice protecţiei mediului. Analizând situaţia în 

amănunţime rezultă că în perioada de scursă de începutul cercetării şi până la sfârşitul 

programului de cercetare punerea în practică a informaţiilor primite pe parcursul 

diferitelor activităţi şi folosirea unor modalităţi noi de lucru a ajutat la formarea 

atitudinilor şi comportamente aşteptate legate de mediu. S-a observat şi faptul că munca 

în grupuri mici a fost generatoare de uşoare conflicte, fiecare dintre elevi considerând că 

este îndreptăţit să prezinte concluziile şi să ia decizii legate de îndeplinirea sarcinilor ori 

imposibilitatea evaluării echitabile a muncii efectuate de fiecare în cadrul grupului.. Pe 

parcursul activităţilor elevii au simțit că potenţialul practic de realizare a sarcinii poate fi 

folosit în avantajul lor şi au încercat să-şi aducă contribuţia la îndeplinirea sarcinilor 

comune. 

 În urma aplicării la clasa I a celor trei seturi de teste s-a constatat că numărul 

elevilor care au înregistrat creşteri semnificative ale rezultatelor legate cunoaşterea şi 

folosirea în practică a unor concepte şi reguli de protecţia mediului. S-a modificat 

substanţial faţă de prima şi a doua etapă a experimentului pedagogic. Observaţia 

sistematică m-a ajutat să înregistrez înmulţirea intervenţiilor pentru menţinerea curăţeniei 

în sala de clasă şi curtea școlii. Ei atrag atenţia celor care aruncă hârtii, folosesc ambalaje 

ecologice pentru colectarea gunoaielor, selectează corect ambalajele pentru coşurile de 

gunoi. Un alt comportament observat este atitudinea de protecţie şi prietenie faţă de 

plantele şi animalele din mediul înconjurător şi exprimarea dorinţei de a participa la 

% 2,1% 6,3% 17,6% 74,5% 

Eval.finală 0 1 4 22 

 

% 

0% 3,7% 14,81% 81,48% 
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activităţi de amenajare a spaţiului verde şi de întreţinere a plantelor din școală S-au 

înregistrat progrese în ceea ce priveşte însușirea regulilor de comportament în şcoală şi 

în afara acesteia. Rezultatele înscrise în tabele şi graficele care au rezultat în urma analizei 

demonstrează eficacitatea folosirii elementelor de educaţie ecologică în educarea elevilor 

mici atât în cadrul activităţilor obligatorii cât şi a activităţilor extracurriculare. 

Putem concluziona că programul de formare a competenţelor ecologice şi de 

protecţie a mediului începând de la vârste timpurii îşi poate aduce contribuţia la 

o educaţie prin şi pentru valori, care poate dobândi forme concrete de realizare, 

la diferite nivele de şcolaritate, livrând conţinuturi informaţionale în modalitate 

transdisciplinară, în context formal sau nonformal. 
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CONCLUZII 

 

Pentru a participa şi evalua fapte sau situaţii ce au ca efect deteriorarea mediului 

înconjurător, omul se vede obligat să înveţe să lupte cu complexitatea şi să facă uz de 

demersuri interdisciplinare, luând în consideraţie conexiunile cu alte probleme. Criza 

ecologică, ca parte a problematicii lumii contemporane, oricât de puternică ar fi 

specificitatea ei, nu poate fi analizată şi explicată fără luarea în consideraţie a conexiunilor 

cu alte probleme. În contextul actual obiectul eticii ecologice este mai larg decât sfera 

morală a umanităţii, extinzându-se la nivelul întregului ecosistem. Îmi propun să precizez 

că toate teoriile de etică mediului contribuie la extinderea comunităţii morale, cuprinzând 

întreaga ecosferă, formând aşa numita comunitate a vieţii. Vom preciza că etica ecologică 

are o contribuţie majoră la reechilibrarea relaţiilor dintre om şi natură prin reconsiderarea 

atitudinii sale faţă de ea, prin revizuirea statutului şi comportamentului său în raport cu 

natura, pornind de la o abordare transdisciplinară a consideraţiilor teoretice pentru a creşte 

sfera practicabilităţii eticii ecologice în viaţa reală 

       Majoritatea studiilor au rezultate similare, ajungând la concluzia că eficienţa 

activităţilor desfăşurate în vederea dezvoltării cunoştinţelor de mediu este mai mare când 

aceste se desfăşoară în aer liber. Dintr-un studiu internaţional, realizat în patru state 

membre ale Uniunii Europene (Danemarca, Marea Britanie, Portugalia şi Franţa), rezultă 

că cei mici reprezintă o legătură crucială între adulţi şi specialiştii din domeniul protecţiei 

mediului, ducând mai departe în familiile lor cunoştinţele nou dobândite (Uzzell şi alţii, 

1994). Ballantyne şi alţii (2006) au realizat un studiu participativ, încurajând elevii să 

iniţieze discuţii pe probleme de mediu în familiile lor şi în comunitatea de care aparţin, 

ajungând, în final, la aceeaşi concluzie, şi anume că adulţii pot fi educaţi prin intermediul 

copiilor în urma încurajării comunicării dintre generaţii. 

Într-o evaluare realizată în 2001, Asociaţia Nord-Americană pentru Educaţie 

Ecologică (The North American Association for Environmental Education), a 

concluzionat că educaţia ecologică facilitează învăţarea prin colaborare (activităţile în 

echipe sau cu parteneri), gândirea critică şi discuţiile, fiind orientată pe strategii de acţiune 

şi aplicaţii adaptate realităţilor vieţii. Ceea ce am urmărit în demersul nostru de cercetare 

este prezentarea educaţiei ecologice într-o altă manieră diferită de cea intelectualistă de 

realizare a educaţiei ecologice, dorinţa noastră este să nu ne limităm doar la cunoaşterea 
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normelor şi valorilor ecologice, norme care nu sunt asimilate şi nu transpar în acte 

comportamentale. Altfel spus, orice om ştie că trebuie să ocrotească natura dar nu o face 

din proprie convingere şi iniţiativă. Fără a fi însoţită de o etică nouă – etica ecologică – 

bazată pe respectul omului faţă de natură, fără folosirea unei strategii educaţionale 

adecvate şi a unor dileme ce includ în conţinutul lor fapte sau situaţii ce au ca efect 

deteriorarea mediului înconjurător, care să permită exersarea competenţelor de evaluare 

şi de luare a unor decizii responsabile de ocrotire a naturii, educaţia nu reuşeşte formarea 

conştiinţei ecologice şi a competenţelor etice la tânăra generaţie. Tot ceea ce vedem în 

jurul nostru, de la aglomerările de pet-uri din râuri ori pe marginea drumurilor, gunoaiele 

aruncate la întâmplare, apar în condiţiile în care copiii sunt privaţi de dreptul lor la o 

educaţie completă şi complexă, incluzând aici şi educaţia ecologică, atunci acest lucru se 

reflectă şi la nivelul conştiinţei şi conduitei ecologice a elevilor respectivi. La această 

concluzie am ajuns şi în urma realizării unei cercetări constatative, de natură filosofică şi 

pedagogică, ce a avut ca scop observarea şi măsurarea unor parametri ai conştiinţei 

ecologice e elevilor din învăţământul preuniversitar. Am considerat necesară o astfel de 

temă de cercetare întrucât tendinţa sau preocuparea de a asimila educaţia ecologică este 

în creştere, dar decalajul dintre recomandările, rezoluţiile şi studiile realizate la nivel 

internaţional sau naţional şi practica educaţională rămâne încă mare. În concluzie se 

recomandă realizarea şi derularea unor proiecte educaţionale şi a unor activităţi de 

perfecţionare care să valorifice toate demersurile de implementare a educaţiei ecologice 

în procesul de învăţământ, nu doar la nivel preşcolar şi primar, care reprezintă „temelia” 

pe care ar trebui să se construiască şi să se dezvolte personalitatea tinerei generaţii, ci şi 

la cele gimnazial şi liceal, unde accentul ar trebui pus pe abilitarea cadrelor didactice în 

formarea judecăţilor ecologice şi competenţele etice ale elevilor. 

Elaborarea documentelor şi a materialelor curriculare bine întocmite, reprezintă o 

mare necesitate în vederea realizării acestui scop. Poate că introducerea obligativităţii 

studierii şi examinării educaţiei ecologice, la sfârşit de ciclu şcolar – aşa cum se întâmplă 

în Marea Britanie – ar determina toate categoriile de resurse umane implicate în actul 

educaţional să acorde o mai mare atenţie naturii şi protejării sale. Aşa cum am mai 

subliniat, la nivelul învăţământului preşcolar şi primar, educaţia ecologică se realizează 

în mai mare măsură decât la nivelele superioare. Lipsa comunicării şi cooperării dintre 

profesori pe de o parte, dar şi structura programelor şcolare în care elementele de educaţie 

ecologică sunt plasate la nivelul curriculumului extins, situaţie în care foarte puţine şcoli 
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abordează şi acest tip de curriculum, face ca educaţia ecologică a elevilor să se realizeze 

sporadic şi în salturi. 

        Chiar dacă acest lucru poate fi suplinit, dacă profesorii acordă destulă importanţă 

acestei noi educaţii, încercând să infuzeze mesajele şi finalităţile ecologice ori de câte ori 

li se iveşte ocazia şi nu doar în lecţii şi capitole de sine stătătoare, finalităţile educaţiei 

ecologice ar trebui să se regăsească la nivelul competenţelor cheie ce stau la baza 

proiectării curriculei româneşti, iar conţinuturile sale specifice îmbogăţite cu elemente de 

etică ecologică, care să confere o orientare ecocentrică acestora, să facă parte din 

curriculumul nucleu al disciplinelor ce au ca obiect studiul naturii. Dar în contextul social-

economic actual, când profesorii sunt demotivaţi moral şi pecuniar, nu se mai acordă 

atenţia necesară implementării obiectivelor şi conţinuturilor educaţiei ecologice. Faptul 

că programele şcolare sunt realizate în manieră lipsită de interdependenţă şi 

complementaritate, abordarea educaţiei ecologice rămâne la decizia individuală a 

profesorilor. Nu este nimic mai folositor, în condiţiile actuale, decât să abordăm educaţia 

ecologică într-o suită de activităţi extracurriculare plăcute copiilor, uşor de abordat în 

manieră interactivă în care copiii pot învăţa mai uşor ascultând de la covârstnici, 

manipulând obiecte, construind lumea de mâine într-o viziune conştientă, unitară. 
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                                           ANEXA 1 

 

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ECO 

 

1. Campania eco  Vrem un viitor verde! 

 

Strategia didactică: 

Metode și procedee: conversația, munca pe grupe; 

Forme de organizare: activitate frontală, pe grupe, individuală; 

Activități: 

- pregătirea unor fluturași care să conțină îndemnuri la păstrarea curățeniei în curtea 

școlii, la păstrarea spațiului verde, la protejarea naturii; 

- pregătirea unui  panou al prietenilor naturii, pe culoarul școlii sau într-un alt spațiu 

unde poate fi studiat de cât mai mulți elevi; 

- împărțirea fluturașilor cu mesaje celorlalți elevi din școală 

Resurse educaționale: hârtie glasată, panouri, afișe, colaje, alte materiale realizate în  

timpul orelor de protejare a mediului. 

Evaluare 

- realizarea panoului; 

- realizarea fluturașilor cu mesaje. 

 

 

2) UNDE TRĂIEŞTE FIECARE VIEŢUITOARE? 

SCOPUL: 

 Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor despre natură;  

 Consolidarea deprinderilor de orientare. 

SARCINA DIDACTICĂ: 

 Recunoaşterea locului sau mediului în care trăiesc diferite vieţuitoare şi 

formularea acestor relaţii în propoziţii dezvoltate. 

MATERIAL DIDACTIC: 
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 coală mare de desen la care se vor face 4-5 pliuri prin îndoirea în sus a  hârtiei  

 cartonaşe cu imagini reprezentând diferite vieţuitoare(animale, păsări etc.) 

 

DESFĂŞURAREA JOCULUI: 

             Jocul se desfăşoară individual. Se amestecă imaginile şi se aşează pe catedră. 

Un elev vine la catedră, ia un cartonaş, îl priveşte şi denumeşte vieţuitoarea reprezentată 

de imagine, apoi se aşează în dreptul imaginii de pe planşă care arată mediul de viaţă al 

animalului respectiv. Se întoarce către clasă şi formulează propoziţia. Se face aprecierea 

şi se acordă câte două puncte(câte unul din cele două) pentru ambele răspunsuri 

corecte(unul pentru asociere şi unul pentru formularea propoziţiilor). 

            Elevii care nu reuşesc să facă o asociere între vieţuitoare şi locul ei de trai au 

dreptul să mai tragă un cartonaş şi dacă răspund bine, li se mai acordă doar un punct. 

           După rezolvarea sarcinii de către elev se comunică aprecierea de către învăţător.  

 

3) SALVAŢI PĂMÂNTUL! 

 

FORMA DE REALIZARE : joc didactic 

DENUMIREA JOCULUI: RĂSPUNDE REPEDE ŞI BINE! 

TIPUL DE ACTIVITATE: mixtă 

SCOPUL:  

 Cultivarea interesului copiilor faţă de problematica poluării, protejarea 

mediului înconjurător şi necesitatea adoptării unui comportament eco-civic faţă 

de natură. 

OBIECTIVE URMĂRITE : 

O1- să recunoască diferite aspecte ale poluării mediului înconjurător; 

O2- să identifice soluţii pentru rezolvarea diferitelor situaţii prezentate; 

O3- să realizeze corespondenţe între starea Pământului şi imaginile  

prezentate 

O4- să identifice comportamente nepotrivite faţă de mediu; 

O5.- să realizeze lucrări plastice utilizând tehnici de lucru variate   

respectând indicaţiile date; 
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METODE ȘI PROCEDEE: explicaţia, povestirea,ciorchinele,conversaţia, 

problematizarea,metoda posterului,metoda turul galeriilor,demonstraţia. 

MATERIAL DIDACTIC: planşe,  imagini cu aspecte ale poluării 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe 

 SARCINA DIDACTICĂ: 

 Recunoaşterea surselor de poluare şi a efectelor acestora 

asupra mediului 

 Respectarea regulilor de joc 

 Exprimarea corectă în termini de specialitate, în propoziţii 

corecte din punct de vedere gramatical 

 REGULILE JOCULUI: 

 Să execute sarcinile de lucru cu respectarea tuturor 

cerinţelor 

 Să răspundă numai la solicitare 

 să respecte cerinţele grupului din care face parte 

 ELEMENTE DE JOC : 

 Aplauze 

 Deplasarea de la un punct la altul al grupei 

 

DESFĂŞURAREA JOCULUI: 

Copiii sunt împărţiţi în echipe prin intermediul jocului „mâna oarbă” 

(alegerea unor bandane de culori diferite dintr-un săculeţ, fără a le putea vedea). 

Odată formate echipele, copiii vor primi jetoane cu diferite efecte ale 

poluării  asupra mediului. Copiii trebuie să descrie imaginea şi identifica sursa de 

poluare. Ei vor clasifica sursele de poluare după efectul lor asupra mediului, iar ca 

variantă vor clasifica efectele poluării indiferent de sursa de poluare care le produce. 

În partea a doua a jocului vor fi puşi în situaţia de a identifica diferite 

acte de comportament ale oamenilor în diferite situaţii:  

 Aruncarea deşeurilor la întâmplare 

 Tăierea copacilor 

 Plantat de copaci 

 Aruncarea selectivă a deşeurilor 

 Spălatul maşinilor în lacuri şi râuri, etc. 
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Copiii trebuie să identifice comportamentul, să îl descrie, să îl clasifice: 

pozitiv sau negativ. 

Pentru realizarea feed-back-ului, copiii vor primi o imagine a 

Pământului trist şi murdar, iar ei vor trebui să dramatizeze acţiuni prin intermediul 

cărora Pământul va deveni iarăşi curat şi fericit. 

Fiecare echipă va realiza un set de desene cu acţiuni de ecologizare şi 

vor organiza câte o expoziţie. Prin intermediul „turului galeriei”, celelalte echipe 

vor vizita expoziţiile, vor identifica cele mai reprezentative desene şi acţiuni şi vor 

alege desenele câştigătoare. 

Fiecare răspuns corect, pe tot parcursul activităţii, va fi răsplătit cu 

medalii din hârtie colorată: galben pentru aur, gri pentru argint, roz pentru bronz (în 

funcţie de corectitudinea şi complexitatea răspunsului). 

 

                                     

 

La final se vor număra medaliile, iar echipa câştigătoare va primi cupa 

„cel mai bun ecologist. 
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PROIECT TEMATIC 

INTERDISCIPLINAR 

Motto:  

 „Nu putem schimba pe alţii, dar, dacă ne putem schimba pe noi înşine, putem înceta 

schimbarea înfăţişării Pământului”. (Melody Beattie) 

 

Tema: SĂ PĂSTRĂM PLANETA CURATĂ! 

 

Justificarea proiectului: 

Prin activitatea zilnică, oamenii produc cantităţi mari de gunoi (ambalaje, hârtie, pungi 

de plastic, PET-uri, resturi menajare, deşeuri electrice şi electronice etc). Toate lucrurile 

aruncate la gunoi sunt deşeuri. Deşeurile aruncate la întâmplare produc poluare, cu efecte 

deosebit de grave asupra naturii şi, implicit, asupra oamenilor. Astfel, este foarte important să 

promovăm o atitudine responsabilă faţă de mediu, de a-i face pe elevi să conştientizeze 

pericolele degradării accentuate a sănătăţii mediului ambiant. 

Prin abordarea acestui proiect tematic interdisciplinar, este foarte important să 

stimulăm la copii  dorinţa de a cunoaşte cum putem ocroti natura înconjurătoare, ce pot face ei 

pentru a  elimina sau cel puţin diminua  cauzele ce duc la poluarea mediului.  

De asemenea, un alt aspect important pe care acest proiect îl vizează este  legat de 

reducerea cantităţilor de gunoi prin  reciclarea acestuia, prin diverse modalităţi de refolosire 

şi transformare a unor lucruri aparent inutile. 

 

Întrebările cheie: 

Întrebarea esenţială: Cum putem păstra planeta curată? 

Întrebările unităţii de învăţare: 

- Ce este poluarea? 

- Cum afectează poluarea mediul înconjurător? 
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- Care este drumul deşeurilor? 

Întrebările de conţinut: 

- Ce sunt deşeurile? 

- Cum sortăm deşeurile? 

- Ce putem face din deşeuri reciclate? 

 

Discipline / arii curriculare:  

Comunicare in limba română 

Matematică şi explorarea mediului     

Arte vizuale şi lucru manual                                     

Educaţie pentru societate 

 

Structura proiectului: 

 

  

  

Competenţe ale învăţării integrate 

CLR 

1.2 Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt rostit clar  

2.2 Oferirea de informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin 

mesaje scurte 

4.1 Reproducerea unor mesaje simple, în contexte uzuale de comunicare 

 

MEM 

3.3. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul 

natural şi social 

4.2. Identificarea relaţiilor de tipul dacă... atunci... între două evenimente 

succesive 

5.1. Sortarea/clasificarea pe baza unui criteriu dat 

 

AV 

1.1  Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin diverse 

forme care reflectă un context familiar 

2.3 Realizarea de aplicaţii/compoziţii obiecte/construcţii simple, pe baza 

interesului direct 

2.4 Transformarea unui material prin tehnici simple 
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2.5 Descoperirea utilităţii obiectelor realizate prin efort propriu 

 

ES 

3.1 Relaţionarea pozitivă cu alţi membri ai grupului de apartenenţă, în 

rezolvarea unor sarcini simple de lucru 

3.2 Participarea la acţiunile grupului de apartenenţă, dovedind 

disponibilitate 

3.3 Participarea la proiecte simple cu conţinut moral-civic, în cadrul 

comunităţii locale 

Cunoştinţe  

 

- dezvoltarea capacităţii elevilor de explorare-investigare pentru 

cunoaşterea şi protecţia mediului înconjurător 

- conştientizarea legăturilor de cauzalitate între fenomenele naturii şi 

factorii poluanţi 

Capacităţi 

instrumentale 

   

- formarea deprinderilor de îngrijire şi ocrotire a mediului prin selectarea şi 

depozitarea deşeurilor în mod corespunzător 

- identificarea unor soluţii practice de utilizare a materialelor refolosibile 

Atitudini şi valori 

 

- conştientizarea consecinţelor poluării asupra naturii şi asupra organismului 

uman 

- cultivarea atitudinii de grijă faţă de mediu, prin respectarea regulilor de 

convieţuire cu natura 

4.   Planificarea timpului:  2 săptămâni 

Elemente cheie: 

 oferirea de răspunsuri la întrebările-cheie; 

 demonstrarea înţelegerii conceptelor, a capacităţilor şi a cunoştinţelor din diferite discipline; 

  demonstrarea capacităţilor superioare de gândire şi a competenţelor de comunicare verbală, 

artistică şi ştiinţifică;  

  utilizarea adecvată şi eficientă a limbajului. 

Resurse: 

materiale: spaţii de depozitare pentru deşeuri reciclabile, pliante informative, pliante, postere, materiale 

necesare confecţionării de jucării din materiale refolosibile, diplome 

procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul 

forme de organizare:  individual, frontal, pe grupe 
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6. Proiectarea şi dirijarea activităţilor de învăţare 

1. Informare –Prezentare în PPT a  unor imagini cu zone poluate, prin aruncarea la întâmplare a 

deşeurilor  

2. Planificare – Se realizează o conversaţie referitoare la importanţa colectării şi reciclării 

deşeurilor. Se stabilesc grupele de lucru, sarcinile, resursele materiale utilizate. 

3. Decizie – Produsul final al fiecărei grupe  

4. Implementare – Se efectuează sarcinile de fiecare grup. Se elaborează produsele finale. 

5. Controlul şi evaluarea – Se prezintă modul de lucru al fiecărei echipe. Se verifică rezultatele. Se 

schimbă impresii de grup/personale, se organizează expoziţie pentru prezentarea produselor 

obţinute din materiale reciclabile 

7.  

8. Schemă orientativă pentru activităţi 

9.  

1. Pământul, casa noastră (CLR) 

Se prezintă şi se citeşte scrisoarea de ajutor a planetei Pământ. Elevii urmăresc un material PPT cu 

imagini referitoare la poluare şi la tipurile de deşeuri. Se foloseşte metoda „Ştiu, vreau să ştiu, am 

învăţat”.  Se iniţiază un dialog bazat pe formulare de întrebări şi răspunsuri despre tema propusă.  

Joc simbolic - ,,Eu sunt...” 

Elevii sunt rugaţi să-şi imagineze că sunt ei în locul plantelor aflate în dificultate, obiectelor, să 

exprime verbal sau atitudinal prin comportamente motrice – mimică şi gesturi, ce ştiu sau ce cred ei că 

simt acestea în situaţiile prezentate, urmărind sensibilizarea lor şi ajutorarea, să conştientizeze afectiv 

necesitatea protecţiei mediului. 

 

2. Micii ecologişti în acţiune (MEM) 

Elevii vor fi împărţiţi în 5 grupe, având următoarele sarcini: 

Grupa 1: - confecţionează trei containere pentru colectat hârtie, PET-uri şi deşeuri electrice şi 

electronice mici; 

Grupa 2: - realizează un afiş prin care anunţă acţiunea de strângere a materialelor refolosibile, 

precizând ziua şi locul (Joia suntem ECO); 

Grupa 3: creează şi realizează fluturaşi şi mesaje prin care motivează implicarea întregii şcoli la 

acţiunea de colectare organizată în cadrul proiectului; 

Grupa 4: - concepe împreună cu învăţătoarea întrebările unei anchete în rândul părinţilor privind 

rolul deşeurilor în poluarea mediului; 
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Grupa 5: - caută informaţii din diverse surse despre pericolul deşeurilor; metode de refolosire a 

deşeurilor; tehnologii de reciclare; centre de colectare. 

 

3.   Împreună să curăţăm natura (ES) 

      Elevii vor participa la acţiuni de colectare de deşeuri, dar, în acelaşi timp vor populariza în familie, 

în grupul lor de prieteni, acţiunea pe care o desfăşoară, solicitând sprijinul acestora pentru a colecta o 

cantitate cât mai mare de deşeuri reciclabile. 

              Jocul ,,Cuvintele magice” 

,,Cuvintele magice” provoacă gândirea critică, interesul pentru rezolvarea problemelor, 

imaginaţia, responsabilitatea, elemente ce trebuie să devină esenţa educaţiei pentru protecţia mediului. 

Copiii stau în cerc, jos pe covor sau pe scaun. În centru se află o cutie cu cartonaşe, pe fiecare cartonaş 

fiind scris un cuvânt: poluare, reciclare, deşeu, depoluare, etc. 

Copiii şi învăţătoarea iau din cutie câte un cartonaş la întâmplare, îl citesc cu atenţie, se gândesc 

câteva momente, apoi încep să discute despre sensul cuvântului, despre ceea ce le sugerează, dar făcând 

legătură cu viaţa lor personală. 

 

4. Din deşeuri, jucării (AVLM) 

Elevii îşi vor confecţiona singuri jucării, selectând din materialele reciclabile strânse. Astfel, vor 

fi îndrumaţi să realizeze: îndoituri din hârtie, hăinuţe pentru păpuşi, suporturi pentru creioane etc. 

 

 

10. Evaluarea activităţii se va face prin organizarea unei expoziţii cu obiectele confecţionate de-a lungul 

desfăşurării proiectului (containerele, afişele, fluturaşii, materialele studiate, jucăriile din materiale 

reciclabile). De asemenea, pentru evaluare şi autoevaluare se va aplica metoda ciorchinelui. 

11.  

 

 

 

 

http://www.didactic.ro/materiale-didactice/proiect-tematic-interdisciplinar-pe-teme-

ecologice 

 

 

 



101 
 

                                           ANEXA 2 

 

            ACTIVITATEA NOASTRĂ OGLINDITĂ ÎN IMAGINI 
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                               Mărțișoare din capace de pet-uri 
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