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Ion HADÂRCÃ

De mii de ani omul se aflã în cãutarea acelei substan-
þe enigmatice (cãreia i-a zis suflet, anima, spiritus etc.),
pe care o intuieºte cã ar fi undeva chiar în sinele, la temelia
sau în esenþa fiinþei sale, ºi totuºi n-o poate gãsi.

De douã mii de ani în ajutorul omului dezaxat ºi rãtãcit
în cãutãrile sale (dupã izgonirea lui din grãdinile Raiului?)
a venit prin jertfã ºi prilej de mîntuire Isus Hristos, care a
luat asupra sa pãcatele ºi suferinþele fiecãruia dintre noi,
doar ne-a fi mai lesne sã ajungem la cele sfinte, dar nici
dupã aceasta nu ne-am apropiat de înþelegerea minunii,
de taina sufletului, ºi totuºi...

De la o vreme încoace, vorbim de un domeniu spe-
cial, avînd ca obiect de studiu tocmai protecþia acelei taine
de la începuturi, restabilind totodatã raportul raþional
dintre om ºi naturã, cu alte cuvinte – ecologia!

ªi totuºi, putem oare vorbi de o armonie a omului cu
natura, în afara Sufletului? Or, tocmai al treilea termen
din ecuaþia Om-Naturã-Suflet astãzi are nevoie de cea
mai mare protecþie, anume întru salvarea celorlalþi doi
interdependenþi!

* * *
Cu alte cuvinte, este nevoie sã ne regîndim existenþa,

proiectîndu-ne acþiunile ºi ideile într-un ecosistem spiri-
tualizat. ªi nu la nivelul declaraþiilor abstracte, desprinse
de realitãþi ºi fãrã cea mai operantã protecþie justiþiarã la
nivel naþional, regional ºi internaþional. Atunci cînd nu
conºtientizãm imanenþa justiþiei supreme, mãcar pe cea
teluricã, omeneascã, trebuie sã o facem cît de cît operantã,
punînd-o în acord cu legile guvernãrii divine.

* * *
Înþelepciunea popularã a intuit magistral direcþiile

strategice ale acestui acord, subliniind necesitatea armo-
niei ºi condamnînd nesãbuinþele omului. Departe de mine
gîndul de a absolutiza roadele acestor intuiþii, ele fiind
tezaurizate latent în memoria colectivã, dar arareori
ajungîndu-se pînã la valorificarea plenarã a acestui tezaur.
Sã încercãm a-i descifra mesajele. Ce vrea sã însemne, de
exemplu, “a ajunge la creanga verde”? Este relevatã
gratitudinea efortului? Sau nostalgia de a mai fi tineri? Sau
este uºor ironizatã limita de a fi prea mic, pînã sã te sprijini
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de propriul ram (braþ, libertate etc.?). Azi proverbul se
citeºte ºi cu nostalgia nesaþului de a fi bucuroºi sã mai
accedem (sã recîºtigãm acest drept!) la o palmã verde a
unui crîng, a unui ºes curat ºi nepîngãrit...

* * *
Un criteriu sigur ºi omnivalent pentru agrearea con-

tinuã a raporturilor omului cu lumea înconjurãtoare este
Mila. “Cine n-are milã de dobitoc/ Nici de om n-are
deloc”. În viaþa modernã condiþia Milei se extinde asupra
a tot ce e viu ºi freamãtã sub soarele egal cu toþii. Într-un
raport echilibrat cu cele din jur “ce semeni aceea culegi”,
însã dacã “semeni vînt, culegi furtunã”. Adicã, în ultimã
instanþã, culesul nu întotdeauna este derivatul firesc al
semãnatului ºi dacã “prostul taie copacul ca sã-i mãnînce
rodul”, iar în zilele noastre, cum se mai întîmplã cã ºi cel
cu carte “citeºte în stele ºi dã în gropi”, furtunile, ne
avertizeazã înþelepciunea popularã, cu alte cuvinte,
calamitãþile, dezastrele, epidemiile, sînt previzibile.
Avertismentul “sã nu dai cu bîta în baltã ºi cu barda-n
lunã” la scarã planetarã azi se profileazã prin bîtele
petrolierelor rãsturnate ºi a ogivelor, rachetelor þintind mai
mult în deºert. Acest avertisment este, poate fi interpretat,
ºi ca o relativizare a cunoaºterii, care ne surprinde azi cu
proiecte ºi programe de mutaþii genetice, transplanturi,
clonãri, dar ºi procese planetare ce au ieºit de sub incidenþa
moralã ºi controlul raþiunii. Departe de mine gîndul de a
blama ºtiinþa, cãci oricum “Trãind omul, cînd ºi cînd,/ Aflã
ºi ce nu-i dã prin gînd” ºi ceea ce “Vremea vinde, nevoia
cumpãrã”. Atîta doar cã nu întotdeauna, sau chiar deloc,
astãzi nu mai e aºa, precum se credea în alte vremuri cã
“Drumul cel mai scurt/ Pe unde-i de alþii rupt”. Multe s-au
rupt greºit ºi acum trebuie sã mergem mult pe ocolite
pentru a ajunge din nou la cele sfinte!

* * *
În fond, sacramentala esenþã a fiinþei a fost una din

marile obsesii ale clasicului nostru Mihai Eminescu, aºa
cum ne-o demonstreazã acad. Mihai Cimpoi în densul ºi
argumentatul sãu eseu filozofic “Esenþa Fiinþei: (mi)teme
ºi simboluri existenþiale eminesciene”, Editura Gunivas,
2003. “Omul eminescian, subliniazã criticul, nu percepe
sub aspect fenomenologic cãderea în rînduri-rînduri a
florilor de tei, blînda batere de vînt sau cîntul singu-
ratecelor izvoare, tîrîitul greierilor, ca “orologii”, ci
þesãtura complexã a Fiinþei. Prin miros, sunet, privire,
miºcare, atingere, aceasta ia chip real, iese-n deschisul
lumii, se re-fiinþeazã, se gîndeºte ºi se manifestã pe sine”.

Precum vedem, tradiþia clasicã ºi popularã a creat ori,
mai exact, a întemeiat un cadru ideatic/spiritual dintre cele
mai ample ºi mai profunde, în care premisele re-înfiinþãrii
angajamentelor arhetipale om-lume sînt înãlþate pînã la
dimensiuni cosmice, universale, întrucîtva chiar depãºind

scriitor
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limitele conceptului de “ecologic” în accepþia lui modernã,
cu toate derivatele-i adeseori confuze ºi puþin productive.

* * *
Conform “Noului dicþionar de neologisme” al lui Florin

Marcu “ecologie” este “ºtiinþa care studiazã interrelaþiile
dintre organismele vii ºi mediul lor de viaþã. Ecologia
umanã – disciplinã sociologicã (?) avînd ca obiect studiul
relaþiilor omului cu mediul sãu natural ºi social”. Presupun
cã definiþia este aproximativã ºi multe notorietãþi ale noului
domeniu (interdisciplinar ºi depãºind mult limitele socio-
logice) sînt în dezacord cu ea, fiecare specialist venind cu
argumente proprii ºtiinþei pe care o reprezintã. Medicii vor
scoate în evidenþã factorii medicinali, influenþa factorilor
nocivi asupra sãnãtãþii organismului etc.; biologii vor
accentua biosfera; oceanografii vor evidenþia problemele
oceanului planetar, iar botaniºtii, ornitologii, ihtiologii,
naturaliºtii º.a. vor solicita protecþia ecosistemelor zonale,
cu alte cuvinte, lacurile, pãdurile, rezervaþiile, stîncile
carstice, pãºunile ºi “tot ce miºcã-n þara asta, rîul, ramul...”.
ªi toþi vor avea dreptate. Însã, deoarece mãsura acestei
dreptãþi este chiar preþul vieþii noastre, sîntem în drept sã
cerem celor implicaþi, implicîndu-ne plenar fiecare, o tratare
mai precisã, mai eficientã ºi mai responsabilã a ceea ce se
vrea a fi corolarul ºtiinþelor ºi a existenþei ca atare.

***
Ca întotdeauna, acolo unde este vorba despre dreptate,

apare ºi balanþa Justiþiei. De aceea, am rãsfoit cu un viu
interes “Comentariul Codului Penal al Republicii
Moldova”, apãrut recent la editura ARC, sub egida
Centrului de Drept al Avocaþilor. Un capitol special
“Infracþiuni ecologice” (pag. 462-494) este consacrat
domeniului în cauzã, în ansamblu elucidîndu-se toate
aspectele posibile. Iatã cadrul juridic subliniat: “Relaþiile
omului cu mediul sînt reglementate de Constituþie, de
Legea nr.1515-XII din 16.06.1993 privind protecþia
mediului, Legea nr. 1422 din 17.12.1997 privind protec-
þia aerului atmosferic, Legea nr. 851 din 29.05.1996
privind Expertiza ecologicã ºi evaluarea impactului
asupra mediului, alte legi ºi acte normative ce þin cont de
problematica protecþiei mediului ºi folosirii raþionale a
resurselor naturale”. Repet, este un capitol consistent ºi
absolut necesar pe care îl recomand, o datã cu întreaga
ediþie, tuturor celor ce vor sã se iniþieze în acest domeniu.
Rãmîne de vãzut totuºi cîte din sancþiunile indicate ºi ce
efect vor avea atîta vreme cît însuºi Parlamentul ºi
Guvernul protejeazã transportarea deºeurilor nucleare ale
Kozlodui-ului prin teritoriul republicii, fãrã a mai þine
socotealã ºi de alte nesãbuinþe administrative, care,
practic, dau peste cap toate eforturile bieþilor ecologiºti,
în temei, o mînã de ziariºti, savanþi, pedagogi ºi avocaþi
fãrã cea mai elementarã protecþie de facto a statului...
Despre cît de ineficient funcþioneazã legislaþia în acest
domeniu vorbeºte urmãtorul exemplu spicuit din presa
recentã: “Un caz mai vechi este cel din 18 septembrie, cînd
din cantonul 9 al ocolului silvic Vatici, în complicitate cu

pãdurarul Neghinã, au fost tãiaþi 25 de arbori, tei, carpeni
ºi cireºi, esenþe dure ºi foarte scumpe, utilizate îndeosebi
în domeniul construcþiilor. Prin decizia Întreprinderii de
Stat pentru Silviculturã Orhei, Neghinã a fost sancþionat
cu doar 3 salarii minime – 54 de lei (!)” (“Timpul”, 12 dec.,
2003, “Cînd sistemu-i vechi ºi soba-i rece...”).

Întrebarea este, în acest caz, cînd statu-i una cu
neghina, de unde sã mai alegi ºi grîu ecologic?

* * *
Literã moartã vor rãmîne toate pledoariile noastre –

disertaþii, poeme, rapoarte ºi legi – dacã nu se vor între-
prinde acþiuni energice de stopare a dezastrului la nivel
global. Pentru cã deja ne aflãm pe buza prãpastiei. Are loc
un proces tot mai accelerat de deºertizare a Pãmîntului.
(Ce cuvînt barbar de sinistru „deºertizare”).

Din sãrãcie, prostie, lãcomie ºi inculturã generalã,
inclusiv ecologicã, în Moldova se taie pãdurile, se distruge
humusul, alunecã dealurile, se usucã lacurile ºi rîurile,
izvoarele ºi fîntînile au devenit surse de otrãvuri ºi
epidemii. E cumva o noutate pentru noi tot ce se întîmplã
în jurul nostru? Ba bine cã nu! Încã pe la mijlocul anilor
80 ai secolului trecut au fost semnalate toate aceste
pericole ecologice. Am în faþã un almanah extrem de
sugestiv ºi, din pãcate, încã actual: „Avertisment eco-
logic – 88”, alcãtuit de publiciºtii Oleg Reniþã ºi
Alexandru Sefer. Fiecare paginã a acestei culegeri strigã
„SOS!”. „Opriþi toporul! Înscrieþi Saharna în Cartea
Roºie!” – scria Andrei Lupan prin 1987. Articolul lui Ion
Druþã „Pãmîntul, apa ºi virgulele”, preluat din presa
unionalã, a contribuit decisiv la alungarea din republicã
a Marelui experimentator (pseudo)genetician Jucenco.
Regretatul Gheorghe Malarciuc a consacrat propriu-zis
Miºcarea Verzilor ca acþiune socialã distinctã în spaþiul
nostru. Scriitorul Mihail Garaz a plãtit cu viaþa ieºind în
apãrarea codrilor. Ei ºi, mã tot sîcîie filistinul majoritar.

Regretabil, cuvîntul scriitoricesc ar fi trebuit sã fie
ascultat ºi n-a fost. Peste ani, constatãm cã, deºi se scrie
ºi azi, poate chiar mai bine ºi mai argumentat ca pe
timpuri, „deºertizarea” continuã sau, cum zicea pe atunci
acad. Ion Dediu într-un dialog cu Al. Gromov: „Cauza
principalã este eroziunea humusului spiritual”!

Un topor gigantic planeazã deasupra pãmîntului
nostru. Opriþi toporul!

* * *
Evident, cã nu poþi face o ecologie suveranã cu o

economie subteranã. ªi nici o protecþie a resurselor natu-
rale curate nu se poate realiza cu administrãri necurate.
Malformaþiile în serii produc alte malformaþii socioumane
ºi nicidecum performanþe compatibile normelor civilizate
europene.

Uneori am impresia cã ne aflãm cu toþii într-o eprubetã
enormã, în care bolboroseºte fãrã preget cocteilul ideolo-
giilor reziduale, nesãbuinþelor imperiale ºi al tuturor
vicisitudinilor prin care pãmîntul acesta a fost sortit sã tot
treacã trecîndu-se. Încît e de mirare cã mai sîntem, cã mai
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rodeºte ceva în el, se mai aude un cîntec, trece iarna ºi
înaripatele cîntãtoare se întorc tot aici...

ªi atunci sufletul, anume sufletul este cel care primul
renaºte. Transpare cu toatã forþa-i regenerativã, ceea ce
ne defineºte ne-vãzîndu-se, acea energie transcendentã
prin care se realizeazã indestructibila relaþie dintre cor-
poral ºi astral, dintre fiinþã ºi încã in-defiinþã. E un
termen inventat ad-hoc care, sper, contureazã mai bine
esenþa fenomenologicã a ceea ce se aflã, în spaþiul Terrei,
într-o continuã metamorfozã geo-, bio- ºi antropologicã.
Hotarul acestor transformãri este relativizat, iar ritmul
lor, sub presiunea mediului ºi a factorilor umani, astãzi
este cu totul altul decît o sutã de ani sau chiar cîteva
decenii în urmã.

Noosfera – aceastã sferã raþionalã idealã, care m-a
cucerit pe timpuri, ºi pe care marele V. Vernadski o vedea
identificatã cu un creier imens al biosferei planetare – ei
bine, aceastã noosferã care astãzi suportã fisuri ozonice,
suprapoluãri ºi suprapopulãri devastatoare, cu tot res-
pectul pentru marele savant rus (ca ºi pentru adepþii sãi
francezi Le Roy ºi P. T. de Chardin) nu-ºi mai profileazã
în timp raþiunea beneficã tocmai din cauza unei iraþionale
autodistrugeri, survenite dintr-un exagerat orgoliu al
omniscienþei, intervenþiilor intempestive, globalizãrii
rapace, dar ºi dintr-o totalã surzenie faþã de miºcãrile tot
mai convulsive ale Sufletului.

***
Pentru cã atotºtiutorul umanoid s-a amestecat în toate,

dar încã n-a învãþat sã-ºi asculte tocmai propriul Suflet.
Pentru cã Sufletul este mai mult decît Omul. O viaþã
întreagã (sau o istorie întreagã?) omul, crezînd cã ceea ce
nu se vede le rabdã pe toate, pare-se, nu face decît sã
arunce în suflet cu pietrele de moarã ale rãutãþii, pãcatului,
rãzbunãrii, invidiei, minciunii, terorii ºi, bineînþeles, cã
nimic nu trece fãrã urmãri. Sufletul geme, sîngereazã,
mocneºte de la un singur cuvînt, adeseori, o privire, un
gest necugetat, ºi, vai, într-o zi se produce ruptura fatalã:
un ºoc, o oftare, un ictus ºi... atît a fost. Umilita suflare se
întoarce în albia Marelui Spirit.

Ori se cicatrizeazã treptat ca reptila, se cãtrãneºte, îºi
îmbracã armura indiferenþei blazate. Sã ne mai mire
atunci de unde se iau înrãiþii, otrepele, criminalii, tiranii?
Omul niciodatã nu este egal cu sine. De cele mai dese
ori el este sub propria sa limitã. ªi doar arareori se înalþã
peste condiþia sa trecãtoare ºi mediocrã. Este clipa
miraculoasã pentru care face sã trãieºti, este chiar
înariparea virtuþilor sale latente, salvate prin în-sufleþirea
unui Destin împlinit!

***
Surprind aceastã îndreptãþire existenþialã prin

strãluminare într-o frumoasã idee, preluatã de la Gaston
Bachelard ºi dezvoltatã de acad. Mihai Cimpoi într-un
recent eseu, unde este subliniatã necesitatea “curajului
intelectual al pãstrãrii vii a “clipei conºtiinþei nãs-
cînde”! Este o precizare extrem de importantã în

contextul demersului nostru pentru ecologia spiritualã.
Precizarea accentueazã curajul conºtiinþei constructive,
cu alte cuvinte, nu atît ºi nu doar protecþia ca atare a
sufletului înseamnã ºi ecologia lui, ci anume “clipa
conºtiinþei nãscînde”, care virtualizeazã capacitãþile-i
creatoare într-o direcþie mereu înnoitoare ºi nelimitatã
în bine.

***
Vom constata cã valul tofflerian al erei electronice

a supradimensionat toate aceste virtualitãþi creatoare.
Noosfera îºi odrãsleºte cu stupoare, dar ºi cu speranþã,
noile tehnologii embrionare. Se vorbeºte ca atare de
nano-tehnologia salvatoare, care, probabil, va redi-
mensiona evoluþia Terrei. Promisiunile sînt cople-
ºitoare. Nano-genetica promite cãtre 2010 obþinerea
genului nemuririi. Linia tehnologicã este gata pentru
lansarea nano-roboþilor, care vor ameliora procesele
interioare ale organismului uman, sînt elaborate nano-
caschete pentru dirijarea din cosmos a soldaþilor pe
cîmpul de luptã. Microchirurgia, microfibrele, hrana
artificialã, microcipurile implantate, care te vor urmãri
identificîndu-te oriunde, sînt deja realitãþi ale acestei
lumi. Am intrat, de fapt, în lumea matrixului sau a
matricelor dirijabile care, la un moment dat, ar putea
sã se rãzvrãteascã împotriva omului rãmas în urmã ºi
sã creeze pe glob o civilizaþie artificialã, invizibilã,
dacã nu cumva aceastã lume invizibilã deja este creatã
ºi ne este nouã pînã la un punct paralelã.

***
Mai sînt oare valabile categoriile arhaice pentru care

continuãm sã pledãm cu înverºunare? Supraputerile îºi
etaleazã ambiþiile. La fel de ameninþãtor se extinde
subdezvoltarea, subnutriþia ºi subestimarea provocãrilor
ecologice.

***
Iernile ning în miezul verii ºi verile se caþãrã în sania

iernilor.
***

ªi noi continuãm sã credem cã sufletul, mila, iubirea,
credinþa, toleranþa ºi simþul mãsurii sînt comenzile
diriguitoare de pe Arca lui Noe, care au scos ºi încã mai
pot scoate surcica naufragiaþilor spre un nou Ararat.

***
Pentru cã, oricare ar fi provocãrile viitorului, ne

ºopteºte magistra experienþã a piramidelor egiptene, a
monumentelor sanscrite ºi a mitemelor biblice, numai
în stihia muncii fãcute cu tragere de inimã, cu dreaptã
raþiune ºi suflet curat, fãrã prihanã, omul îndreptãþeºte
menirea sa de fiinþã gînditoare ºi ziditoare a propriei
urme în amintirea urmaºilor.

Este tocmai îndreptãþirea acelei predicþii iniþiale, de
în-stãpînire armonioasã printre toate vieþuitoarele, zburã-
toarele, cãþãrãtoarele, înfloritoarele, curgãtoarele ºi
privitoarele sale feþe, prin noi înºine, la minunea imensã
ºi firavã a acestui irepetabil Univers.

DESPRE ECOLOGIE, CU SUFLET
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CURRICULUM VITAE

Starea ecologicã a Republicii Moldova a atins un
nivel critic, condiþionînd atît deteriorarea mediului de
viaþã cît ºi degradarea populaþiei din punct de vedere
fizic ºi genetic. Problemele ecologice cer soluþii impe-
rioase, nu doar constatãri privind poluarea mediului
ambiant ºi declaraþii despre necesitatea protejãrii lui,
pãstrãrii resurselor naturale care asigurã  existenþa
umanã. De aceea, ocrotirea mediului a devenit un fac-
tor de primã importanþã. Regenerarea tuturor resurselor
în mãsura posibilitãþilor, menþinerea lor într-o stare
nepoluatã, întreprinderea unor acþiuni concrete înseamnã
a garanta aceastã existenþã în prezent ºi în viitor.

Guvernul Republicii Moldova, conºtientizînd gravi-
tatea problemelor de mediu  ºi mijloacele modeste de
care dispunem pentru a le soluþiona adecvat, a înfiinþat
în 1997 Colegiul de Ecologie care, în scurt timp, s-a
încadrat activ în procesul educaþional.

Colegiul pregãteºte specialiºti la urmãtoarele profi-
luri: Ecologie ºi protecþia mediului, Management,
Expertiza ecologicã, Silviculturã ºi grãdini publice,
Sisteme informaþionale ºi tehnicã de calcul. Procesul de
învãþãmînt se realizeazã în douã etape, asigurînd:

– studiile liceale;
– pregãtirea generalã ºi de specialitate.
În prezent aici îºi fac studiile circa 400 de studenþi,

viitori ecologiºti care, pe parcursul a 4 ani, însuºesc
disciplinele generale ºi speciale, limbile moderne
(franceza, engleza), calculatorul. Colegiul este prima
instituþie de învãþãmînt superior de scurtã duratã din Re-
publica Moldova unde sînt înmatriculaþi ºi tineri din
strãinãtate: Cuba, Bangladesh, Finlanda, Vietnam, Mon-
golia. Dupã absolvire, studenþii au posibilitate sã se
înscrie la secþia de zi sau fãrã frecvenþã a Universitãþii
de Ecologie ºi ªtiinþe Socio-Umane.

Procesul educaþional este asigurat de pedagogi de
înaltã calificare, cu o bogatã experienþã în domeniu.
Profesionalismul ºi competenþa corpului didactic sînt
cunoscute ºi apreciate nu doar în republicã, dar ºi peste
hotarele ei, iar programele de studiu ale Colegiului
corespund standardelor internaþionale.

Pe parcursul a 5 ani de activitate instituþia a reuºit sã
se afirme, implicîndu-se în elaborarea strategiilor de
protecþie a mediului. Þãrile în tranziþie, cum este ºi Re-
publica Moldova, nu sînt capabile sã rezolve  toate
problemele de mediu în termenele ºi condiþiile impuse
de gravitatea situaþiei, cãci impactul poluãrii aerului ºi
a resurselor acvatice are un caracter difuz, transfrontalier,
afectînd direct sau indirect factorii de mediu din regiune
ºi din întreaga Europã. Iatã de ce cooperarea regionalã
ºi internaþionalã comportã o semnificaþie deosebitã
pentru republica noastrã. În acest context, corpul didactic
al  instituþiei a reuºit sã stabileascã relaþii de colaborare
cu colegii din alte þãri, în special cu cei din SUA.

Perfecþionarea cadrului juridic ºi instituþional,
evaluarea impactului ecologic, controlul asupra poluãrii
ºi monitoring-ul de mediu, elaborarea strategiilor ºi a
planurilor de acþiuni în domeniu se numãrã printre
principalele direcþii de cooperare cu Departamentul
Ecologic din Washington. În aspect strategic, politica
acestei conlucrãri are la bazã urmãtoarele domenii:

– prevenirea poluãrii aerului, solului, apei;
– deºeurile solide ºi toxice;
– tehnologii ecologic pure;
– biodiversitatea ºi silvicultura durabilã;
– consolidarea capacitãþii instituþionale;
– conºtientizarea problemelor ºi educaþia ecolo-

gicã;
– schimbul de informaþii ºi tehnologii;
– cooperarea în cadrul convenþiilor internaþionale.
Activitãþile ºi metodologiile aplicate în Colegiul de

Ecologie sînt orientate spre formarea unei culturi
ecologice care devine condiþie obligatorie pentru compa-
tibilizarea societãþii cu mediul ambiant. Cultura ecolo-
gicã  necesitã un sistem de instruire corespunzãtor pentru
a educa din fragedã copilãrie cetãþeni în spiritul valorilor
lumii contemporane.

Viitorul nu începe mîine, fiecare minut poate fi
transformat într-un nou început.

Ludmila GONÞA,
director adjunct

Colegiul de Ecologie din Republica Moldova



8

Toate procesele vitale se manifestã în biosferã,
termen ce înlocuieºte un cuvînt mai general ºi poli-
semantic – natura. V. Vernadski, fondatorul învãþãturii
despre biosferã, susþinea: “biosfera este întru totul
determinatã de organismele vii”, iar V. Wiliams menþio-
na cã schimbarea relaþiilor dintre organisme constituie
un moment foarte important în evoluþia vieþii, care, fiind
neglijat, provoacã serioase probleme ecologice. Teza
datã a fost preluatã ºi studiatã de vestitul cercetãtor
american Barry Commoner care a fãcut prima încercare
de sistematizare a legilor ecologiei, ajungînd la ideea cã
în naturã totul se aflã în permanentã interacþiune, nimic
nu este la voia întîmplãrii. Plantele, animalele, omul
formeazã un sistem constant; între aceste elemente existã
o armonie stabilitã de însãºi natura. Intervenþia nechib-
zuitã ºi necontrolatã a omului, care s-a intensificat în
ultimele douã secole ºi, îndeosebi, în ultimele decenii,
va avea urmãri ireversibile în ceea ce priveºte pertur-
barea echilibrului ecologic pe întreaga planetã.

Datoritã conºtientizãrii pericolelor ce ameninþã
umanitatea ºi patrimoniul natural au fost înfiinþate ºi
s-au dezvoltat organizaþii naþionale ºi internaþionale,
guvernamentale ºi nonguvernamentale (Uniunea Inter-
naþionalã pentru Conservarea Naturii, Fondul Mondial
pentru Naturã, Fundaþia Europeanã de Educaþie ºi
Culturã Ecologicã etc.), care au ca obiectiv cercetarea
stãrii de lucruri ºi propunerea unor mãsuri de prevenire
sau de soluþionare a dezechilibrului ecologic (progra-
mele comune UNESCO – Naþiunile Unite, programele
UNICEF etc.).

Una dintre finalitãþile educaþiei ecologice constã în
dezvoltarea conºtiinþei ecologice, a simþului responsa-
bilitãþii, a solidaritãþii dintre indivizi pentru pãstrarea ºi
ameliorarea mediului; formarea capacitãþii de a lua
decizii, de a identifica ºi a pune în practicã soluþii în
vederea prevenirii ºi rezolvãrii problemelor concrete
legate de relaþia individului cu mediul sãu de viaþã,
pregãtirea cetãþeanului pentru a influenþa deciziile
politice, economice ºi sociale cu privire la mediu.
Tratarea acestor obiective ale educaþiei ecologice – im-
perative ale timpului, au servit drept imbold pentru
constituirea, în anul 1994, a laboratorului ºtiinþific
Ecoeducaþie în cadrul Universitãþii Pedagogice de Stat
I. Creangã, Facultatea Pedagogie, care are ca temã de
studiu Activizarea instruirii ºi educaþiei în procesul
predãrii ºtiinþelor despre naturã în instituþia de învãþã-
mînt superior – ºcoala primarã – instituþia preºcolarã.

Grupul de creaþie este unul dintre cele mai puternice
din Republica Moldova. El include specialiºti cu o vastã
calificare în domeniile pedagogiei, psihologiei ºi predãrii

Laboratorul Ecoeducaþie al Universitãþii
Pedagogice de Stat “Ion Creangã”

diverselor discipline biologice la etapa preuniversitarã
ºi universitarã (C. Andon, V. Cecoi, E. Haheu, E. Popova,
L. Gordea, E. Buzinschi), care sînt ºi autori de manuale,
de materiale didactice.

Colectivul de cercetare ºi-a concentrat activitatea în
douã direcþii principale:

– cultivarea la tînãra generaþie a simþului responsa-
bilitãþii faþã de mediul înconjurãtor, formarea
conºtiinþei ecologice;

– asigurarea învãþãmîntului preuniversitar ºi uni-
versitar cu programe de studii, manuale, mate-
riale didactice, ghiduri metodice etc. la ºtiinþele
naturii, al cãror conþinut sã contribuie la reali-
zarea standardelor educaþionale pentru speciali-
tãþile Pedagogia Învãþãmîntului Primar ºi Peda-
gogia Învãþãmîntului Preºcolar.

În rezultatul cercetãrilor efectuate a fost schimbat
esenþial conþinutul programelor de învãþãmînt la mai
multe discipline: ªtiinþe ale naturii cu bazele ecologiei,
Metodica predãrii ºtiinþelor naturii ºi muncii agricole
în ºcoala primarã, Metodica familiarizãrii preºcolarilor
cu natura, Bazele instruirii ecologice ºi protecþiei
mediului înconjurãtor, care au fost racordate la condiþiile
geografice, la flora ºi fauna Republicii Moldova; au fost
elaborate ºi editate manuale originale: ªtiinþe ale naturii
cu bazele ecologiei, Botanica cu bazele ecologiei, Bazele
instruirii ecologice ºi protecþia mediului ambiant,
Metodica familiarizãrii copilului cu natura. De aseme-
nea, au fost elaborate ºi o serie de materiale didactice
pentru studenþi ºi practicieni: Plai natal, Familiarizarea
preºcolarilor cu natura prin intermediul jocurilor
didactice, Plantele din ungheraºul naturii al grãdiniþei
de copii, Practicum de laborator  la ºtiinþele naturii; di-
verse recomandãri metodice etc.

În prezent, colectivul de cercetare are drept obiectiv
elaborarea bazelor ºtiinþifice ºi metodologice în domeniul
ecologizãrii procesului de învãþãmînt. În acest context,
colaborãm cu Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei, Uni-
versitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din
Tiraspol (cu sediul în Chiºinãu), Universitatea de Stat din
Bãlþi, Universitatea Pedagogicã din Moscova, Universi-
tatea din Bucureºti ºi Universitatea Al. I. Cuza din Iaºi.

Din anul 2001 laboratorul lucreazã la proiectul
Ecoeducaþia copiilor de vîrstã preºcolarã ºi ºcolarã
micã – reper de formare a comportamentului adecvat în
societatea contemporanã.

Prin activitatea sa, laboratorul Ecoeducaþie contri-
buie la eficientizarea ºi modernizarea sistemului de
instruire ºi educaþie din Republica Moldova.

Liliana GORDEA

CURRICULUM VITAE
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QUO VADIS?

1. Care sînt, în opinia dvs., problemele ecologice globale la acest început de mileniu?

La început de mileniu III, ca ºi în a doua jumãtate a mileniului II, rãmîn aceleaºi probleme ecologice:
– poluarea atmosferei cu diferite substanþe toxice ºi degradante;
– fortificarea efectului de serã, ca rezultat al acestei poluãri;
– distrugerea stratului de ozon, din aceleaºi motive;
– diminuarea diversitãþii biologice;
– micºorarea suprafeþelor de terenuri agricole, din cauza extinderii vertiginoase a reþelelor rutiere, centrelor

industriale, localitãþilor umane, eroziunii nemaipomenite a solurilor ºi alunecãrilor de teren etc.;
– explozia demograficã, care genereazã ºi alte probleme – cea alimentarã ºi a spaþiului vital al omului;
– acumularea deºeurilor, fãrã excepþie, în toate þãrile lumii;
– epuizarea resurselor naturale, în special a celor irenovabile ºi irecuperabile etc.;
– slaba asigurare a securitãþii nucleare;
– degradarea mediului în rezultatul conflictelor militare de amploare.

2. Care este starea de fapt în Republica Moldova în acest domeniu? Ce acþiuni sînt/ar trebui întreprinse în plan
legislativ, la nivel de politicã de stat?

Bineînþeles, problemele ecologice globale menþionate reprezintã o expresie integratã, sumatã, generalizatã a
evenimentelor ºi fenomenelor ce au loc în fiecare þarã. Noi însã sîntem o þarã micã, neimportantã din punctul de
vedere al ponderii, calitative ºi cantitative, al poluãrii ºi degradãrii mediului la scarã mondialã. De aceea, într-un
fel, respectãm dictonul ecologiei moderne: Gîndeºte global, dar acþioneazã local.

Starea mediului în Republica Moldova o putem califica printr-un singur cuvînt: criticã! Fiindcã am moºtenit de
la sistemul sovietic totalitar, antiuman ºi antiecologic (tocmai din aceste motive a ºi colapsat URSS!), cele mai
degradate ºi poluate soluri, cu o intensitate ºi o amploare rar întîlnite în istoria omenirii a eroziunii acestora ºi
alunecãrilor de teren, cea mai sãracã diversitate ecologicã, precum ºi un mare deficit de apã, de suprafeþe împãdurite
(penultimul loc în fosta URSS), cu un impact negativ considerabil al poluanþilor asupra structurii sãnãtãþii populaþiei

“Un om curat într-o þarã
curatã într-o lume curatã...”

Interviu cu acad. Ion Dediu, doctor habilitat în biologie, membru a peste
40 de academii,  profesor universitar (Universitatea Tehnicã din Chiºinãu,
Universitatea Al. I. Cuza din Iaºi), director onorific al Institutului Naþional de
Ecologie, preºedinte al Academiei Naþionale de ªtiinþe Ecologice, preºedinte
al Partidului Ecologiºtilor Alianþa Verde.
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(în primul rînd, cancerul, alergiile, bolile cardiovasculare etc.). Mã refer ºi la scãderea bruscã, în ultimii 5-7 ani, a
nivelului de culturã ecologicã, începînd cu factorii de decizie ºi terminînd cu oamenii de rînd. Îmi aduc aminte cu
nostalgie de anii 80 – începutul anilor 90 ai secolului trecut, cînd dintre toate prioritãþile societãþii noastre, inclusiv
a guvernãrii, primá problema protecþiei mediului înconjurãtor ºi folosirii raþionale a resurselor naturale. Nici astãzi
nu ducem lipsã de legislaþie ecologicã (la acest capitol sîntem foarte avansaþi), de programe de stat (de exemplu,
Planul Naþional Strategic de Acþiuni pentru Protecþia Mediului pînã în 2020, Strategia Naþionalã pentru Dezvoltarea
Durabilã, Cartea Roºie a Republicii Moldova (ed. a II-a), Strategia ºi Planul de Acþiuni pentru Conservarea
biodiversitãþii etc.). ªi în acest domeniu sîntem la nivelul cerinþelor imperative ale timpului. Avem o ºtiinþã ecologicã
dezvoltatã. Avem Academia Naþionalã de ªtiinþe Ecologice ºi Institutul Naþional de Ecologie. Avem standarde ºi
normative ecologice moderne. În domeniul ecologiei  dispunem de tot ce are nevoie un stat european civilizat. Însã...
carul stã pe loc... criza ecologicã se aprofundeazã. De ce oare? Mi se pare cã statul nostru, cu cele trei ramuri ale
puterii – Parlamentul, Guvernul ºi Justiþia, a uitat de cele douã drepturi fundamentale ale omului, consfinþite de
Constituþie: art. 24 – Dreptul la viaþã ºi la integritate fizicã ºi psihicã ºi art. 37 – Dreptul la un mediu înconjurãtor
sãnãtos. Dar ºi societatea civilã a devenit pasivã, uitînd de axioma conform cãreia calitatea vieþii unui popor este
determinatã de calitatea mediului ambiant. În acest context, mari restanþe are ºi ºcoala, atît sistemul preuniversitar
cît ºi cel universitar. Am toatã certitudinea cã revista dvs., atît de interesantã ºi necesarã, ar putea în mare mãsurã sã
contribuie la lichidarea acestor lacune.

3. Problemele de protecþie a mediului cu care ne confruntãm astãzi sînt cauzate ºi de lipsa unei culturi ecologice
în cadrul societãþii. Ce înseamnã culturã ecologicã?

Cultura ecologicã include mai multe componente. În primul rînd, conºtiinþa cã sîntem oameni – homo sapiens,
mama noastrã fiind natura, faþã de care avem anumite obligaþiuni, cea mai importantã constînd în folosirea raþionalã
a resurselor ei. În al doilea rînd, trebuie sã înþelegem cã astãzi, utilizînd aceste resurse, le împrumutãm de la generaþiile
viitoare. În al treilea rînd, trebuie sã acceptãm, în legãturã cu ultima remarcã, noua filozofie a omenirii – cea a
dezvoltãrii durabile. Aºadar, cultura ecologicã face parte din cultura general umanã.

4. Cum trebuie promovatã educaþia ecologicã în cadrul societãþii la toate nivelurile: familie, ºcoalã etc.? Cum
se împart responsabilitãþile între stat ºi cetãþeanul de rînd?

În tactica ºi strategia educaþiei ecologice este foarte importantã continuitatea în contextul generaþiilor ºi grija
faþã de educaþie pe tot parcursul vieþii individului. Dacã vorbim despre rolul familiei în aceastã problemã, atunci
putem sublinia cã în expresia cei ºapte ani de acasã trebuie sã se încadreze ºi educaþia ecologicã, adicã ecoetica.

Statului însã îi revine întregul complex de acþiuni efectuate în cadrul celor douã articole din Constituþie menþionate
mai sus.

5. Cum aþi defini noþiunea de ecologie unui preºcolar, unui elev ºi unui adult?

Unui preºcolar i-aº explica aceastã noþiune astfel: mediul ambiant înseamnã familia, grãdiniþa, societatea umanã,
natura înconjurãtoare (aerul, apa, florile, animalele, gîzele, fluturii, pãsãrile etc.), care cer sã fie ocrotite.

Unui elev i-aº spune aceleaºi lucruri plus instruirea ecologicã, adicã studierea profundã a ecologiei ºi a protecþiei
mediului.

Unui adult – toate acestea luate împreunã plus responsabilitatea faþã de generaþiile în creºtere, în devenire, ºi
faþã de generaþiile care ne vor urma.

6. Dacã aþi realiza o lecþie de educaþie ecologicã, ce mesaj aþi transmite?

Aº promova ideea ecoeticii: un om curat într-o þarã curatã într-o lume curatã.
Un om curat înseamnã o fiinþã umanã curatã la suflet, cu respect faþã de Naturã, Patrie, Limbã, Istoria neamului,

cu credinþã în Dumnezeu ºi într-un viitor mai bun. Din punct de vedere ecologic a fi curat trebuie perceput ca o
manifestare ºi tendinþã permanentã, sincerã ºi pertinentã de a nu dãuna naturii, mediului înconjurãtor, adicã de a

QUO VADIS?

“UN OM CURAT ÎNTR-O ÞARÃ CURATÃ ÎNTR-O LUME CURATÃ...”
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Formarea conºtiinþei ecologice a constituit dintot-
deauna o condiþie sine qua non pentru dezvoltarea
economicã a þãrilor avansate, spre deosebire de fostele
state socialiste, unde ecologia era totalmente negatã ca
ºtiinþã, populaþia fiind antrenatã în ample activitãþi de
schimbare a landºafturilor ºi a ecosistemelor. Pe parcur-
sul mai multor decenii s-au implementat proiecte dintre
cele mai bizare: schimbarea cursului rîurilor, desecarea
bãlþilor ºi mlaºtinilor. Ca urmare, ne-am ales cu ...
sãrãturi în loc de terenuri irigabile ºi cu stepa Bugeacului
brãzdatã de canale. Un asemenea proiect – canalul
Dunãrea-Nistru, cu desecarea bãlþilor Rãutului, Prutului
ºi Nistrului, care a adus prejudicii irecuperabile me-
diului – a fost adoptat ºi realizat fãrã a se lua în consi-
deraþie opinia publicã.

„Nu mai avem dreptul moral sã aºteptãm daruri de
la naturã, sarcina noastrã este sã le luãm de la ea cu
forþa”, aceste cuvinte ale savantului Ivan Miciurin,
justificate întrucîtva cu referire la Rusia, nicidecum nu
au dreptul la viaþã în condiþiile noastre. Respectivul

Formarea conºtiinþei ecologice –
imperativ al timpului

postulat, care ne-a fost impus, a direcþionat conºtiinþa
ecologicã, modificînd-o. Ca rezultat, astãzi avem rîuri
cu apã moartã, izvoare de la care a rãmas numai numele,
pãduri fãrã vieþuitoare etc.

Relansarea economico-socialã a republicii noastre
este posibilã doar prin asigurarea unei dezvoltãri durabile
a societãþii, care, dupã pãrerea noastrã, ar trebui sã se
bazeze ºi pe o conºtiinþã ecologicã adecvatã. Formarea
activismului ecologic, implicarea populaþiei în rezol-
varea diverselor probleme ce þin de domeniul protecþiei
naturii constituie, de fapt, o necesitate vitalã ºi o condiþie
prioritarã. De modul de soluþionare a problemelor de
mediu depind, în mare, nu numai succesele obþinute în
domeniul respectiv, ci ºi sãnãtatea fizicã ºi spiritualã a
semenilor noºtri. Cetãþenii republicii, pe lîngã dreptul la
un mod de viaþã sãnãtos, mai au consfinþit prin Consti-
tuþie ºi dreptul la un mediu sãnãtos, dar aceste deziderate
nobile nu-ºi vor gãsi realizare atîta timp cît vor persista
tendinþele nihiliste ce au cuprins în anii 80-90 ai seco-
lului trecut toate pãturile sociale. Ele au provocat nu
numai starea de crizã social-economicã, dar ºi lacune ire-
parabile în conºtiinþa civicã, moralã ºi în comportament,
au acutizat problemele de protecþie a mediului.

De fapt, putem vorbi de o nouã tendinþã în menta-
litatea ºi comportamentul uman – indiferenþa faþã de
soarta naturii, strîns legatã de nihilismul ecologic –
rezultat al celui mai veritabil analfabetism ecologic, care

Nicu VREDNIC

Ministerul Ecologiei, Construcþiilor ºi Dezvoltãrii
Teritoriului

proteja tot ce este viu, ocrotit de Providenþã. Noua eticã umanã prevede un comportament adecvat faþã de toate
creaturile Naturii ºi ale lui Dumnezeu – plante, animale ºi microorganisme, un comportament civilizat asemenea
celui al omului faþã de om. Aceasta înseamnã a fi curat atît prin gînduri cît ºi prin fapte ºi cuvînt. Fiindcã aceste trei
lucruri reprezintã o vrere a Celui de Sus, o reflecþie naturalã a Sfintei Treimi. Acestea sînt poruncile Mîntuitorului,
porunci simple, univoce ºi foarte uºor de îndeplinit! Fãrã mari sforþãri. Eu unul nu iert doar trei lucruri: trãdarea lui
Dumnezeu, trãdarea Naturii ºi, nu în ultimul rînd, trãdarea mamei care te-a nãscut. Un om cu adevãrat curat nu poate
comite aceste pãcate.

Un om curat într-o þarã curatã semnificã curãþenia, prosperitatea Naturii, favorizatã ºi pãstratã de un om cult,
civilizat, bine instruit ºi educat, instruirea ºi educaþia ecologicã fiind parte integrantã a culturii general umane. Aceastã
sintagmã nu este o simplã lozincã, ca multe altele, ci un imperativ al civilizaþiei mileniului III ºi al tuturor timpurilor.
O þarã fãrã deºeuri, cu o productivitate biologicã susþinutã a ecosistemelor naturale (pãdurilor, apelor etc.) ºi a
cîmpurilor agricole. O þarã curatã cu o naturã curatã, cu un popor curat la minte, trup ºi suflet.

Un om curat într-o lume curatã înseamnã ca fiecare dintre noi, din cei cca 5,5 mlrd de inºi de pe Terra, sã aibã
o planetã curatã, fãrã deºeuri, fãrã substanþe toxice, fãrã droguri, fãrã terorism ecologic (biologic), fãrã hoþi ºi ucigaºi,
fãrã distrugãtori de naturã, de viaþã, deci fãrã anticriºti. O planetã prosperã, cu oameni prosperi, cu o adevãratã
dezvoltare umanã durabilã.

Consemnare: Mariana VATAMANU-CIOCANU

QUO VADIS?

“UN OM CURAT ÎNTR-O ÞARÃ CURATÃ ÎNTR-O LUME CURATÃ...”
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poate fi lichidat doar prin formarea unei conºtiinþe
ecologice.

Însuºirea cunoºtinþelor ecologice nu este nici pe
departe un proces simplu. Acesta implicã formarea unei
concepþii moderne ce ar corespunde tendinþelor uma-
nistice în noile condiþii ºi ar determina, implicit, resta-
bilirea bunelor tradiþii naþionale de protecþie a mediului.

Cine astãzi, bunãoarã, îºi mai aduce aminte de vestita
lege a pãºunatului, care permitea scoaterea la pãscut a
vitelor doar în perioada dintre Sf. Gheorghe de primãvarã
ºi Sf. Dumitru de toamnã?

Dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, ca urmare a
colectivizãrii ºi dispariþiei noþiunii de proprietate
privatã, a fost dat uitãrii ºi sentimentul de protecþie a
bunurilor private. Aºa s-a format o nouã mentalitate,
bazatã pe un nihilism cras, al cãrui motou era „nu-i al
meu, nu-mi pasã”. O datã cu destrãmarea fostului
imperiu socialist ar fi trebuit sã se spulbere, de rînd cu
alte iluzii, ºi nihilismul ecologic. Dar nu a fost sã fie.
În prezent culegem roadele tristului nostru trecut istoric
în ce priveºte protecþia mediului. Mai mult ca atît,
reformele ce au loc în republicã ne demonstreazã cu
prisosinþã cã autoritãþile locale posedã doar cunoºtinþe
sumare la acest capitol. Repartizarea spaþiilor verzi
pentru construcþii, autorizarea tãierii fîºiilor forestiere,
lipsa totalã a cimitirelor pentru animale, a poligoanelor
de înhumare a deºeurilor sînt o dovadã a unui nivel
scãzut de culturã ecologicã, atît al populaþiei cît ºi al
factorilor de decizie.

Desigur, trebuie sã recunoaºtem cã se mai întreprinde
cîte ceva ºi astãzi: de Rusalii se curãþã fîntîni ºi izvoare,
de hramul satelor se împrospãteazã casele, se amena-
jeazã strãzile, aceste acþiuni însã au loc sporadic.

Analizînd premisele creºterii conºtiinþei ecologice în
condiþiile de democratizare a societãþii, observãm cã
acest proces este strîns legat de necesitatea elaborãrii ºi
implementãrii la scarã naþionalã a unei noi politici în
domeniul respectiv. Soluþionarea problemelor menta-
litãþii ecologice a populaþiei este în directã corelaþie cu
reorientarea conºtiinþei civice a individului. Oricît de
diverse ar fi cunoºtinþele obþinute, fãrã formarea unei
opinii adecvate, fãrã oferirea posibilitãþilor de mani-
festare în public, nu vom avea o nouã conºtiinþã eco-
logicã. Numai susþinerea activã a întregii comunitãþi va
stãvili distrugerea mediului, va fi o contrapondere
intereselor meschine.

Întregul nostru potenþial uman ºi, în primul rînd,
organizaþiile obºteºti ecologiste din republicã, urmeazã
sã elaboreze cãile de declanºare a unei ofensive împo-
triva celor ce aduc prejudicii naturii. Numai aºa poate fi
cîºtigatã lupta cu conservatismul, terorismul ecologic,
egoismul individual ºi de grup.

La etapa actualã este necesarã o activitate, bine
argumentatã în plan ºtiinþific, de educaþie ecologicã a
populaþiei. Pentru început, trebuie sã se elaboreze o

Concepþie naþionalã a educaþiei ecologice, ca mai apoi,
în baza acestui document, sã fie întocmit Programul
naþional de educaþie a populaþiei.

Instruirea ºi educaþia ecologicã – o nouã filã
Problemele instruirii ºi educaþiei ecologice capãtã o

semnificaþie deosebitã astãzi, cînd societatea, cunoscînd
situaþia dezastruoasã a naturii, trãieºte doar cu speranþa
cã umanitatea va conºtientiza pericolul iminent ºi va
realiza activitãþi practice de îmbunãtãþire rapidã a stãrii
mediului.

Miza principalã în aceste activitãþi este tînãra genera-
þie, care urmeazã a fi iniþiatã în problemã prin instruirea
ecologicã (conceputã pînã nu demult doar ca un mijloc
de rãspîndire a cunoºtinþelor despre naturã) prin interme-
diul disciplinelor ºcolare – geografia ºi biologia, antici-
pate în ciclul primar de ºtiinþe ale naturii. Or, numai
cunoºtinþele cãpãtate în cadrul acestor ore, cu toate
eforturile pedagogilor entuziaºti, nu pot nici pe departe
forma abilitãþi ecologice în adevãratul sens al cuvîntului.
În rezultat, adolescenþii nu sesizeazã legãtura indiso-
lubilã naturã-om-naturã, iar deprinderile achiziþionate în
ºcoalã foarte repede sînt date uitãrii. Toatele acestea
denotã necesitatea unei noi atitudini privind instruirea
ºi educaþia ecologicã.

Ecologia este o ºtiinþã interdisciplinarã, legatã
nemijlocit de geografie ºi biologie, dar ºi de fizicã,
chimie, istorie, matematicã. Majoritatea profesorilor,
din pãcate, nu posedã abilitãþi de îmbinare a ele-
mentelor din domeniul ecologiei ºi de specialitate cu
cele de chimie, fizicã etc. Singura ieºire din aceastã
situaþie complicatã, dupã pãrerea noastrã, este lichi-
darea barierelor interdisciplinare ºi integrarea proble-
melor ce þin de domeniul educaþiei ecologice în curri-
culumul ºcolar. Calea propusã pare a fi cea mai efi-
cientã, dat fiind faptul cã instruirea ecologicã presu-
pune nu doar o simplã acumulare de informaþii, ci
activitãþi de protecþie a mediului, formarea unei atitu-
dini adecvate faþã de naturã, conºtientizarea inter-
relaþiilor naturã-om-naturã.

Un om bine instruit ºi iniþiat în problemele ecologice
este nu doar un contemplator pasiv al evenimentelor sau
o persoanã cu o atitudine criticã faþã de starea mediului,
ci un apãrãtor activ al naturii. Instruirea ºi educarea unei
astfel de personalitãþi constituie o acþiune instantanee.
De la excursiile „în sînul naturii” pînã la realizarea acti-
vitãþilor de protecþie este o cale lungã, pe alocuri chiar
destul de complicatã. Primeazã însuºirea de cãtre elevi
a unor cunoºtinþe care, mai apoi, transformîndu-se în
abilitãþi, sã dea naºtere unei noi atitudini bazate pe un
comportament dictat de circumstanþele naturale.

Probabil, v-aþi întrebat deseori ce se întîmplã cu
copiii noºtri. Ieri au ieºit la sãdit copaci, astãzi însã îi
distrug. La ora de educaþie tehnologicã confecþioneazã
graurniþe, iar în pauzã devasteazã cuiburile de coþofene.
La lecþia de literaturã un elev recitã foarte emotiv fabula

QUO VADIS?

FORMAREA CONªTIINÞEI ECOLOGICE – IMPERATIV AL TIMPULUI
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Racul, broasca ºi ºtiuca, iar a doua zi aruncã cu pietre
în broaºtele din bãltoacã. Prin ce se explicã acest decalaj
de comportament? Rãspunsul este ascuns în nihilismul
ºi analfabetismul ecologic al societãþii – o barierã care
poate fi devansatã doar prin realizarea unor activitãþi
consecutive ºi consecvente. Or, o simplã activitate de
plantare a unui arbore de cãtre un elev nu va da rezultatul
scontat. Doar îngrijirea permanentã a acestuia, realizarea
unor observãri notate în caietul de botanicã etc. va
schimba mentalitatea elevului.

Bazele poziþiei civice se pun în copilãrie. ªi este
oportun sã amintim urmãtoarea axiomã: cu cît mai
devreme va fi iniþiat procesul de instruire ºi educaþie

ecologicã, cu atît mai mult vor creºte ºansele ca generaþia
de mîine sã fie orientatã spre un mediu de viaþã sãnãtos.
Ea va poseda destule abilitãþi de protecþie a naturii, le
va aplica la momentul oportun, conºtientizînd în perma-
nenþã responsabilitãþile pentru realizarea lor. Conco-
mitent urmeazã sã creascã ºi gradul de informare a
cetãþenilor privind mediul ambiant.

Astfel vom putea dezvolta capacitãþile comunicative
ºi de colaborare în domeniu, îi vom deprinde pe copii
sã depisteze problemele ºi sã gãseascã soluþii. Esenþialul
constã în a le oferi posibilitatea de a se include într-un
proces instantaneu de instruire ºi educaþie ecologicã cu
o duratã de o viaþã.

ASPECTE CONCEPTUALE
Procesele tehnologice utilizate actualmente în produ-

cerea bunurilor presupun exploatarea intensivã atît a
resurselor energetice cît ºi a celor ce au o importanþã
majorã pentru asigurarea continuitãþii vieþii pe Pãmînt.
Acestea au escaladat epuizarea resurselor, degradarea
mediului capãtînd un caracter ireversibil. Discrepanþele
apãrute între activitãþile umane ºi protecþia adecvatã a
naturii vin sã demonstreze o datã în plus cã ecosistemele
planetare nu mai pot face concesii ºi nici asigura externa-
litãþi pozitive.

Anii 70 ai secolului trecut au fost deosebit de prolifici
în conºtientizarea de cãtre opinia publicã a problemelor
de mediu. Anii 80, la rîndul lor, au confirmat nevoia
armonizãrii relaþiilor dintre om ºi naturã prin identifi-
carea pericolelor generate de gãurile de ozon, schimbã-
rile climaterice; au fost analizate capacitãþile mediului
de a absorbi ºi prelucra deºeurile toxice, problemele
demografice ºi de distribuþie a populaþiei. Toate acestea
au condus la pertractãri argumentate în favoarea dez-
voltãrii durabile ºi acceptarea necesitãþii de reducere a
degradãrii mediului.

Conceptul de dezvoltare durabilã apare pentru prima
oarã în Raportul Brundtland (Our Common Future,

Rolul tehnologiilor
informaþionale

în dezvoltarea durabilã

Marin BÃLÃNUÞÃ

Centrul Educaþional PRO DIDACTICA

1987) al Comisiei Mondiale pentru Mediu ºi Dezvoltare,
fiind definit ca “un proces de schimbare” bazat pe
echitate în ceea ce priveºte utilizarea resurselor (“reali-
zarea nevoilor actuale, fãrã a compromite capacitatea
generaþiilor viitoare de a-ºi satisface propriile nevoi”).
Dezvoltarea durabilã are drept scop creºterea economicã
ºi rezolvarea problemelor sociale prin modificarea
regulilor managementului resurselor naturale la scarã
globalã. Pe parcurs s-au identificat schimbãrile ce-i
afecteazã pe toþi ºi eforturile comune de întreprins. La
Conferinþa ONU pentru Mediu ºi Dezvoltare de la Rio
de Janeiro din 1992, conceptul de dezvoltare durabilã a
dobîndit trei dimensiuni: socialã, economicã ºi de mediu.

Esenþa dezvoltãrii durabile constã în integrarea
armonioasã a dezvoltãrii economice, în guvernarea res-
ponsabilã, în asigurarea coeziunii sociale ºi a simbiozei
om-naturã, aceste aspecte fiind relevate de principiile
formulate în cadrul Agendei XXI a Conferinþei ONU de
la Rio de Janeiro:

1. Iniþiativele de dezvoltare economicã trebuie sã se
centreze pe interesele actuale ºi de perspectivã ale
omului.

2. Gãsirea unor soluþii de rezolvare a problemelor
printr-o abordare holisticã, facîndu-se apel la
ºtiinþã ºi tehnologie.

3. Încurajarea comunitãþii de a-ºi pãstra valorile
culturale, morale ºi spirituale.

4. Respectarea drepturilor unor comunitãþi la pro-
pria dezvoltare.

5. Suveranitatea naþionalã presupune asigurarea
securitãþii oamenilor ºi a calitãþii mediului.

QUO VADIS?

FORMAREA CONªTIINÞEI ECOLOGICE – IMPERATIV AL TIMPULUI
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Criteriul Societatea industrialã Societatea informaþionalã
Resursa principalã capitalul cunoºtinþe, informaþie
Bunurile caracteristice maºini, centrale de energie, calculatoare conectate în reþea,  produse

reþele de transport ºi comunicaþii, program, servicii informatice ºi de
vehicule autopropulsate comunicaþii

Ponderea costurilor în activitatea de producþie în activitatea de concepþie
Tehnologiile reprezentative intens consumatoare de energie, slab consumatoare de energie, ecologice

periculoase pentru mediu
Schimbul de bunuri valori echivalente multiplicarea valorii
Munca creºterea productivitãþii însoþitã noi activitãþi capabile sã absoarbã forþa

de ºomaj de muncã
Schimbul ºi accesul prin unitãþi specializate direct cãtre utilizator
la informaþie
Domeniul geografic naþional global
reprezentativ

6. Egalitatea dintre sexe.
7. Pacea, ordinea ºi unitatea naþionalã.
8. Justiþia socialã, echitatea între ºi în cadrul gene-

raþiilor la nivel de distribuþie raþionalã a re-
surselor, oferirea de oportunitãþi egale pentru
membrii societãþii.

9. Participarea democraticã la luarea deciziilor.
10. Viabilitatea instituþionalã care sã asigure conver-

genþa de interese a diferitelor grupuri.
11. Dezvoltarea economicã viabilã, bazatã pe echi-

tate între comunitãþi, vîrste, clase sociale, grupuri
etnice, zone geografice, generaþii etc.

12. Distribuirea raþionalã a populaþiei, astfel încît sã
nu depãºeascã capacitatea de suport a mediului.

13. Sãnãtatea ecologicã prin recunoaºterea naturii ca
moºtenire comunã pentru generaþiile viitoare.

14. Echitatea între zonele biogeografice în manage-
mentul resurselor naturale.

15. Cooperarea globalã a naþiunilor.
Iniþial, promotorii dezvoltãrii durabile, ca ºi ecolo-

giºtii care i-au precedat, au considerat suficient de-
mersul ºtiinþific, fãrã a cãuta modalitãþi eficiente de
informare a maselor largi. Adãugînd influenþele diferi-

telor grupuri de interes, ineficacitatea strategiilor de
comunicare alese ºi complexitatea mesajului transmis,
a fost înregistrat un randament (impact) minim al
demersului sus-menþionat.

Dezvoltarea informaticii, dublatã de extinderea sferei
de aplicare a tehnicii de calcul, creeazã o nouã viziune
asupra modului în care evolueazã societatea, a modului
în care sînt identificate nevoile ºi direcþiile acesteia.

Efectele pe care tehnologiile informaþionale le au
asupra dezvoltãrii sociale se manifestã de la cele mai
elementare procese economice pînã la cercetãri funda-
mentale, toate fiind legate printr-o spiralã a evoluþiei, a
cãrei vitezã este din ce în ce mai mare.

Structurarea informaþiei la nivel social, posibilitatea
comunicãrii ºi utilizãrii acesteia pe plan mondial au
consecinþe pozitive semnificative, a cãror pãstrare este
determinatã de contextul tehnic, economic ºi legislativ.

Informaþia devine resursa de bazã a societãþii, iar
gestionarea acesteia se cuvine a fi protejatã sub toate
aspectele, în special cel juridic.

Imaginea de ansamblu a noii societãþi informaþionale
se contureazã mai bine dacã o privim, în comparaþie cu
societatea industrialã, prin prisma criteriilor specifice.

Dezvoltarea durabilã trebuie sã þinã cont de actuala conjuncturã ºi de perspectivele umanitãþii pentru a optimiza
gestiunea resurselor disponibile.

Toate revoluþiile, inclusiv cea informaþionalã, înregistreazã incertitudini, rupturi, dar ºi ocazii de care trebuie
sã se profite. Transformarea ºanselor în avantaje reale, precum ºi reacþia la anumite neajunsuri se va produce cu
atît mai prompt cu cît mai repede se va intra în era societãþii informaþionale. În faþa progreselor remarcabile realizate
pe plan tehnic ºi  în raport de posibilitãþile economice, toþi protagoniºtii industriei internaþionale îºi reevalueazã
strategiile. Provocãrile economice ale noii societãþi sînt fulminante, informaþia este transnaþionalã; ca ºi banii,
ea nu are “patrie”. Pentru anumite regiuni geografice societatea informaþionalã înseamnã noi posibilitãþi de
exprimare a identitãþii ºi a tradiþiilor culturale, pentru altele – oportunitãþi de minimizare a inconvenientelor legate
de distanþã ºi izolare.

Dezvoltarea tehnologiilor inedite ºi apariþia unor noi modele economice determinã un potenþial sporit pentru
asigurarea durabilitãþii ecosistemelor planetare. Inovaþiile în domeniul informaþional ºi comunicaþional oferã
supleante (substituenþi) în transportul de bunuri, cãlãtorii ºi procese tehnologice cu un consum redus de resurse.
Astfel de schimbãri pot diminua semnificativ impactul activitãþilor de ordin industrial ºi comercial asupra
mediului.

QUO VADIS?

ROLUL TEHNOLOGIILOR INFORMAÞIONALE ÎN DEZVOLTAREA DURABILÃ
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1 CIM – engl. Computer Integrated Manufacturing
2 CAD – engl. Computer-aided designing
3 ATT – engl. Advanced transport telematics
4 GIS – engl. Geografic Information System

IMPACTUL TEHNOLOGIILOR
INFORMAÞIONALE

Valorile societãþii moderne sînt promovate, în mare
mãsurã, de cunoºtinþele acumulate, dar ºi de tehnologiile
elaborate. Tehnologiile informaþionale sînt acele tehno-
logii care vor dota atît omul cît ºi maºinile (mecanismele)
cu date ce pot fi transformate ulterior în raþionamente ºi
cunoºtinþe. Utilizarea adecvatã a acestora poate contribui
la dezvoltarea durabilã atîta timp cît oamenii informaþi
ºi autorizaþi îºi cunosc rolul lor în societate, iar maºinile
(procesele tehnologice) sînt capabile sã minimalizeze
consumul de resurse energetice, sã reducã cantitatea
deºeurilor ºi a poluanþilor.

Tehnologiile informaþionale faciliteazã, în primul rînd,
accesul rapid ºi eficient la informaþie, oferã oportunitãþi
de învãþare ºi servesc drept instrumente-suport în coopera-
rea internaþionalã. Actualul cyberspaþiu, Internet-ul,
înlesneºte realizarea celor mai variate activitãþi ºi nãzuinþe
umane. Procesarea, stocarea, transmiterea informaþiei în
format electronic fãrã limite spaþiale sau temporale
permite oamenilor accesul la datele dorite. Analiza sau
cercetarea informaþionalã contribuie tot mai mult la
elaborarea de noi raþionamente ºi metode de optimizare
a proceselor tehnologice. Întrucît informaþia a devenit
mult mai accesibilã pentru fiecare ºi aproape oriunde, este
lesne de înþeles cã astãzi aceasta reprezintã un mijloc
(resursã) economic ºi un factor important în societate.

Miniaturizarea ºi inovaþiile în electronicã permit
echiparea maºinilor cu tehnologii comunicaþionale ºi
inteligenþã care asigurã comunicarea fãrã intermediul
omului. Astfel, tehnologiile informaþionale prezintã un
potenþial sporit în asigurarea durabilitãþii mediului ºi a
economiei, îndeosebi în activitãþile de producþie ºi trans-
port. Oportunitãþi de utilizare a tehnologiilor informaþionale
pot apãrea însã  ºi în multe alte sfere. În continuare, vom
evidenþia domeniile de aplicare a tehnologiilor infor-
maþionale în vederea asigurãrii unei dezvoltãri durabile.

POTENÞIALUL TEHNOLOGIILOR
INFORMAÞIONALE

Industrie:
– utilizarea proceselor de producþie complexe ºi

automatizate (CIM1) contribuie la integrarea
metodelor (abordãrilor) manageriale cu cele
tehnologice. Sistemul astfel proiectat genereazã
rapid ºi eficient date pentru grupul managerial
care, la rîndul sãu, poate identifica oportunitãþi
de reducere a consumului energetic ºi de materie
primã, a cantitãþii de deºeuri;

– utilizarea sistemelor de proiectare automatizate
(CAD2) reduce semnificativ ciclul de elaborare
sau reelaborare a produselor;

– utilizarea simulãrilor în realitatea virtualã poate
diminua substanþial consumul resurselor des-
tinate pentru testãri ºi pentru a accelera procesul
de testare.

Transporturi:
– utilizarea mijloacelor de telecomunicaþie ºi a tele-

lucrului pot servi drept substituenþi ai deplasãrilor
ºi cãlãtoriilor de serviciu;

– utilizarea sistemelor de control electronic al
injecþiei combustibilului pentru motoarele mij-
loacelor de transport contribuie la economisirea
combustibilului ºi  la reducerea poluãrii;

– folosirea dispozitivelor telematice în transport
(ATT3) sporeºte vãdit eficienþa traficului ºi
siguranþa lui.

În scopul reducerii necesitãþilor de transport zilnic,
serviciile prestate de societatea informaþionalã pot
eficientiza managementul reþelelor de transport. Pe
lîngã tele-lucru, tehnologia informaþionalã ºi comu-
nicaþionalã oferã sisteme de transport telematic. Aces-
tea sînt dominate de douã elemente esenþiale: infra-
structura inteligentã (senzori ºi reþele telematice pe
ºosele care sã interacþioneze cu vehiculele ºi centrele
de control) ºi echipamentele telematice de bord, care
constituie, de fapt, interfaþa dintre ºofer ºi infrastructura
inteligentã.

Beneficiile sistemelor de transport telematic sînt
numeroase. Impactul potenþial al acestora asupra pro-
tecþiei mediului va fi determinat de utilizarea mai
raþionalã a drumurilor prin introducerea unor sisteme
electronice de taxare care vor eficientiza traficul ºi vor
reduce aglomerarea în orele de vîrf ºi, implicit, poluarea.
Feedback-ul este dat de faptul cã infrastructura inteli-
gentã va putea mãsura nivelurile de poluare ºi va putea
furniza informaþii în acest sens.

Agriculturã:
– un sistem agricol durabil va avea beneficii, în

primul rînd, de pe urma utilizãrii responsabile
a resurselor de cãtre fermieri cît ºi de pe urma
facilitãrii de cãtre sistemele specializate a
expertizei locale (condiþii climaterice, sol,
relief etc.);

– utilizarea datelor generate cu ajutorul sistemului
informaþional geografic (GIS4) ºi culegerea
informaþiei de la distanþã pot înlesni planificarea
activitãþilor ºi luarea deciziilor la nivel local.

Mediu:
– tehnologiile informaþionale pot asigura accesul

sporit al cetãþenilor, autoritãþilor, ONG-urilor la
informaþii pentru monitorizarea mediului ambiant;

– culegerea datelor de la distanþã ºi GIS-ul sînt de
neînlocuit în elaborarea hãrþilor ºi monitorizarea
factorilor ce influenþeazã mediul, determinînd o
planificare mai efectivã.

QUO VADIS?
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Pentru a sãdi un pom, a creºte o floare, a pãstra în
curãþenie curtea casei ºi întreaga localitate este nevoie
de dorinþa de a o face cu mîinile proprii. Este mult mai
greu sã creºti un copac, decît sã-l tai ºi sã-l pui pe foc…
Cauza o fi doar sãrãcia noastrã materialã ori poate ºi cea
a sufletului?

Proiectul Fondul de Investiþii Sociale din Moldova, reieºind din scopul sãu major – îmbunãtãþirea condiþiilor de
trai ale populaþiei rurale sãrace, susþine financiar diferite iniþiative comunitare, printre care ºi cele de protecþie a mediului
ambiant.

Locuitorii satelor-beneficiare FISM au implementat peste 400 de microproiecte de reparaþie a ºcolilor; de
reabilitare ºi construcþie a drumurilor, a reþelelor de apã potabilã; de aprovizionare cu gaze naturale etc., reuºind
astfel sã soluþioneze problemele stringente care le afectau viaþa. De menþionat cã, indiferent de caracterul

Participarea – modalitate
eficientã de soluþionare
a problemelor ecologice

Educaþie:
– videoconferinþele ºi alte forme de transmitere a

informaþiei pot fi utilizate pentru efectuarea
procesului de instruire la distanþã; cursurile
oferite on-line prin Internet eliminînd orice
barierã spaþialã dintre profesori ºi discipoli;

– pachetele (soft-urilor) de instruire multimedia pot
fi implementate în educaþia formalã, nonformalã
ºi informalã.

Altele:
– Economisirea hîrtiei: procesarea ºi rãspîndirea

electronicã a informaþiei duc la salvarea arealu-
lui forestier;

– Decelerarea urbanizãrii: accesul adecvat ºi
prompt la informaþii ºi cunoºtinþe prin interme-
diul telecomunicaþiilor în localitãþile rurale va
descuraja procesul de urbanizare;

– Tele-medicina: poate asigura acordarea ajutorului
medical la distanþã, direct la domiciliu neso-
licitînd deplasarea medicilor sau a pacienþilor;

– Asigurarea accesului cetãþenilor la informaþie:
se realizeazã prin crearea de conþinuturi potri-
vite (corespunzãtoare) publicate ºi distribuite
celor ce se confruntã la nivel local cu probleme
de mediu, în vederea stimulãrii ulterioare a
acþiunilor de redresare ºi asigurare a unei dez-
voltãri durabile.

CONCLUZII:
Dezvoltarea durabilã urmãreºte, pe de o parte,

menþinerea calitãþii mediului (componentã a calitãþii
vieþii), iar pe de altã parte, dezvoltarea economicã. Prin
urmare, dezvoltarea durabilã cere împletirea cît mai

armonioasã a acestor deziderate (integrarea problemelor
de mediu în dezvoltarea socioeconomicã).

Tehnologiile comunicaþionale ºi informaþionale îºi
au rolul bine meritat în societatea contemporanã ºi sînt
privite ca un factor pozitiv în rezolvarea multor proble-
me, inclusiv a celor de mediu, efectele colaterale nefa-
vorabile generate de implementarea noilor tehnologii
fiind nesemnificative. Putem afirma cã aplicarea tot mai
largã a  tehnologiilor de vîrf constituie un element-cheie
în pãstrarea unui mediu de viaþã sãnãtos.
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microproiectului, se þine cont de influenþa lui asupra
sãnãtãþii oamenilor ºi a  naturii prin:

• utilizarea materialelor de construcþie ecologic
pure ºi a tehnologiilor moderne;

• implementarea microproiectelor ecologice;
• desfãºurarea activitãþilor de protecþie a mediului

ambiant în cadrul contractelor de performanþã;
• elaborarea direcþiei ecologice în planurile de

dezvoltare social-economicã a localitãþilor;
• organizarea unor concursuri ce stimuleazã iniþia-

tiva comunitarã în soluþionarea problemelor de
mediu.

Conºtiinþa ecologicã –
schimbare de comportament
Nici un microproiect FISM nu se implementeazã fãrã

a fi evaluat impactul asupra factorilor naturali, o atenþie
deosebitã acordîndu-se promovãrii standardelor menite sã
amelioreze calitatea mediului. De acest fapt se þine cont
de la bun început, cînd se purcede la proiectare, iar mai
apoi, pe tot parcursul lucrãrilor de reabilitare sau con-
strucþie, pînã la darea obiectului în exploatare. De exemplu,
în cazul gazificãrii unei ºcoli sau grãdiniþe, instalarea de
minicazangerii moderne, cu sisteme de încãlzire gra-
vitaþionalã ce nu consumã energie electricã, permite
conservarea ºi pãstrarea energiei termice, ceea ce con-
tribuie la reducerea substanþialã a cantitãþii arse de
combustibil ºi la micºorarea emisiei substanþelor nocive
în aer. Iar la soluþionarea problemei aprovizionãrii cu apã
potabilã se fac investigaþii asupra calitãþii apei ºi se aplicã
mãsuri de mitigaþie a influenþei negative a apelor reziduale.

La efectuarea lucrãrilor civile sînt utilizate materiale
de construcþie ecologic pure, fapt confirmat de certifi-
catele igienice ºi de calitate. Fondul de Investiþii Sociale
din Moldova respectã prevederile cadrului legal privind
interzicerea folosirii azbestului sub orice formã: în locul
þevilor de azbest sînt întrebuinþate cele de polietilenã;
foile de ardezie sînt înlocuite cu þiglã de ceramicã; la
lucrãrile de interior sînt utilizate doar vopsele ce conþin
componenþi naturali – materiale mai rezistente ºi ino-
fensive pentru sãnãtate.

O datã cu finisarea lucrãrilor, ºantierele sînt aduse în
ordine exemplarã, deºeurile menajere solide fiind evacu-
ate în locuri autorizate; curþile ºcolilor, zonele de protecþie
a fîntînilor arteziene ºi cele de distribuire a gazelor natu-
rale – amenajate ºi înverzite; de-a lungul drumurilor –
plantaþi copaci ºi semãnatã iarbã decorativã.

La Sadîc (Cantemir), unde toþi locuitorii satului au
obþinut acces la gaze naturale, pentru amenajarea terenului
aferent ºcolii ºi grãdiniþei, pentru plantarea unui parc în
regiunea punctului de distribuire a gazului a fost procurat
material sãditor – puieþi de castan ºi plop – în sumã de
peste 4000 de lei. La Javgur (Cimiºlia) au fost curãþite 14
fîntîni; pe panta drumului principal, recent reparat, a fost
semãnatã iarbã ºi plantaþi puieþi de salcîm, viºin, nuc.
Acum copiii, indiferent de timpul de afarã, vin la ºcoalã

fãrã a se confrunta cu dificultãþi. În acest sat s-a întîmplat
un caz curios. Într-o dimineaþã, primarul i-a spus în glumã
unui bãiat cã, dacã acesta va sãdi pînã în searã un copac,
va merge în excursie. Mare i-a fost mirarea, cînd, a doua
zi, la primãrie a venit o duzinã de bãieþi sã-ºi revendice
dreptul de a pleca în excursie: fiecare sãdise din proprie
iniþiativã mai mulþi puieþi! Cînd au revenit din excursie,
bãieþii i-au solicitat primarului o altã distracþie în schimbul
îngrijirii copacilor de pe marginea drumului. Este un bun
exemplu de dezvoltare a conºtiinþei ecologice, menitã sã
schimbe comportamentul ºi mentalitatea la nivel indi-
vidual ºi colectiv.

Decizia unanimã – succes asigurat
Sprijinind participarea membrilor comunitãþii la luarea

deciziilor privind problemele de mediu, FISM a investit
pînã în prezent în microproiecte ecologice peste 4 mili-
oane lei. Contribuþia comunitãþilor depãºeºte 600 mii de
lei. Aceºti bani au fost folosiþi pentru lichidarea rîpilor,
consolidarea terasamentelor, prevenirea eroziunii solului
ºi alunecãrilor de teren, înverzirea zonelor sanitare ºi de
protecþie, valorificarea izvoarelor subterane, plantarea
arborilor ºi arbuºtilor, semãnatul ierbii  etc.

La Scorþeni (Teleneºti), bunãoarã, o rîpã de peste 15
metri lãþime ºi 11 metri adîncime crea un mare disconfort
sãtenilor, în special celor ale cãror case erau ameninþate
sã se surpe în orice clipã. La adunarea generalã a
locuitorilor, participanþii au votat pentru astuparea rîpii,
asumîndu-ºi responsabilitatea de a contribui la aceastã
acþiune. Primarul a mobilizat oamenii prin gestul sãu: a
depus 350 de lei în contul contribuþiei comunitãþii.
Exemplul lui a fost urmat de consãteni. La cel mai vizibil
loc din sat, în faþa primãriei, a fost instalat un panou uriaº
pe care se înscria numele fiecãrui donator. Provocarea a
declanºat o adevãratã competiþie de colectare a surselor
financiare, mai ales cã cerneala cu care se notau numele
era de diferite culori: roºie – pentru persoanele ce au
donat peste 100 de lei; albastrã – pentru acei care au
contribuit cu mai puþin de 100 de lei ºi violetã – pentru
acei care… s-au zgîrcit. Fiecare bãnuþ a fost luat la
evidenþã ºi folosit eficient.

Contribuþia comunitãþii a constituit 146 026 lei, iar
costul total al microproiectului a depãºit 970 mii lei. Pe
o distanþã de jumãtate de kilometru a fost efectuatã o
muncã enormã: au fost transportate 62 700 tone de
pãmînt, rîpa fiind redusã la un canal de scurgere a apelor
pluviale. Albia lui a fost consolidatã pe o suprafaþã de
4000 m2, utilizîndu-se în acest scop 4500 m3 de piatrã
(o mie de camioane!).

ªi locuitorii din Vãlcineþ (Cãlãraºi) au simþit pe propria
piele ce înseamnã o calamitate naturalã. Vatra satului a fost
devastatã cu mai mulþi ani în urmã de alunecãri masive de
teren. De aceea, aflînd despre posibilitatea obþinerii unui
sprijin din partea FISM, aceºtia nu au ezitat nici o clipã. Ei
au respectat condiþiile finanþatorului ºi au reuºit sã sãdeascã
50170 de puieþi. Astãzi, pe o suprafaþã de aproximativ 14
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hectare, creºte o pãdure tînãrã de salcîmi, plopi, sãlcii etc.
Oamenii din sat udã pe timp de secetã copacii, îi curãþã de
lãstarii de prisos, cosesc iarba de pe suprafeþele ce le-au fost
date în arendã pe un termen de 15 ani. De fapt, plantînd o
pãdure care prinde la putere, sãtenii au demonstrat cã prima
investiþie fãcutã de FISM (reparaþia drumului principal din
centrul localitãþii) este eficientã, cã pot avea grijã ºi folosi
cu pricepere ceea ce le aparþine. Din cei aproximativ 5000
de locuitori 1200 au contribuit la colectarea investiþiei. Au
dat un ban, ºi-au suflecat mînecile… Acum merg pe un drum
larg, cu borduri vãruite ºi se bucurã cã au reuºit sã stopeze
alunecãrile de teren.

Alte localitãþi, cum ar fi Giurgiuleºti, Manta, Slobozia
Mare, Roºu, Vadul lui Isac (Cahul), au implementat micro-
proiecte de consolidare a terasamentului prin plantarea
culturilor silvice. În aceste sate, pe terenuri agresive au
fost plantaþi circa 180 mii de puieþi din cei peste 500 mii
sãdiþi în cadrul microproiectelor ecologice FISM.

Contractele de performanþã –
continuarea implicãrii populaþiei
Asemenea contracte au fost încheiate cu 40 de sate.

Ele prevãd crearea unor fonduri comune de durabilitate
a microproiectului implementat pe o perioadã de doi ani.
FISM alocã atît cît colecteazã comunitatea, dar nu mai
mult de 1000 de dolari – bani utilizaþi pentru perfecþio-
narea cadrelor, înfiinþarea fondurilor de carte, organi-
zarea cãlãtoriilor de studii etc. Un loc aparte revine
diferitelor activitãþi ecologice, cum ar fi curãþirea ºi
amenajarea fîntînilor, semãnatul ierbii, plantarea puie-
þilor, înverzirea teritoriilor, abonarea la revistele de
specialitate, desfãºurarea seminariilor etc. Iatã doar
cîteva exemple: la Ucrainca (Cãuºeni) în cadrul semi-
nariilor ecologice au fost invitaþi experþi în domeniu ºi
cei mai vestiþi fîntînari din sat; la Borceag (Cahul) a fost
înverzit teritoriul de lîngã fîntîna artezianã ºi amenajate
mai multe izvoare; la Antoneºti (ªtefan-Vodã), de-a
lungul drumului reparat cu suportul FISM, au fost
plantaþi copaci ºi arbuºti decorativi.

În aceste activitãþi se implicã o parte considerabilã
a populaþiei care, dupã ce a contribuit la soluþionarea unei
probleme stringente a satului cu bani, muncã sau mate-
riale, conºtientizeazã necesitatea pãstrãrii ºi multiplicãrii
rezultatelor obþinute. Aproape douã treimi din localitãþile
ce au valorificat surse financiare oferite de FISM, au
dezvoltat mai departe microproiectele implementate,
activitãþile din domeniul ecologic nelipsind în majo-
ritatea cazurilor.

Planificarea activitãþilor – luciditate în acþiune
Toate localitãþile rurale, în care consultanþii FISM au

facilitat procesul de elaborare a planului de dezvoltare so-
cial-economicã, se confruntã cu diverse probleme eco-
logice. Planurile elaborate conþin direcþii strategice de
interes comunitar, una dintre ele vizînd modalitatea de
soluþionare a problemelor menþionate.

Comunitãþile identificã problemele de sine stãtãtor,
proiecteazã acþiunile ce trebuie întreprinse, îºi asumã prin
persoane concrete responsabilitãþi ºi cautã mijloacele
necesare pentru eliminarea surselor de poluare a apei,
solului etc. Locuitorii de la Hãsnãºenii Noi (Drochia) ºi-
au propus sã lichideze o gunoiºte neautorizatã, sã amena-
jeze un parc ºi fîntînile din sat. Cei de la Chiºcãreni
(Sîngerei) au elaborat un adevãrat plan de salubrizare a
localitãþii, care prevede finisarea construcþiei sistemului
de canalizare ºi a staþiei de epurare a apelor reziduale,
înfiinþarea a douã gunoiºti autorizate, recultivarea terenu-
rilor agricole, înverzirea ºi amenajarea stadionului ºi a
parcului. Interesant ºi-au formulat intenþiile locuitorii din
Iezãrenii Vechi (Sîngerei): Fiecare om sãdeºte un pom.
Pentru a implica populaþia, ei pun accentul pe instruire ºi
sensibilizare, moment extrem de important în condiþiile
cînd datele statistice sînt necruþãtoare: la sfîrºitul anilor
70 ai secolului trecut 15% din teritoriul republicii era
acoperit cu pãduri, astãzi – doar 9% (în þãrile europene
suprafeþele împãdurite depãºesc 30%).

Multiplele exemple ne permit sã constatãm cã, deºi
continuã tãierea ilicitã a pãdurilor, degradarea solurilor
etc., o parte tot mai mare a populaþiei din republicã
înþelege gravitatea problemelor ecologice ºi se angajeazã
plenar în soluþionarea lor.

Competiþia deschisã – cel mai bun stimulent
Pentru a susþine spiritul de iniþiativã al comunitãþilor

în direcþia soluþionãrii problemelor de mediu ºi conºtienti-
zãrii importanþei anumitor activitãþi pentru sãnãtatea
generaþiei în creºtere, FISM a lansat un nou concurs.
Recent, prin decizia Consiliului Naþional de Coordonare
a Proiectului FISM, au fost efectuate totalurile acestuia
ºi desemnate ºcolile cu teritoriul cel mai bine amenajat.
Concursul, anunþat încã în primãvara anului curent, s-a
desfãºurat pe o perioadã mai îndelungatã, pentru a oferi
mai mult timp plantãrii copacilor, arbuºtilor, florilor,
aducerii în ordine a teritoriului aferent ºcolilor.

La concurs au participat 137 de ºcoli din toatã repu-
blica, fiind selectate 32. Prezintã interes faptul cã în fiecare
raion au fost create comisii de evaluare independente, în
componenþa cãrora au fost incluºi directorii instituþiilor
aflate în concurs ºi cîte un reprezentant al direcþiei raionale
de învãþãmînt. Evaluarea s-a axat pe criterii unice,
concurenþii fiind puºi în condiþii egale. Comisiile respec-
tive au vizitat toate ºcolile participante.

În curînd învingãtorilor li se va distribui 150 de seturi
de mobilier ºcolar, cu un cost total de peste un milion
de lei, ºi 10 seturi de inventar sportiv, în sumã de pînã la
30 mii lei fiecare. Evident, premiile vor ajunge în comu-
nitãþile care au dat dovadã de mai multã asiduitate, unde
spiritul comunitar a unit pedagogii, elevii, pãrinþii,
sãtenii în jurul unei idei comune – îmbunãtãþirea condi-
þiilor de instruire a copiilor. Cei care nu sînt încã printre
învingãtori, nu trebuie sã se descurajeze: vor avea

PARTICIPAREA – MODALITATE EFICIENTÃ DE SOLUÞIONARE A PROBLEMELOR ECOLOGICE
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QUO VADIS?

posibilitate sã participe la alte concursuri. Important este
sã persevereze în continuare, învãþînd de la vecini.

Studiu de caz – satul Zorile (Orhei)
Acest sat are aproximativ 1360 de locuitori, inclusiv

213 copii. La adunarea generalã a populaþiei, participanþii
s-au pronunþat pentru soluþionarea problemei privind
aprovizionarea cu apã potabilã.

Costul microproiectelor implementate cu suportul
FISM este de peste 775450 lei. Investiþia satului depãºeºte
117 mii lei.

Primul microproiect a avut drept obiectiv construcþia
ºi reparaþia apeductului, iar cel de al doilea – înverzirea
zonei sanitare ºi ameliorarea sistemului de aprovizionare
cu apã potabilã. În cadrul respectivelor microproiecte au
fost reabilitate douã fîntîni arteziene, construite reþele de
aprovizionare cu apã potabilã cu o lungime de peste 3900
metri, înlocuitã conducta veche din azbest cu þevi de
polietilenã pe o lungime de 1341 metri.

De-a lungul apeductului, pe o pantã unde persistã
pericolul alunecãrilor de teren, vor fi sãdiþi puieþi, iar pe
teritoriul zonelor de protecþie va fi semãnatã iarbã.

În urma implementãrii microproiectelor date locuitorii
satului au obþinut acces la apã potabilã de calitate înaltã.
Pînã în prezent la reþea a fost conectatã ºcoala ºi circa 80 %
din gospodãriile individuale. Cheltuielile pentru conectare
ºi instalarea contoarelor necesare pentru evidenþa consu-
mului de apã sînt suportate de cãtre beneficiari.

Implementarea microproiectelor susþinute financiar de
FISM a impulsionat dezvoltarea comunitãþii. Locuitorii
satului au devenit mai încrezãtori în forþele proprii, mai
deschiºi spre colaborare ºi predispuºi spre asumarea
diferitelor responsabilitãþi.

În comunitate a fost creatã Asociaþia obºteascã Apã
vie, care, în colaborare cu Asociaþia naþionalã a tinerilor
manageri, a organizat cursuri de instruire pentru toþi
doritorii. Prin intermediul asociaþiei au fost procuraþi ºi
sãdiþi puieþi în centrul satului; a fost înverzitã o porþiune
de drum ce duce spre cimitir. De asemenea, sînt întreprinse

mãsuri de consolidare a capacitãþilor asociaþiei obºteºti,
de menþinere în stare bunã a apeductului, de atragere a
investiþiilor din exterior, precum ºi diverse activitãþi
comunitare.

Paralel cu implementarea microproiectelor de apro-
vizionare a localitãþii cu apã potabilã a fost construitã o
linie electricã cu o lungime de 660 de metri, cheltuielile
de 55 mii lei fiind suportate de comunitate. Din sursele
financiare oferite de Consiliul raional Orhei ºi cele
colectate de comunitate s-au mai construit 1100 metri de
apeduct, cu un cost de circa 22 mii lei; pe teritoriul zonelor
de protecþie a fintînilor arteziene sãtenii au înãlþat douã
rãstigniri frumoase; a fost construitã ºi pusã în funcþiune
o oloiniþã.

În anul curent, la ºcoala din localitate a fost deschisã
o clasã Pas cu Pas. Comunitatea a cîºtigat de la Fundaþia
SOROS-Moldova o bibliotecã  în valoare de 400 de dolari,
iar Direcþia silvicã Teleneºti finanþeazã cu 5000 de lei un
proiect de înverzire a satului.

Asociaþia obºteascã Apã vie a aderat la Reþeaua de
beneficiari FISM în zona de centru a republicii.

În loc de concluzii
Acordînd suport financiar pentru soluþionarea proble-

melor ecologice, FISM:
• stimuleazã interesul ºi participarea comunitãþilor

la identificarea, protejarea ºi valorificarea resur-
selor naturale locale;

• încurajeazã crearea parteneriatelor comunitare în
acest scop;

• dezvoltã capacitãþile comunitãþilor privind folosi-
rea raþionalã a resurselor naturale;

• contribuie la aplicarea standardelor menite sã
îmbunãtãþeascã calitatea mediului ºi la armoni-
zarea legislaþiei ecologice în vigoare cu cea din
þãrile dezvoltate;

• promoveazã modele ºi practici de succes în solu-
þionarea problemelor ecologice;

• cultivã dragostea pentru frumos.

PARTICIPAREA – MODALITATE EFICIENTÃ DE SOLUÞIONARE A PROBLEMELOR ECOLOGICE
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Conferinþa Educaþie interculturalã
în Republica Moldova

La 13 noiembrie 2003, în preajma Zilei Mondiale a
Toleranþei, Centrul Educaþional PRO DIDACTICA a
organizat Conferinþa Educaþie interculturalã în Republi-
ca Moldova.

Activitatea face parte din Proiectul Toleranþã ºi inte-
grare socialã. Informare ºi formare, sprijinit de Fundaþia
SOROS-Moldova, al cãrui obiectiv general constã în
promovarea unei culturi a toleranþei prin cunoaºterea
reciprocã ºi acceptarea diversitãþii, ca element esenþial al
unei societãþi deschise. Conferinþa ºi-a propus urmãtoarele
scopuri: constatarea situaþiei de fapt la capitolul toleranþã
în relaþiile interetnice ºi educaþie pentru alteritate, propu-
nerea unor soluþii eficiente pentru problemele existente.

Printre cele mai importante activitãþi, care au antici-
pat Conferinþa, se numãrã:

• Efectuarea unui sondaj pe un eºantion de peste
900 de respondenþi la tema Toleranþã în relaþiile
interetnice

• Organizarea unor mese rotunde Comunitãþi
multiculturale: probleme ºi soluþii în locali-
tãþile: ªapte-Bani, r. Rîºcani; or. Criuleni; mun.
Chiºinãu; or. Comrat ºi or. Cahul

• Pregãtirea ºi editarea manualului experimental de
literaturã a etniilor conlocuitoare (românã, ucrai-
neanã, rusã, gãgãuzã, bulgarã) pentru cursul opþio-
nal Sã ne cunoaºtem mai bine, destinat liceelor,
colegiilor ºi facultãþilor de profil

• Traducerea cãrþii Toleranþa – calea spre pace, autor
Betty A. Reardon.

Participanþi la Conferinþã au fost profesori ºcolari ºi
universitari, cercetãtori ºtiinþifici, inspectori de la
direcþiile raionale ºi persoane de decizie de la Ministerul
Educaþiei.

Sesiunea în plen a inclus rapoarte ºi comunicãri pe
urmãtoarele teme:

– Perspectiva interculturalã a educaþiei
– Atitudinea faþa de funcþionarea limbilor în Repu-

blica Moldova ca indicator al toleranþei interetnice
– Conºtientizarea existenþei stereotipurilor cultu-

rale – fundament pentru actualizarea abordãrilor
educaþiei interculturale în Republica Moldova

– Cauze ºi soluþii ale conflictelor interetnice în
Republica Moldova, în viziunea locuitorilor
comunitãþilor multiculturale
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Vineri, 28 noiembrie 2003, în sala Prodigiosa a
Centrului Educaþional PRO DIDACTICA s-a desfãºurat
ºedinþa Clubului Paideia, secþia Limba ºi literatura
românã, avînd ca temã de discuþie Predarea subiectelor
de vocabular ºi asimilarea vocabularului în liceu, mod-
erator dr. Tatiana Cartaleanu. Au participat profesori
ºcolari ºi universitari, interesaþi de dezvoltarea profe-
sionalã, de comunicare ºi de schimbul de experienþã.

Printre problemele abordate menþionãm:
• Motivarea elevului de orice vîrstã pentru expri-

marea corectã
• Strategii cu “bãtaie lungã” în asimilarea voca-

bularului pasiv
• Trecerea cuvintelor, mai ales a neologismelor, din

fondul de rezervã în uz
• Cum sã-l facem pe elev sã aibã “un filtru interior”

pentru felul cum vorbeºte?

• Asimilarea vocabularului pe cîmpuri, în grupuri
tematice este mai eficientã decît asimilarea
întîmplãtoare, de ocazie?

• Profesorul de liceu trebuie sã dirijeze  învãþarea
cuvintelor noi sau o poate lãsa în grija elevilor?

• Mass-media ca sursã de completare a vocabula-
rului

• Cum lucrãm la lecþii cu dicþionarul? etc.
De asemenea, a fost lansatã ideea organizãrii unor

ºedinþe ale Clubului în cadrul liceelor. Catedra respectivã
ar putea face o prezentare a experienþei, astfel încît  sã
“scoatem în lume” nume noi de profesori.

Sperãm ºi pe parcursul anului 2004 sã avem bucuria
personalã ºi profesionalã de a ne revedea la Clubul
Paideia.

Viorica GORAª-POSTICÃ,
Coordonator Program

Clubul Paideia îºi continuã ºedinþele

Bursele 2003 Educaþie pentru o societate deschisã

– Competenþa interculturalã: un punct de pornire
spre integrare naþionalã ºi europeanã

– Imperativele educaþiei interculturale prin literaturã
– Dimensiunea etno- psiho- pedagogicã a educaþiei

interculturale.
Dezbaterile pe ateliere au abordat cîteva probleme

importante pentru politica educaþionalã în domeniu:
a) Rolul educaþiei în minimalizarea efectelor nega-

tive ale stereotipurilor culturale
b) Dimensiuni ºi caracteristici ale modelului de

educaþie interculturalã adecvat contextului socio-
cultural din Republica Moldova

c) Educaþie interculturalã prin intermediul literaturii.
Reperele teoretice ale dezbaterilor din cadrul Confe-

rinþei s-au axat pe paradigma educaþionalã a secolului
XXI: a învãþa sã înveþi; a învãþa sã faci; a învãþa sã fii;
a învãþa sã trãieºti împreunã cu alþii. Acestea invocã
apariþia unei ramuri pedagogice noi – pedagogia
interculturalã, care se defineºte ca o punere într-o nouã
perspectivã a unei realitãþi multiculturale, dar ºi ca un
deziderat ce þine a se concretiza în plan real.

Rezultatele cercetãrii ºi lucrãrile Conferinþei vor fi
publicate într-un volum ce urmeazã sã aparã la începutul
anului 2004.

Grupul de învãþãtori din ºcolile sãteºti a fost cel care
a încheiat modulul de toamnã (27-29 noiembrie) al
Burselor 2003 Educaþie pentru o societate deschisã,
activitate sprijinitã financiar pe parcursul a 5 ani de
Fundaþia SOROS-Moldova.

Interesul constant al personalului didactic din ºcolile
rurale faþã de concurs face ca acest proiect sã dureze.
Pentru a menþine acest interes, programul este adaptat
sistematic la diverse schimbãri, îmbinînd necesarul ºi
utilul cu elementul noului ºi cu nevoile profesionale de
perspectivã ale profesorului.

Referinþele celor 100 de cursanþi faþã de programul
Bursele 2003 sînt dintre cele mai bune. În urma imple-
mentãrii la clasã a achiziþiilor profesionale obþinute în
cadrul programului, profesorii au remarcat la elevi o
serie de transformãri care vizeazã:

• motivaþia personalã pentru învãþare

• interesul ºi responsabilitatea pentru propria
reuºitã ºcolarã

• optimizarea relaþiilor elev-elev/elev-profesor
• manifestarea comportamentului tolerant
• dezvoltarea spiritului de echipã
• iniþierea ºi organizarea diferitelor activitãþi în

cooperare etc.
La rîndul lor, formatorii subliniazã, în rapoartele de

evaluare finalã, calitatea lucrãrilor prezentate, atitudinea
responsabilã a cursanþilor pentru cele aplicate, debrie-
farea la nivel profesionist a activitãþilor didactice,
interesul sporit faþã de alte programe de formare oferite
de Centrul Educaþional PRO DIDACTICA, în special,
dar ºi faþã de formarea continuã, în general.

Violeta DUMITRAªCU,
Coordonator Program

EVENIMENTE CEPD

CONFERINÞA EDUCAÞIE INTERCULTURALÃ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
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DOCENDO DISCIMUS

Argumentarea ca necesitate socialã
A argumenta, a dezbate, a convinge, a raþiona, a for-

mula judecãþi de valoare privind o idee sau de un fenomen
sînt activitãþi verbale, inerente actului de comunicare
interumanã, care se învaþã, se formeazã ºi se dezvoltã încã
din ºcoalã. Zilnic, în activitãþile lor de predare-învãþare,
profesorii cer, iar elevii sînt solicitaþi sã exprime opinii
personale ºi sã le argumenteze, sã formuleze argumente
în legãturã cu unele afirmaþii, sã producã, oral sau în scris,
texte argumentative la limba ºi literatura românã, dar ºi
la geografie, istorie, educaþie civicã etc. Le fel, cotidian
sîntem puºi în situaþia de a aduce argumente în sprijinul
ideilor pe care le susþinem verbal sau în scris, de a
demonstra, prin raþionamente, justeþea unor afirmaþii.

Dacã este adevãrat cã ºcoala îi pregãteºte pe elevi pentru
viaþã, întrebarea care se impune aici ºi acum este în ce
mãsurã îi învãþãm pe elevi sã stãpîneascã aceastã compe-
tenþã indispensabilã activitãþii comunicative de adult? Din
întrebarea datã derivã alta: formarea spiritului argumentativ
este sau ar trebui sã devinã o exigenþã educativã a învã-
þãmîntului de la noi?

Sã fim de acord, societatea noastrã, care se vrea a fi
una democraticã, are nevoie astãzi mai mult ca oricînd
de dezvoltarea unei gîndiri logice, constructive, a unui
spirit argumentativ la cetãþenii sãi. Cînd totul se pune sub
semnul îndoielii – identitatea naþionalã (sîntem români

Formarea/evaluarea
competenþei de a argumenta

sau moldoveni?), denumirea corectã a limbii noastre
(românã sau moldoveneascã?), conþiniturile care trebuie
studiate (ce istorie trebuie sã învãþãm?) – numai oameni
bine informaþi, înzestraþi cu o gîndire logicã, avînd
suportul unor argumente solide ºi valoroase ºi stãpînind
competenþa de a-ºi argumenta opinia, vor putea participa
la dezbateri ºi vor fi în stare sã ofere rãspunsuri perti-
nente la aceste ºi alte întrebãri, astfel încît sã se punã
capãt bîlbîielilor care macinã de ani de zile societatea
noastrã.

În aceastã ordine de idei, considerãm cã formarea
competenþei de a argumenta trebuie sã devinã o necesitate
educativã a învãþãmîntului din Republica Moldova, iar arta
comunicãrii argumentative trebuie sã fie un spaþiu de
libertate a gîndirii ºi a elocinþei, ca în orice societate
democraticã.

Prevederile curriculare referitoare la formarea
competenþei de a argumenta
Reforma învãþãmîntului din Republica Moldova,

produsã, mai ales, prin elaborarea curriculumului naþio-
nal ºi racordarea acestuia la tendinþele actuale ale
dezvoltãrii curriculare în plan mondial, ºi-a propus, ca
finalitate educaþionalã generalã, „dezvoltarea perso-
nalitãþii copilului, a capacitãþilor ºi a aptitudinilor lui
spirituale ºi fizice la nivelul potenþialului sãu maxim”
(Curriculum de bazã). Acesta fiind idealul pedagogic
formulat de reformã, este momentul sã analizãm cum
stau lucrurile în ceea ce priveºte proiectarea respectivului
deziderat educaþional la nivelul documentelor reglatoare
ale Curriculumului naþional. Concepþia dezvoltãrii
învãþãmîntului în Republica Moldova, Curriculumul de
bazã, curricula disciplinelor urmãresc, printr-un ansam-
blu de obiective generale:

• “utilizarea diverselor forme elementare ale activi-
tãþii cognitive: analiza, compararea, generalizarea,

Maria HADÂRCÃ

Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei
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judecãþile, raþionamentele simple etc.” (Curriculum
pentru învãþãmîntul primar);

• “efectuarea analizei, sintezei, generalizãrii,
abstractizãrii etc., utilizarea noþiunilor, a judecã-
þilor ºi a raþionamentelor de diverse tipuri;

• propunerea de ipoteze, selectarea de argumente
pentru demonstrarea lor etc.” (Curriculum pentru
învãþãmîntul gimnazial);

• “documentarea independentã asupra unor proble-
me; elaborarea concluziilor;

• argumentarea concluziilor ºi a ipotezelor prin
selectarea independentã a informaþiei necesare”
(Curriculum pentru învãþãmîntul liceal).

Odatã stabilitã la nivelul obiectivelor generale,
aceastã competenþã este concretizatã ºi la nivelul
obiectivelor de referinþã, formarea ei construindu-se
prioritar prin curriculumurile disciplinelor socioumane
(a se vedea curriculumurile de limba ºi literatura
românã, istorie, geografie, educaþie civicã).

Aºadar, prin documentele reglatoare ale învãþãmîntului,
competenþa de a argumenta este proiectatã ca o þintã de atins
ºi se regãseºte, practic, la toate nivelurile, prefigurîndu-se
ca o exigenþã educativã necesarã unui “proiect de reformã
globalã a mentalitãþilor”(Curriculum de bazã).

Din acest punct de vedere, competenþa de a argu-
menta poate fi conceputã ca o finalitate clarã, ca un
standard educaþional în cadrul mai multor discipline
ºcolare, mai ales, la finele ciclurilor gimnazial ºi liceal
de învãþãmînt, “ca rãspuns la ansamblul obiectivelor
încredinþate educaþiei de cãtre societate, iar pe de altã
parte, la nevoile de dezvoltare liberã ºi deplinã a perso-
nalitãþii umane” (ibidem).

Formarea competenþei de a argumenta
Aºa cum reiese din prevederile curriculare, argu-

mentarea este o competenþã-sintezã care trebuie formatã
pe întreg parcursul învãþãmîntului gimnazial ºi liceal ºi
care, la finele ºcolaritãþii, trebuie supusã evaluãrii în mod
obligatoriu, dat fiind cã este o capacitate relevantã, globalã
ºi constituie o bazã tipicã pentru evaluarea finalã. În cele
ce urmeazã, ne vom ocupa de strategiile de formare a
acestei competenþe. Dar, înainte de a trata problema
formãrii/evaluãrii competenþei de a argumenta, sã preci-
zãm ce este o competenþã.

Dupã Charles Delorme, competenþa este ceea ce
permite cuiva sã facã faþã, într-o manierã adaptatã, unei
situaþii sociale particulare. De exemplu: a acorda ajutor unui
accidentat. În formularea lui Xavier Roegiers, “competenþa
este mobilizarea unui ansamblu articulat de resurse în
vederea rezolvãrii unei situaþii semnificative, care aparþine
unui ansamblu de situaþii-problemã”. De exemplu: a scrie
un articol destinat unui public avizat. Anne de Blianieres
defineºte competenþa drept “ºtiinþa de a face faþã unei
situaþii anume, cînd se integreazã concomitent cunoºtinþele,
capacitãþile, atitudinile ºi motivaþiile unui subiect (savoir-
faire en situation).

Analizînd cele trei definiþii ale competenþei, prezen-
tate mai sus, observãm cã elementele comune prin care
se descrie o competenþã sînt:

1. situaþia care trebuie rezolvatã;
2. actorul (elevul) care trebuie sã acþioneze pentru a

rezolva aceastã situaþie;
3. ansamblul de resurse (cunoºtinþe, capacitãþi, atitu-

dini) pe care elevul trebuie sã le mobilizeze pentru
a rezolva situaþia.

Toate aceste elemente se înscriu perfect în necesitatea
abordãrii unui învãþãmînt formativ, în modelul funcþional-
pragmatic de predare/învãþare a disciplinelor ºcolare ºi sînt
în spiritul reformei pe care o promovãm. În cele ce
urmeazã vom încerca sã proiectãm un ansamblu de
secvenþe didactice axate pe cele trei componente ale
competenþei în vederea formãrii capacitãþii de a argumenta
în cadrul unor ore speciale de comunicare la disciplina
Limba ºi literatura românã, clasa a IX-a. Avînd în vedere
cele douã aspecte ale comunicãrii, vom apela în demersul
nostru educaþional atît la tehnicile orale cît ºi la cele scrise.
În acest scop vom proceda la organizarea în mod expres
a unor situaþii de învãþare în care actor va fi elevul, care
va încerca sã rezolve aceste situaþii, prin mobilizarea unui
ansamblu de cunoºtinþe, capacitãþi ºi atitudini, profe-
sorului revenindu-i doar rolul de a-l ajuta sã se formeze.

Secvenþa 1. Sã vorbim argumentat
În cadrul acestei secvenþe instructive profesorul se va

ghida de urmãtoarele obiective:
Elevii vor fi capabili:
– sã-ºi exprime opinia personalã în legãturã cu

unele fapte sau fenomene;
– sã-ºi argumenteze ideile exprimate;
– sã producã mici texte argumentative pe anumite

teme;
– sã analizeze o situaþie comunicativã de argu-

mentare.
De menþionat, profesorul care începe sã lucreze

asupra formãrii competenþei de a argumenta trebuie sã
þinã cont de faptul cã, pentru a facilita explicarea modului
de funcþionare a discursului argumentativ, este reco-
mandabil ca înainte de toate sã-l plasãm pe elev în
rezolvarea unor situaþii de comunicare argumentatã. De
aceea, pentru început, am putea invita elevii la produ-
cerea unor afirmaþii personale scurte privind unele
subiecte de interes comun.

De exemplu:
– Ce credeþi despre jocurile pe calculator?
– Ce pãrere aveþi despre fenomenul fumatului?
– Care este sentimentul vostru cînd asistaþi la o scenã

de violenþã?
Elevii vor încerca sã-ºi exprime pãrerile asupra subiec-

telor propuse, iar în afirmaþiile lor vom atesta tendinþa de a
utiliza în mod intempestiv personalul “eu” (eu cred cã…,
în opinia mea …, din punctul meu de vedere º.a.). Justifi-
carea opiniilor rãmîne a fi pentru elevi un obstacol mai greu
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Obstacole în argumentare Condiþii pentru argumentare Calitãþi de avut pentru argumentare

care vor fi completate pe parcursul discuþiei analitice.
În primul rînd, se va oferi cuvînt celor patru participanþi la situaþia de comunicare care vor numi dificultãþile pe care

le-au întîmpinat în aceastã experienþã (inhibiþie, emoþii, lipsã de argumente, incoerenþã în vorbire etc.). Aceste dificultãþi
vor fi notate de profesor la rubrica Obstacole. Apoi vor fi invitaþi observatorii sã spunã ce au remarcat pe parcursul
desfãºurãrii situaþiei de comunicare, ºi anume:

– dacã toþi participanþii ºi-au exprimat pãrerea;
– dacã ºi-au susþinut opinia cu argumente;
– cine a fost cel mai convingãtor? De ce?
– a încercat cineva sã domine discuþia?
– care a fost argumentul forte?
Astfel, prin rãspunsurile elevilor vor fi elucidate condiþiile de existenþã a unui discurs argumentativ, între altele: trebuie

lansatã o idee/tezã; pentru a fi convingãtor, ideea trebuie susþinutã cu argumente etc.
Profesorul va nota aceste condiþii la rubrica a doua. Apoi va adresa elevilor întrebãrile:
– De ce aþi ales anume aceºti elevi?
– De ce calitãþi avem nevoie, pentru a putea argumenta?
Elevii vor rãspunde, probabil, cã pentru a putea argumenta o idee trebuie:
– sã iei atitudine faþã de ideea lansatã ºi sã-þi spui pãrerea în legãturã cu aceasta;
– sã ºtii sã alegi un argument;
– sã fii convingãtor, pentru a convinge pe alþii;
– sã fii coerent în exprimare etc.
La sfîrºitul acestei secvenþe, în scopul consolidãrii competenþei de a argumenta, putem organiza un concurs cu caracter

ludic, bazat pe jocul de rol. Elevii vor fi împãrþiþi în grupuri a cîte 7 (1-2 elevi care rãmîn vor avea rolul de observatori) ºi
li se va propune sã rezolve urmãtoarea sarcinã de lucru:

Exprimaþi-vã opinia ºi argumentaþi-vã punctul de vedere privind urmãtoarea situaþie: Sfîrºitul lumii este
peste 20 de minute. Pe o insulã se aflã 7 persoane: un preot, un copil, un bucãtar, o femeie însãrcinatã, un

de trecut, de aceea vom insista asupra acestui moment prin
întrebãri de felul:

– De ce credeþi astfel?
– Cum vã argumentaþi pãrerea?
– Pe ce vã bazaþi cînd susþineþi aceasta?
Urmãtorul pas în dezvoltarea competenþei de a argu-

menta va fi rezolvarea unui exerciþiu de comunicare
argumentatã. În acest scop vom proiecta o sarcinã de lucru
cu un grad mai înalt de complexitate. De exemplu:

Aduceþi argumente în sprijinul urmãtoarelor afir-
maþii: “Limba românã este o limbã romanicã”;
“Vitoria Lipan este un personaj justiþiar”; sau
Aveþi de ales între lectura unui roman, vizionarea
unui film ºi plecarea într-o excursie. Cum veþi
proceda? Justificaþi-vã alegerea cu ajutorul a trei
argumente.

Þinînd cont de faptul cã finalitatea comunicativã este
primordialã în elaborarea unui text argumentativ, etapa
urmãtoare în formarea acestei competenþe va fi plasarea
elevilor într-o situaþie de comunicare oralã, apropiatã de
experienþa lor cotidianã, dar care va cere elaborarea unui
discurs mai mare. În acest scop vom organiza o dezbatere
informalã axatã pe un subiect propus de profesor, dar de
interes pentru adolescenþi, la care vor participa patru elevi
aleºi de colegii lor, ceilalþi avînd rolul de observatori. Iatã
cîteva exemple de subiecte pentru o posibilã dezbatere:

– Cum credeþi, copiii de la sate sînt mai defavorizaþi
decît cei de la oraº?

– Credeþi cã ar trebui sã distrugem plantaþiile de tutun
(de viþã-de-vie) pentru a lupta contra fumatului
(alcoolismului)?

– În numele ecologiei, am putea sã ne dezicem de
autobuze, care, se ºtie, sînt principala sursã a
poluãrii?

Schimbul verbal dintre cei patru va începe sub
controlul profesorului, care va preciza cerinþele faþã de
elevii încadraþi în actul de comunicare, ºi anume:
fiecare elev trebuie sã-ºi exprime punctul sãu de
vedere, sã aducã unu-douã argumente în susþinerea
acestuia, sã beneficieze de timp echitabil pentru pre-
zentare. Activitatea va dura 8-10 min., timp în care
ceilalþi elevi vor fi observatorii actului de comunicare
argumentatã ºi ai comportamentului lor verbal. Elevii
vor fi repartizaþi în trei echipe: primul grup (doi elevi
dintre cei mai buni) va acorda sprijin sub formã de
consultaþii, al doilea grup va observa desfãºurarea
schimbului verbal, iar cel de-al treilea va urmãri
comportamentul fiecãrui participant la situaþia datã de
comunicare. La sfîrºitul etapei, se va proceda la o
analizã rapidã a situaþiei de comunicare la care au
participat/asistat cu toþii. Pentru aceasta profesorul va
avea pregãtit din timp un poster cu 3 rubrici:
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medic, un scriitor ºi un arhitect, dintre care pot
fi salvate, într-o barcã, doar trei – cele ce vor
argumenta cît mai convingãtor cã au dreptul de
a-ºi continua viaþa.

Elevii îºi vor alege cîte un rol ºi se vor antrena în
producerea de argumente. Profesorul ºi elevii-observatori
vor urmãri ca fiecare participant sã-ºi explice motivele
pentru care el crede cã ar trebui sã fie salvat. La sfîrºit vor
fi anunþaþi învingãtorii – cei mai convingãtori, cei mai buni
argumentatori.

Secvenþa 2. Sã construim un text argumentativ
Obiective: Elevii vor fi capabili:
– sã identifice elementele unui text argumentativ;
– sã reprezinte schema unui discurs argumentat;
– sã elaboreze, individual sau în grupuri, texte argu-

mentative.
La începutul acestei secvenþe, profesorul va preciza care

sînt noþiunile de bazã sau elementele unei argumentãri:
1. teza/ideea care este un punct general de vedere ºi

care trebuie apãratã de cãtre argumentator;
2. argumentele – ideile sau faptele care susþin teza/

ideea ºi care sînt orientate spre o concluzie;
3. concluzia – ideea care reafirmã teza.
Pentru a demonstra elevilor cum se înlãnþuiesc aceste

elemente într-un text coerent, într-un discurs, vom avea
elaborat, din timp, un text argumentativ, pe care îl vom
prezenta scris pe un poster sau pe tablã ºi care va fi însoþit,
pe cîmp, de elementele alcãtuitoare. De exemplu:

Tezã: Fumatul este dãunãtor pentru sãnãtatea
noastrã.

Arg. 1: Eu sînt împotriva fumatului. Eu ºtiu cã fumul
de þigarã conþine nicotinã, o substanþã nocivã,
care, odatã inspiratã, pune în pericol sãnãtatea
omului.

Dezv. Pãtrunzînd în organism, prin inspiraþie, nico-
tina atacã plãmînii, inima ºi alte organe. Ca
urmare, omul se îmbolnãveºte: el devine palid,
slãbeºte, începe sã tuºeascã etc.

Arg. 2: Fumatul este dãunãtor ºi pentru nefumã-
tori, care, în anumite condiþii, puºi în
situaþia de a fuma pasiv, sînt nevoiþi sã in-
spire fumul de þigarã din unele încãperi în
care se fumeazã (locuinþã, bar, culoar etc.).

Arg. 3: Mai mult ca atît, fumatul micºoreazã durata
vieþii omului ºi provoacã cancerul. De
exemplu, unchiul meu a murit de cancer
pulmonar la vîrsta de numai 38 de ani.
Medicii au stabilit cã boala s-a dezvoltat în
urma consumului de tutun.

Concluzie: Iatã de ce eu sînt împotriva fumatului ºi
consider cã acest fenomen este dãunãtor pentru om.

Mai întîi, vom analiza, împreunã cu elevii, structura
textului, evidenþiind elementele acestuia: teza, argu-
mentele ce demonstreazã justeþea ei ºi care sînt pre-
zentate în gradaþie ºi concluzia logicã ce se desprinde ºi
spre care converg toate argumentele expuse. De aseme-
nea, vom atrage atenþia elevilor asupra legãturii logice
dintre argumente ºi asupra coerenþei interne a textului.

Dupã acest model, am putea propune elevilor sã elabo-
reze ºi ei, în grupuri mici, texte argumentative orale, pe care
sã le prezinte apoi colegilor printr-un raport al grupului.
Evident, trebuie sã le propunem, ca punct de pornire,
subiecte de interes pentru ei, dar ºi utile. De exemplu:

Doriþi sã organizaþi o excursie la mãnãstirea Putna.
Argumentaþi necesitatea organizãrii acestei excursii,
pentru a-l convinge pe directorul ºcolii sã vã permitã
plecarea.

Acum este momentul potrivit sã introducem în situaþia
respectivã de comunicare ºi noþiunea de contraargument,
element ce apare deseori în vorbirea argumentatã. Pentru
aceasta, vom avea nevoie de un contraargumentator (rolul
directorului) pe care îl vom introduce într-un grup ºi care
va trebui sã gãseascã aceste contraargumente, adicã motive
care sã împiedice plecarea în excursie. Apoi vom analiza,
împreunã cu elevii, desfãºurarea comunicãrii în acest grup
ºi o vom evalua dupã criterii stabilite de profesor: cît de
adecvate au fost argumentele ºi contraargumentele; cît de
convingãtori au fost vorbitorii etc.

Revenind la textul prezentat pe poster, vom încerca, îm-
preunã cu elevii, sã sintetizãm cele învãþate ºi sã înlãnþuim
într-o schemã elementele alcãtuitoare ale unei comunicãri
argumentate, pentru ca aceasta sã se fixeze ºi în memoria
elevilor. Schema ar putea fi prezentatã în douã forme (vezi
schemele de mai jos).

Dupã ce a fost stabilitã ºi analizatã, element cu element,
construcþia unui text argumentativ, putem propune elevilor
sã elaboreze în scris, individual sau în grup, un astfel de text.
Exemplu de sarcinã:

Conducîndu-vã de schema de mai sus, compuneþi
un text argumentativ pe una din temele (la alegere):
a) Majoritatea filmelor prezentate pe canalul

PROTV educã violenþa.
b) Emisiunile prezentate la TVM nu sînt inte-

resante.
c) Jocurile electronice au devenit un drog pentru

copii.
d) Apa din fîntînile noastre nu mai este bunã de

bãut.

Argument 1

Introducerea ideii/tezei Reafirmarea tezei/concluziaArgument 2

Argument 3
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Vom propune elevilor sã noteze pe cîmpul textului
elaborat, în scop de autoevaluare, elementele argumentãrii:
teza, argumentul 1, argumentul 2 etc., concluzia. La fel, le
vom cere sã prezinte argumentele în alineate separate ºi sã
le ordoneze în gradaþie, avînd grijã de coerenþa internã a
textului.

Secvenþa 3. Redactarea unui text argumentativ
În cadrul acestei secvenþe profesorul va urmãri sã

realizeze urmãtoarele obiective:
Elevii vor fi capabili:
– sã înþeleagã rolul elementelor de conexiune într-un

text argumentativ;
– sã utilizeze conectori logici într-o argumentare

logicã;
– sã ierarhizeze în gradaþie argumentele;
– sã redacteze un text argumentativ.
Demersul educaþional al acestei secvenþe se va desfã-

ºura în douã etape. Mai întîi, profesorul trebuie sã le spunã
elevilor cã pentru structurarea logicã a unei argumentãri se
utilizeazã anumite elemente lexicale care au funcþia de a

Introducere: prezentarea tezei

Argument 1 + dezvoltarea ideii

Argument 2 + dezvoltarea ideii

Argument 3 + dezvoltarea ideii

Încheiere: concluzie

1-2 rînduri

3-4 rînduri

3-4 rînduri

1-2 rînduri

3-4 rînduri

structura ºi a pune în ordine ideile exprimate într-o comu-
nicare argumentatã. De cele mai dese ori, rolul de conectori
în ierarhizarea argumentelor îl îndeplinesc adverbele ºi
locuþiunile adverbiale: mai întîi, apoi, în primul rînd, în al
doilea rînd, pe de o parte, pe de altã parte, la fel, cu toate
acestea, totuºi, deci, aºadar, în fine, în concluzie, pe scurt
etc. Scrise din timp pe un poster sau pe tablã, aceste
sintagme vor fi propuse atenþiei elevilor care, la prima etapã,
le analizeazã în cadrul unei activitãþi individuale, iar apoi,
la cererea profesorului, vor alege din lista propusã expresiile
necesare pentru structurarea fiecãrei pãrþi alcãtuitoare a unui
text argumentativ. Elevii ar putea sã facã schimb de opinii
privind selecþia fãcutã ºi sã discute cu colegul de bancã: este
un moment potrivit pentru a-ºi argumenta unul altuia din
ce motiv au ales anume acele expresii.

La etapa urmãtoare profesorul va cere elevilor sã
realizeze urmãtoarea sarcinã:

Legaþi între ele frazele ºi ideile prezentate în coloana
stîngã din tabelul ce urmeazã, selectînd conectorii
potriviþi din coloana dreaptã.

Emisiunile pentru copii, prezentate la televizor, sînt sub orice nivel.
… , emisiunile de acest tip sînt foarte puþine. pe de o parte, mai întîi, în primul rînd
… , tematica aleasã pentru aceste emisiuni nu prezintã interes pe de altã parte, în al doilea rînd, apoi, la
pentru publicul tînãr. fel, de asemenea
… , emisiunea de ieri de la ora 16.00 a fost o plictisealã totalã. de exemplu, de altfel, mai mult ca atît
… , unele emisiuni documentare sînt de mare interes pentru totuºi, deseori, cu toate acestea, uneori
copii, însã sînt prezentate într-un limbaj greoi, inaccesibil.
… , eu consider cã emisiunile televizate pentru copii sînt sub deci, aºadar, în concluzie, pe scurt, în fine
orice nivel ºi meritã toatã critica.

Vom atrage atenþia elevilor, în baza textului de mai sus, asupra contraargumentului introdus prin totuºi care serveºte
la stabilirea unui echilibru într-o dezbatere.

La capãtul acestor secvenþe date de formare gradualã a discursului argumentativ, care constituie doar o etapã
din marele parcurs de dezvoltare a acestei competenþe transversale, apare necesitatea de a face un bilanþ parþial al
activitãþilor efectuate prin evaluarea rezultatelor.

Astfel, vom concepe o probã de evaluare formativã, ca ºi întreg demersul educaþional parcurs, dat fiind cã aceastã
competenþã este în curs de formare. Tehnica de evaluare, selectatã în acest scop, va fi proba scrisã, iar ca instrument
de mãsurare a competenþei vom alege producerea unui text argumentativ. Or, anume forma de evaluare scrisã îi
oferã elevului posibilitatea de a se reculege, de a-ºi recãpãta libertatea spiritului ºi de a-ºi pune în valoare calitãþile
cerute de competenþa de a argumenta.
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Sarcinã de lucru:
Selectaþi o idee din lista de mai jos ºi dezvoltaþi-o într-un text argumentativ de 8-10 rînduri.

Atenþie! Textul elaborat va conþine obligatoriu o tezã, trei argumente în susþinerea acesteia, al treilea argument
urmeazã sã fie confirmat printr-un exemplu, iar concluzia trebuie sã reiasã logic din argumente.

1. Limba românã este ameninþatã de invazia cuvintelor strãine.
2. Muzica face parte din cultura tinerilor.
3. Cunoaºterea unei limbi strãine este o necesitate.
4. Televizorul propagã violenþa prin filmele prezentate.
5. Informatica trebuie sã facã parte din bagajul cultural al fiecãrui tînãr.
Timp de lucru: 30 min. (vezi tabelul de mai jos)

Grilã de evaluare Barem
1. Respectarea cerinþei:

– prezenþa în text a tuturor elementelor (tezã, argumente, exemplu, concluzie); 2 puncte
– respectarea volumului.

2. Alegerea ºi ierarhizarea argumentelor: 3 puncte
– argumentele sînt pertinente ºi variate;
– argumentele sînt prezentate în progresie/gradaþie;
– un argument este însoþit de exemplu.

3. Orientarea argumentelor: 1 punct
– fiecare argument este legat cu teza ºi conduce spre o concluzie clarã.

4. Coerenþa textului: 2 puncte
– argumentele sînt legate între ele prin conectori logici;
– teza ºi concluzia sînt articulate.

5. Corectitudinea scrisului. 2 puncte

      La etapa interpretãrii datelor rezultate din aceastã
evaluare vom nota:
Din numãrul total de elevi evaluaþi

... sau ... stãpînesc bine competenþa de a argumenta;

... sau ... stãpînesc suficient aceastã competenþã;

... sau ... nu stãpînesc aceastã competenþã.
În funcþie de rezultatele obþinute, profesorul va lua

decizia care se impune: notîndu-ºi, pe de o parte, numele
elevilor care mai au nevoie de ajutor individual în
dezvoltarea competenþei; pe de altã parte, proiectîndu-ºi
unele activitãþi diferenþiate pentru elevii care nu stã-
pînesc aceastã competenþã la nivel suficient.

În loc de concluzii
În rîndurile prezentate mai sus am încercat sã arãtãm,

în baza unei discipline ºcolare, cum poate fi formatã
metodic competenþa de a argumenta, absolut necesarã
actului comunicativ. Am demonstrat acest lucru printr-o
abordare pedagogicã interactivã, axatã pe activitatea
elevului. Or, plasarea elevului în centrul actului educa-
þional constituie una din exigenþele învãþãmîntului
formativ. Aceastã schimbare de accent cerutã de reformã,
chiar dacã încã nu s-a produs definitiv în sistemul
educaþional de la noi, este pe cale ºi trebuie sã se producã
în cadrul oricãrei activitãþi de predare-învãþare.

O altã exigenþã a învãþãmîntului formativ este ideea
de a-i ajuta pe elevi sã înveþe, sã-ºi formeze abilitãþi de
învãþare, sã stãpîneascã metode ºi tehnici de muncã
intelectualã. Iar a-i ajuta pe elevi sã înveþe ºi a-i pregãti
pentru inserþia socialã înseamnã nu numai:

– a le transmite unele cunoºtinþe în manierã adaptatã,
– a le controla, evalua cunoºtinþele asimilate,
– a-i susþine, a-i încuraja în activitatea lor de

învãþare,
dar, în primul rînd:
– a le forma abilitãþi de învãþare,
– a-i plasa în situaþii reale de învãþare,
– a le propune exerciþii de facilitare a învãþãrii,
– a cunoaºte dificultãþile ºi nevoile lor de învãþare,
– a fi persoana-resursã, a fi oricînd la dispoziþia

elevilor.
Un profesor cu adevãrat formator trebuie sã fie

eficient la fiecare orã.
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Cu penele altuia te poþi împodobi, dar nu poþi zbura.
Acest lucru nu-l prea ºtiu oamenii, dar îl ºtiu pãsãrile.

(Lucian Blaga)

EVOCARE: NATURA STRIGÃ – SOS!
Omule, doreºti sã supravieþuieºti pe aceastã planetã

care te-a gãzduit?
Sã ºtii însã cã vei avea nevoie nu doar de hranã ºi

produse industriale, ci ºi de aer curat, de apã potabilã ºi
de sol sãnãtos.

Cîndva am trãit în armonie... Tu mã ocroteai, iar eu
te protejam cînd devastatorii încercau sã te nimiceascã.

De ce þi s-a înãsprit sufletul? De ce ai devenit atît
de egoist? De ce striveºti arborii, care îþi dau oxigen,
luînd în loc aer poluat? ... Inima þi s-a întunecat ca
lemnul de abanos. Cînd vei sfîrºi cu ultima pãdure, vei
privi în jur ºi te va cuprinde groaza, dar va fi prea tîrziu.

Din istoria ecologiei
Încã în Roma anticã populaþia era indignatã de

poluarea rîului Tibru, iar în Atena – de poluarea portului
Pireu, vizitat de corãbii din toatã Oikumena, de unde
provine ºi termenul de ecologie (din gr. – oikos, loc,
casã).

În anul 1863 a vãzut lumina tiparului prima carte
dedicatã ecologiei. Autorul ei, Marilaun, menþiona:
“Rãspîndirea plantelor are loc dupã legitãþile nescrise
ale naturii. Fiecare plantã cu locul, timpul ºi rostul sãu”.

În anul 1872 în SUA a fost înfiinþatã rezervaþia
naturalã din Zellowstone, avînd ca scop salvarea specii-
lor de animale ºi plante aflate pe cale de dispariþie.

În anii 30 ai sec. al XX-lea a apãrut concepþia despre
ecosistem, iar prin anii 60 ecologia s-a consolidat ca
ºtiinþã.

În prezent, noþiunea de ecologie cuprinde un dome-
niu vast, ce include totalitatea informaþiilor despre viaþã
ºi Pãmînt: studiul relaþiilor dintre om ºi naturã, soluþio-
narea problemelor deºeurilor, a poluãrii mediului etc.
Educaþia ecologicã presupune formarea competenþelor
ºi atitudinilor corespunzãtoare. Familiarizarea cu aceastã
ºtiinþã este o necesitate, pãstrarea unui mediu sãnãtos de

viaþã fiind, în esenþã, datoria ºi sarcina primordialã a
fiecãrui membru al societãþii.

Din istoria ocrotirii naturii în Republica Moldova
Primii paºi în domeniul protecþiei vegetaþiei spontane

pe teritoriul Moldovei s-au fãcut în sec. al XVIII-lea. În
anul 1794, în baza unei hotãrîri, au fost luate sub ocrotire
dumbrãvile, luncile ºi codrii. În 1805 domnitorul
A. Moruzi a emis anumite restricþii privind extinderea
proprietãþii funciare. Pe la mijlocul sec. al XIX-lea, în
cadrul valorificãrii stepelor prin ardere, au fost elabo-
rate mãsuri de protecþie a crîngurilor ºi pãdurilor, ce
serveau ca adãpost animalelor ºi ca mediu de creºtere a
unor plante medicinale.

Colaboratorii Muzeului de Etnografie ºi Istorie Natu-
ralã, înfiinþat în 1889 la Chiºinãu, au efectuat lucrãri de
cercetare a biodiversitãþii. Astfel, I. Lepºi a studiat
infuzãrile de sol; S. Zaharov – microclimatologia;
A. Stuart ºi B. Florescu – amfibiile, reptilele, pãsãrile,
mamiferele; G. Bujoreanu ºi A. Arvat – floristica ºi
fitoecologia.

În anii 30 ai sec. al XX-lea savantul botanist A. Borza
efectueazã numeroase cercetãri, evidenþiind 8 sectoare
silvice deosebit de preþioase ºi 2 sectoare cu vegetaþie
de stepã. În baza Hotãrîrii Consiliului de Miniºtri al
României din 1937 sînt declarate monumente ale naturii
din Basarabia 8 sectoare de pãdure, 1 sector de stepã ºi
un segment de pãdure (Manzîr). Au fost luate sub
ocrotirea statului sectoare de pãduri de fag ºi carpen
(Cãpriana, Pîrjolteni, Hîrjauca, Palanca), de stejar-pufos
(Hîrbovãþ), pãduri de luncã inundabilã (Valea-Mare,
Delacãu), un sector cu vegetaþie de stepã ºi 3 arbori
seculari.

În ianuarie 1959, în RSSM a fost adoptatã Legea
despre ocrotirea naturii ºi folosirea raþionalã a resurselor
naturale, iar în 1968 a fost înfiinþat Comitetul de Stat
pentru Ocrotirea Naturii, care controla respectarea
regimului de rezervaþie asupra obiectelor luate sub
protecþia statului. Pe parcursul anilor 80, colaboratorii
Grãdinii Botanice au efectuat studii suplimentare privind
evidenþierea noilor sectoare de vegetaþie spontanã care
necesitã ocrotire. În activitatea de protecþie a plantelor
rare ºi de depistare a celor aflate în pericol de dispariþie
un rol aparte îi revine Cãrþii Roºii a Republicii Moldova
(ediþia I, 1976) în care sînt incluse 26 de specii.

Care este menirea ecologiei?
Ecologia este ºtiinþa despre mediul ambiant care se

ocupã de studierea organismelor vii atît ca indivizi
aparte cît ºi ca membri ai populaþiilor/comunitãþilor.
Cele mai importante domenii de aplicare a cunoº-
tinþelor ecologice sînt: protejarea mediului; orga-

Cultura ecologicã ºi
participarea civicã

Pavel CERBUªCÃ

Liceul “Gaudeamus”, mun. Chiºinãu
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nizarea raþionalã a agriculturii, a unor ramuri ale
industriei ºi comerþului.

Din cauza poluãrii mediului are loc înrãutãþirea
condiþiilor de viaþã ale populaþiei, afectînd sãnãtatea
oamenilor, în special a copiilor ºi bãtrînilor. În Moldova,
practic, nu mai existã apã curatã în rîuri, fîntîni ºi izvoare,
noi însã continuãm s-o consumãm.

Conform unor cercetãri ale savanþilor din domeniu,
oamenii îºi dau bine seama cã astãzi, mai mult ca oricînd,
natura trebuie protejatã. Statisticile ne relateazã cã o
persoanã aruncã anual 0,3-0,4 tone de deºeuri, din care
20% – carton ºi hîrtie, 15% – mase plastice, 5% – sticlã,
30%  – resturi de alimente ºi vegetaþie. S-a constatat cã 50-
60% din resturi pot fi reciclate, de aceea în unele localitãþi
sînt create centre de colectare separatã a deºeurilor.

Aceste ºi alte date impun participarea cu mai multã
insistenþã la salubrizarea locurilor neamenanjate, la mul-
tiplicarea spaþiilor verzi, la crearea unui mediu de viaþã
mai curat ºi mai sãnãtos.

Spre deosebire de alte ºtiinþe, ecologia are un caracter
dinamic de excepþie, mobilitate ºi viabilitate în timp,
trãsãturi ce provoacã la analize ºi investigaþii. Obser-
vaþiile, sugestiile, activitatea practicã, eforturile crea-
toare ale fiecãruia, de la mic la mare, constituie picãturi
în oceanul ecologiei, dar care vor contribui la pãstrarea
vieþii pe Pãmînt.

Cunoaºterea mecanismului existenþei naturii trebuie
sã devinã o preocupare de primã importanþã a omului.

Cultura ecologicã începe cu dragostea pentru naturã
ºi observarea lumii din jur, cu înþelegerea relaþiilor dintre
om ºi mediu. Natura însãºi ne vine în ajutor, deoarece
înzestreazã copilul de la naºtere cu darul de a o admira
ºi cu setea de a o cunoaºte. Nu poþi pãtrunde în tainele
ei numai prin cãrþi sau emisiuni televizate. Modul de
viaþã al plantelor ºi comportamentul animalelor se
observã prin contact direct cu mediul. Doar astfel
micuþii, devenind maturi, vor dori sã pãstreze universul
miraculos ºi ademenitor al naturii.

Factorii ce determinã starea ecologicã din Republica
Moldova:

a) impact pozitiv
– ratificarea unor convenþii ºi încheierea acor-

durilor internaþionale în domeniul protecþiei
mediului;

– elaborarea unui pachet de legi referitoare la
protecþia mediului;

– elaborarea ºi implementarea programelor de
stat de protecþie a naturii;

– reducerea poluãrii mediului ca rezultat al
declinului activitãþii economice, micºorãrii
volumului de utilizare a fertilizanþilor mi-
nerali ºi a pesticidelor în tehnologiile agri-
cole;

– efectuarea expertizei ecologice a proiectelor
ce pot afecta starea biodiversitãþii;

– sporirea relativã a ariilor naturale protejate de
stat;

– valorificarea potenþialului de cadre ºtiinþifice
în domeniul protecþiei mediului;

– activizarea proceselor de informare a po-
pulaþiei;

– formarea  conºtiinþei ecologice;
– susþinerea financiarã a acþiunilor de conser-

vare a diversitãþii biologice de cãtre fondurile
ecologice naþionale ºi donatori externi etc.

b) impact negativ
– imperfecþiunea cadrului legislativ-institu-

þional existent;
– integrarea nesatisfãcãtoare a cerinþelor pro-

tecþiei naturii în procesul reformelor eco-
nomice;

– gradul înalt de deteriorare a echilibrului
ecologic;

– insuficienþa programelor ºi activitãþilor de
reabilitare ºi reconstrucþie a complexelor
naturale afectate, a pãdurilor distruse;

– poluarea înaltã a ecosistemelor acvatice;
– inexistenþa alocaþiilor financiare bugetare

pentru reproducerea/regenerarea florei ºi
faunei;

– lipsa unui sistem naþional al monitoring-ului
florei ºi faunei Moldovei;

– nivelul limitat al cunoºtinþelor ecologice ale
populaþiei.

Care sînt consecinþele poluãrii mediului?
Organismul uman consumã aer, apã, alimente. Aces-

te componente însã conþin ºi poluanþi: fum, praf, sub-
stanþe nocive, care, în cantitãþi mari, pot avea reper-
cusiuni  serioase asupra individului.

Omul este cel care suportã efectele negative ale
poluãrii mediului ambiant, însã tot el este ºi principalul
vinovat de acest fenomen. Din ce în ce mai des ne
adresãm medicilor; în urma catastrofelor ecologice îºi
pierd viaþa mii de persoane.

Poluarea aerului, apei, solului înseamnã modificarea
compoziþiei normale a acestora, prin pãtrunderea unor
elemente strãine, periculoase, parvenite atît din surse
naturale (praful adus de vînt, gaze eliminate din sol sau
de erupþiile vulcanice) cît ºi artificiale, provocate de
activitatea necontrolatã ºi negînditã a oamenilor (elimi-
nãri de substanþe toxice de cãtre uzine, centrale termice,
mijloace de transport etc.).

Într-o societate industrializatã, nu numai adulþii, ci
ºi copiii trebuie sã cunoascã cauzele poluãrii, pentru a
le putea evita ºi pentru a sensibiliza astfel opinia publicã
privind combaterea factorilor nocivi.

Ce putem face pentru a reduce poluarea naturii?
Nimeni nu trebuie sã fie indiferent faþã de pericolul

care ameninþã natura. Este de datoria fiecãrui individ sã-l
stopeze sau sã-l minimalizeze, sã convingã autoritãþile sã
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ia mãsuri urgente de protecþie a vieþii pe glob. Nu putem
fi nepãsãtori faþã de distrugerea cu sãlbãticie a naturii de
cãtre persoane iresponsabile, avide de îmbogãþire.

Opinia publicã, prin intermediul mass-media, activi-
tãþilor interactive, acþiunilor stradale, a influenþat substi-
tuirea unor substanþe chimice ºi materiale toxice cu cele
naturale. Spre exemplu, freonul utilizat la fabricarea frigi-
derelor a fost scos din procesul tehnologic, fiind înlocuit
cu alte substanþe. În unele þãri, populaþia, în semn de pro-
test, n-a mai cumpãrat mobilã din lemn nobil sau haine
din blãnuri naturale. Se promoveazã tot mai insistent
producþia unor maºini ce consumã mai puþinã benzinã, se
fabricã automobile electrice. Pericolul ecologic poate fi
redus prin folosirea largã a energiei solare ºi a forþei vîntu-
lui, prin utilizarea raþionalã a tuturor resurselor naturale.

Care sînt cãile de îmbunãtãþire a factorilor
de mediu?
Apa, aerul ºi solul sînt cunoscuþi sub denumirea de

factori de mediu. În fiecare dintre aceºtia se dezvoltã o
florã ºi o faunã specificã. Pentru a putea supravieþui,
plantele ºi animalele au nevoie de un mediu curat, care
poate fi pãstrat doar dacã omul va conºtientiza conse-
cinþele atitudinii indiferente faþã de naturã. Pentru
aceasta urmeazã sã se întreprindã mai mulþi paºi.

• Apa
– construirea reþelelor de apeduct ºi de canali-

zare calitative;
– construirea staþiilor de purificare;
– folosirea repetatã a apei de scurgere în între-

prinderi.
• Aerul

– introducerea restricþiilor la importul de auto-
mobile „dãunãtoare”;

– folosirea combustibilului ecologic ºi a surse-
lor de energie netradiþionalã;

– efectuarea unui control riguros asupra calitãþii
combustibilului importat;

– crearea zonelor verzi;
– restabilirea funcþionãrii sistemelor de puri-

ficare a aerului.
• Solul

– respectarea asolamentului;
– plantarea fiºierului forestier de protecþie a

povîrniºurilor;
– folosirea cu preponderenþã a îngrãºãmintelor

organice ºi a  preparatelor biologice.
Care este misiunea legislaþiei ecologice?
Intervenþia omului în naturã prin braconaj, vînãtoare

sau pescuit excesiv, defriºãri, desecãri, utilizarea îngrã-
ºãmintelor chimice ºi a erbicidelor în agriculturã, intro-
ducerea de specii noi au dus la scãderea exageratã a
numãrului de animale ºi plante pe plaiul nostru, aceste
organisme fiind ocrotite prin lege. În esenþã, legislaþia
de protecþie a mediului reflectã experienþa internaþionalã,
preluatã ºi adaptatã la condiþiile locale.

Una din funcþiile principale ale statului constã în
asigurarea unui habitat ºi a unui mediu de viaþã favorabil
cetãþenilor sãi. În acest sens, o deosebitã importanþã
capãtã asigurarea juridicã a relaþiilor dintre naturã ºi
societate. În ultimele decenii a fost pusã în acþiune o nouã
legislaþie ecologicã naþionalã, menitã sã reglementeze
resursele naturale ºi ariile protejate de stat.

Pornind de la importanþa orientãrii Republicii
Moldova spre integrarea europeanã, este necesarã
familiarizarea cetãþenilor cu legislaþia Uniunii Europene
ºi cea internaþionalã, în scopul pregãtirii ºi facilitãrii
procesului de armonizare a legislaþiei ecologice. Astfel,
asigurarea securitãþii ecologice constã în realizarea unui
set de activitãþi în vederea limitãrii ºi neutralizãrii
impactului negativ al poluãrii ºi degradãrii mediului.
Legislaþia în vigoare oferã autoritãþilor largi posibilitãþi
pentru desfãºurarea acþiunilor de protejare a naturii pe
teritoriile administrate.

Ce relaþii ar trebui sã existe între om ºi naturã?
Societatea umanã se dezvoltã într-o interacþiune con-

tinuã cu mediul ambiant. Datoritã creºterii populaþiei ºi a
progresului tehnico-ºtiinþific resursele existente sînt
exploatate tot mai intens. Evoluþia societãþii însã  este
însoþitã ºi de fenomene imprevizibile, cauzate de planuri
nechibzuite, ambiþii ºi goana dupã profit, ceea ce sporeºte
poluarea atmosferei ºi a hidrosferei planetei noastre.

Din aceste considerente, pentru a nu pune în primej-
die viaþa, sãnãtatea ºi viitorul oamenilor, pentru a nu
degrada economic ºi cultural, problemelor ecologice
trebuie sã li se acorde prioritate.

Natura a fãcut totul, succesele omului depinzînd doar
de el însuºi, de competenþa lui de a-ºi organiza eforturile
ºi a-ºi folosi inteligenþa pentru a merge spre noi realizãri.

De ce statele lumii trebuie sã colaboreze în
domeniul protecþiei naturii?

Pe parcursul ultimelor decenii, extinderea supra-
feþelor agricole, pe contul defriºãrii pãdurilor, desecãrii
bãlþilor din vãile rîurilor ºi reducerii suprafeþei cu
vegetaþie naturalã, a pus în pericol genofondul tuturor
grupurilor de organisme din Moldova.

Natura nu cunoaºte frontiere. De aceea, pentru a o
proteja eficace la scarã mondialã, este necesar a uni
eforturile tuturor statelor.

În anii 70 ai secolului al XX-lea a fost iniþiatã
elaborarea legislaþiei ecologice internaþionale. Statele
participante la o serie de Convenþii au recunoscut
importanþa colaborãrii în domeniul protejãrii spaþiilor
naturale pentru funcþionarea normalã a florei ºi faunei.
În anexele Convenþiilor sînt nominalizate speciile luate
sub ocrotire, interzicerea comercializãrii acestora sau a
articolelor confecþionate din ele. Þãrile-semnatare s-au
obligat sã includã modificãrile corespunzãtoare în codul
penal naþional.

În anul 1992 a fost elaboratã ºi adoptatã Directiva
Uniunii Europene privind protecþia hotarelor naturale ale
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plantelor ºi animalelor. Cerinþele acestui document sînt
atît de severe, încît statele care nu le respectã riscã sã nu
fie admise în Uniunea Europeanã.

Republica Moldova a aderat la majoritatea Conven-
þiilor cu privire la protecþia mediului înconjurãtor; este
partenerã la procesul Un singur mediu pentru Europa;
participã la lucrãrile de creare a Reþelei Ecologice Pan-
europene, desfãºurate sub egida Consiliului Europei.

Organizaþii ce contribuie la educaþia ecologicã
ºi la conservarea biodiversitãþii
Strategia naþionalã în domeniul ecologiei a fost

elaboratã cu concursul unor savanþi ºi specialiºti din di-
verse organizaþii ºi instituþii ale republicii, principalele
fiind:

– Comisia pentru Ecologie ºi Dezvoltarea Terito-
riului a Parlamentului Republicii Moldova;

– Institutele de Botanicã, Zoologie, Geografie,
Geneticã ale Academiei de ªtiinþe;

– Institutul Naþional de Ecologie;
– Ministerul Educaþiei;
– Universitatea de Stat din Moldova;
– Ministerul Ecologiei, Construcþiilor ºi Dez-

voltãrii Teritoriului;
– Serviciul Silvic de Stat;
– Centrul de Resurse Genetice Vegetale;
– Rezervaþiile ªtiinþifice “Codrii” ºi “Plaiul”

Fagului;
– Organizaþii neguvernamentale: Asociaþia zoo-

logilor din Republica Moldova, Biotica, Eco-
spectru, Ecotera, Protecþia biodiversitãþii, Socie-
tatea de Botanicã din Republica Moldova etc.

Strategia naþionalã ºi Planul de acþiune în domeniul
conservãrii diversitãþii biologice au fost adoptate de
Parlamentul Republicii Moldova la 27 aprilie 2001,
Guvernului revenindu-i misiunea de a întreprinde
mãsurile necesare în vederea promovãrii acestor docu-
mente.

Secvenþe din Cartea Roºie
Fiecare specie de plante ºi animale este unicã în felul

sãu. O datã cu dispariþia unor specii scade fondul genetic,
este pus în pericol mecanismul echilibrului în naturã.
Oamenii de ºtiinþã afirmã cã mii de specii se aflã pe cale
de dispariþie. În Cartea Roºie, ediþia a II-a, sînt înscrise
deja 210 specii de plante ºi animale periclitate (ediþia I
atestã 55 de specii), cum ar fi: cerbul nobil, cãprioara,
silvia surã, ciocãnitoarea, sturzul, pupãza, vulturul,
lebãda, broasca þestoasã, orhideea, nufãrul etc.

Este nevoie de implicarea fiecãrui cetãþean pentru ca
fauna ºi flora pãdurilor, cîmpiilor, iazurilor ºi rîurilor sã
nu disparã de pe meleagurile noastre pitoreºti, sã ne
bucurãm noi de bogãþiile naturii, dar ºi generaþiile
viitoare.

Probleme:
1. În anul 1986, la centrala atomicã din Cernobîl

(Ucraina) s-a produs una dintre cele mai mari catastrofe

nucleare. Cantitãþi enorme de substanþe radioactive,
dãunãtoare pentru oameni, florã ºi faunã au fost aruncate
în atmosferã. În scurt timp ele s-au extins, afectînd
mediul multor state din Europa de Est ºi Centralã. Mii
de oameni au fost afectaþi direct sau indirect. În Moldova
consecinþele acestei catastrofe se resimt ºi astãzi.

Ce drepturi ale omului au fost încãlcate? De ce
autoritãþile au ascuns adevãrul despre pericolul care
s-a abãtut asupra populaþiei?

2. Biologul Emil Pop susþine urmãtoarele: “Peisajul
unic care se încheagã din multitudinea arborilor, mai
ales pe un teren reliefat, este el însuºi odihnitor, inspira-
tor de farmec ºi bucurii. Cu atît mai mult impresioneazã
ºi copleºeºte viaþa pãdurii, închegatã la rîndu-i din
milioane de vieþi individuale diverse, care se contopesc
într-o armonie generalã, cu o sonoritate proprie, cu
ecouri mîngîietoare în suflete, cu sugestii pentru medita-
þii reconfortante, pentru creaþii superioare spirituale.”

Aceastã idee pare a fi susþinutã de majoritatea
oamenilor. De ce totuºi mulþi dintre ei nu conºtienti-
zeazã consecinþele distrugerii naturii?

3. Planeta noastrã dispune de o îmbinare unicã a
bogãþiilor naturale: sol fertil, landºafturi pitoreºti, un
variat regn animal ºi vegetal. Pãstrarea mediului ambiant
este cea mai importantã sarcinã a umanitãþii. Succesul
acestei acþiuni va fi determinat, în mare mãsurã, de
conjugarea eforturilor tuturor pãrþilor interesate, ale
tuturor oamenilor de pe Terra.

Cum concepi aceastã colaborare, la nivel interna-
þional, de stat ºi la nivelul comunitãþii în care trãieºti?

4. Un petrolier s-a ciocnit de o altã navã ºi în mare
s-au deversat cantitãþi considerabile de þiþei care au fost
aduse la mal de valuri. Mor peºti, delfini, pescãruºi ºi
alte vieþuitoare.

Ce ar trebui sã întreprindã guvernele ºi comunita-
tea în vederea prevenirii sau minimalizãrii consecinþelor
nefaste ale incidentului pentru naturã ºi umanitate?

Exerciþii:
1. Explicã mesajul frazei: „Întrucît în naturã existã

o strînsã legãturã între diferite specii, se impune ocro-
tirea tuturor speciilor”.

2. Determinã consecinþele pentru urmãtoarele situa-
þii. Propune cîteva soluþii de depãºire a acestora.

– Un tren, încãrcat cu substanþe toxice ºi explo-
zibile, reziduuri de la o centralã atomicã din
Bulgaria, traverseazã mai multe localitãþi ale
Moldovei ºi ale altor state, pentru a fi înhumate
în regiunile îndepãrtate ale taigalei din Rusia;

– Din cauza apropierii unei furtuni mari, în Codrii
Orheiului au fost lãsate aprinse mai multe focuri
de tabãrã;

– Cîteva containere cu substanþe radioactive sînt
aruncate în ocean sau în spaþiul cosmic;

– Locuitorii din preajma luncii Prutului au tãiat mii
de copaci pentru foc.
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3. Pornind de la ideea de mai jos, cum poate fi stabilit
echilibrul ecologic, economic ºi spiritual?

„Omul nu cunoaºte mãsura. Cantitatea ºi calitatea
necesitãþilor lui variazã în timp ºi spaþiu. Acestea sînt
în permanentã creºtere ºi devin tot mai sofisticate,
satisfacerea lor realizîndu-se printr-o industrializare
intensã, deoarece potenþialul uman este mai mare decît
cel tehnologic”.

Autoevaluare
1. Trage o concluzie, pornind de la ideea: „Orice

intervenþie în naturã îºi are urmãrile sale. Nu putem
exploata la nesfîrºit resursele fãrã sã ne preocupãm
simultan de regenerarea acestora”.

În mass-media se vorbeºte zilnic despre poluarea
apelor, cu impact grav asupra peºtilor, pãsãrilor, mamife-
relor, microorganismelor ºi, desigur, asupra omului. ªi
în acest caz este vinovat omul.

2. Selecteazã exemple concrete din cãrþi, ziare sau
reviste ºi demonstreazã în ce constã greºeala omului.

Intereseazã-te dacã administraþia publicã din locali-
tate susþine proiectele organizaþiilor ºi ale cetãþenilor,
orientate spre soluþionarea unor probleme ecologice din
comunitate.

3. Determinã valoarea maximelor de mai jos cu
referire la formarea conºtiinþei ecologice:

– înþeleptul tace ºi face;
– mai bine sã cari pietre cu un înþelept decît sã

petreci cu zece nebuni;
– mai bine un vrãjmaº înþelept decît un prieten

nerod;
– ochii înþeleptului vãd mai departe;
– omul înþelept face ce poate, nu ce vrea;
– a fi înþelept nu înseamnã a fi mai înþelept decît

trebuie;
– cel mai de seamã semn al înþelepciunii este

bucuria netulburatã;
– între douã cãi rele, înþeleptul trebuie sã urmeze

pe cea mai puþin rea;
– nu-i nevoie de multe cuvinte pentru a-i convinge

pe cei înþelepþi de un adevãr;
– înþelepciunea este fructul autocunoaºterii.
Autodezvoltare
1. a) Imagineazã-þi cã te afli la o staþie de autobuz ºi

fumul eliminat de mijloacele de transport îþi taie respi-
raþia. Parcã te înãbuºi; b) Te plimbi pe malul unui lac ºi
vezi peºti amorþiþi, afectaþi de substanþele toxice prove-
nite  de la o uzinã din apropiere.

Pot fi considerate aceste fenomene drept poluare
a naturii (aerului, apei)? Ce poþi întreprinde tu ºi
colegii tãi  pentru a schimba situaþia?

2. Expune-þi pãrerea. Scrie un scurt comentariu
cu privire la urmãtoarele: „Problema protejãrii naturii
este neesenþialã faþã de alte probleme globale (de
exemplu: asigurarea pãcii, explozia demograficã sau
analfabetismul). Statele lumii, inclusiv Republica

Moldova, prin stabilirea unor cerinþe faþã de producþia
industrialã, a solicitat instalarea obligatorie a filtrelor
pentru substanþe nocive. Astfel, noxele sînt eliminate în
aer în cantitãþi mici ºi au un procent redus de toxine.
Foarte multe deºeuri ºi materiale utilizate sînt reciclate.
În acest mod dispare necesitatea folosirii unor noi
resurse ºi distrugerii celor dãunãtoare”.

Gîndire criticã
1. Poluarea radioactivã este la fel de periculoasã ca

ºi cea chimicã sau biologicã. Experienþele nucleare
efectuate în diferite regiuni ale globului, deºeurile radio-
active depozitate ºi emanaþiile centralelor nucleare unde
s-au produs accidente constituie o ameninþare pentru
viaþa habitatelor.

Omul are de cîºtigat sau de pierdut din experi-
mentele nucleare desfãºurate?

Încearcã sã descrii viitorul umanitãþii în caz de
emanaþii a deºeurilor radioactive.

2. Deseori observãm persoane ce cautã prin tombe-
roane sau gunoiºti. În felul acesta, ele pot sã se molip-
seascã de diverse maladii. Bolile se transmit, de aseme-
nea, prin contact direct cu solul, cu apa sau prin aer, în
timpul muncilor agricole, prin consumarea unor legume
ºi fructe nespãlate. Copiii mici, care pun în gurã obiecte
cãzute pe jos sau mãnîncã fãrã sã se spele pe mîini,
introduc în organism paraziþi intestinali ºi alte surse
patogene. Astfel, sînt în pericol de îmbolnãvire atît
maturii cît ºi copiii, atît cei ce duc un mod sãnãtos de
viaþã cît ºi cei degradaþi sau nevoiaºi.

Încearcã sã determini eventualele consecinþe ale
infecþiilor pentru diverse categorii de populaþie. Cine
este responsabil de starea sanitarã a locurilor publice:

– fiecare cetãþean în parte;
– autoritãþile publice locale;
– guvernul;
– altcineva.
Argumenteazã-þi rãspunsul, pornind de la un exem-

plu concret.
3. Cooperarea întru binele oamenilor ºi al prietenilor

mai mici
Poluarea mediului ambiant reprezintã un pericol atît

pentru oameni cît ºi pentru lumea animalã. Natura este
bogatã prin diversitatea ei:

– Albina are ºi miere, dar ºi fiere;
– Calul moare dar îi rãmîne ºaua; omul moare ºi

îi rãmîne numele;
– Cãprioara, orice frunzã gãseºte, cu aceea se

hrãneºte;
– Cîinii sînt paza oilor;
– Cîrtiþa pe sub pãmînt umblã, dar urma ei se

cunoaºte pe deasupra pãmîntului;
– Leul dacã e bolnav, iepurii îi sar în cap;
– Lup la mîncare, vulpe la lucru;
– Mielul trecut prin gura lupului nu mai trage nici

o învãþãturã;
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– Mîþa cu clopoþei nu prinde ºoricei;
– Muºtele cad mai multe în miere, decît în oþet;
– Peºtele cel mare îl înghite pe cel mic;
– Ursul nu se sperie de lãtratul cîinilor;
– Vulpea care doarme nu prinde gãini;
– Vulturul de aripi smuls, nu mai poate zbura-n sus.
Ce poate învãþa omul de la animale? Argumen-

teazã-þi opinia în baza unui exemplu din viaþã.
Reflecþii
– Cu cît natura este mai diversã, ca numãr ºi

calitate biologicã a speciilor, cu atît mai mari sînt
ºansele menþinerii constante a componentelor
mediului abiotic, a calitãþilor necesare vieþii;

– Conservarea naturii trebuie sã ocupe un loc
primordial în sistemul valorilor umane;

– Dacã te gîndeºti la ziua ce va urma – ia-þi de
mîncare; dacã te gîndeºti la anul care va urma –
planteazã un copac; dacã te gîndeºti la viaþã –
educã copii;

– Unica soluþie pentru supravieþuirea omului pe
Terra este asigurarea unui parteneriat înþelept cu
natura. Aceasta se poate realiza prin exploatarea
raþionalã a resurselor naturale, supravegherea
permanentã a echilibrului biologic ºi luarea de
mãsuri prompte în cazul apariþiei unui dezechi-
libru.

Þine minte! Plantele ºi animalele nu au cui sã-ºi
spunã pãsul, sã se plîngã. Nimeni nu le va lua apãrarea
în afarã de noi, oamenii, care, împreunã cu ele, populãm
aceastã planetã.

Participare civicã
1. Practic, în fiecare localitate existã locuri „ale

nimãnui”, unde roiesc pisici, cîini vagabonzi, ºobolani,
care constituie focare de infecþii ºi surse de poluare. Le
vedem zilnic ºi ne indignãm în tãcere.

Încearcã sã descrii sau sã desenezi un asemenea
peisaj dezolant. Realizeazã împreunã cu colegii o
expoziþie de lucrãri la aceastã temã. În opinia ta, cine
ºi cum ar trebui sã rezolve situaþia existentã?

2. Unele  substanþe chimice poluante se dizolvã în
apele curgãtoare ºi stãtãtoare. Altele însã, cum ar fi þiþeiul
sau spuma detergenþilor, nu. Atît maturii cît ºi copiii
aruncã pungi de plastic, cutii de conserve, sticle pe care
apele le aduc la maluri.

Iniþiazã o activitate de cercetare ºi curãþire a rîului
sau lacului din apropiere. Calculeazã cu aproximaþie
ce ar costa mai scump: epurarea apelor sau  menþine-
rea lor în ordine.

3. Probabil, deseori te-ai relaxat sau ai sãrbãtorit un
eveniment cu familia, rudele, prietenii sau colegii la
pãdure. Cu toþii cãutãm un loc de popas pitoresc ºi curat.
În pãdurile ºi parcurile din preajma localitãþilor, în spe-
cial a oraºelor, astfel de locuri devin tot mai puþine.
Oamenii discutã agitaþi, se indigneazã, dar situaþia,
practic, nu se schimbã.

Ce crezi cã ar trebui sã întreprindã cetãþenii ºi
autoritãþile publice locale pentru a schimba starea de
lucruri? Care vor fi primii tãi paºi în vederea salvãrii
pãdurilor ºi parcurilor de situaþia dezastruoasã?

4. Apa constituie o cale de transmitere a bolilor
infecþioase, o cauzã a declanºãrii de epidemii (febrã
tifoidã, dizenterie, holerã, boli parazitare). Substanþele
chimice (nitraþii, plumbul, mercurul, pesticidele) pot
provoca intoxicaþii periculoase.

Discutã cu  lucrãtorii medicali din localitate pen-
tru a afla mai multe informaþii despre îmbolnãvirea
oamenilor din cauza poluãrii apei. Ce acþiuni urgente
putem întreprinde pentru a remedia situaþia la zi?

Contribuþii la diminuarea poluãrii
La ºcoalã, acasã, pe stradã ne formãm deprinderi ºi

competenþe legate de protejarea mediului ambiant:
– nu aruncãm la întîmplare hîrtii, ambalaje, sticle,

pungi de plastic ºi deºeuri, ci le depozitãm
ordonat în containere speciale;

– curãþim de gunoi spaþiile verzi;
– participãm la activitãþi de cercetare a mediului

din localitate;
– depistãm societãþile comerciale ºi întreprinderile

care polueazã atmosfera, apa ºi solul, încãlcînd,
astfel, legile þãrii ºi sesizãm agenþiile de protecþie
a naturii;

– demonstrãm în excursii ºi marºuri turistice cunoº-
tinþele ecologice dobîndite; nu scrijelãm numele
pe tulpina copacilor, nu distrugem puieþii etc.;

– supraveghem cu grijã focurile aprinse în pãdure
pentru a nu provoca incendii.

Curiozitãþi
ªtiaþi cã...
– în Austria se fabricã pachete speciale de hîrtie,

de volum mare, pentru ca turiºtii sã depoziteze
în ele gunoiul din locurile de popas;

– reciclarea unei tone de hîrtie poate salva viaþa a
17 copaci, iar atmosfera – de  poluarea cu 27 kg
de substanþe nocive;

– planta care determinã cel mai bine gradul de
poluare a aerului este muºchiul;

– în or. Köln, Germania, la intersecþiile strãzilor sînt
instalate semafoare sensibile la gazele de eºapa-
ment. Atunci cînd compoziþia aerului este în
normã, semafoarele funcþioneazã fãrã probleme;
dacã însã aerul devine prea poluat, semaforul îºi
schimbã în mod automat regimul de lucru, îndrep-
tînd torentul de maºini spre magistralele vecine;

– regula principalã a turistului este: „Locul unde
te-ai odihnit ºi ai admirat natura nu trebuie sã
devinã mai puþin frumos dupã plecarea ta. Lasã
un exemplu pentru alþii”;

– Ziua internaþionalã a Terrei se sãrbãtoreºte în
fiecare an la 22 aprilie;

– în mun. Chiºinãu, str. Burebista 70, sectorul
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Botanica, funcþioneazã Colegiul de Ecologie,
care are 3 secþii, inclusiv Ecologia ºi protecþia
mediului înconjurãtor;

– Ziua mondialã a protecþiei mediului ambiant se
sãrbãtoreºte la 5 iunie;

– anual, de dragul blãnurilor, sînt nimicite 100 mln.
de animale. Pentru a confecþiona o hainã din
blanã se sacrificã: 60 de zibeline, 100-400 de
veveriþe, 3-5 lupi etc.

Concluzii
Omul este unicul factor raþional al naturii, dar foarte

multe dintre acþiunile sale sînt îndreptate împotriva ei.
Prin potenþialul tehnologic, acesta vrea sã controleze
natura, sã intervinã în legitãþile ei – încercãrile însã sînt
nefaste pentru ambele pãrþi.

Problemele ecologice au impact negativ asupra
tuturor domeniilor de activitate a omului: economic,
social ºi politic, asupra sãnãtãþii societãþii ºi evoluþiei ei.
În ultimul timp se observã:

– scãderea natalitãþii ºi creºterea ratei mortalitãþii;
– manifestãri frecvente ale mutaþiilor genetice;
– efectul de serã ºi încãlzirea climei pe Terra;
– deºertificarea ca rezultat  al nimicirii masive a

pãdurilor etc.
Starea ecologicã a mediului este alarmantã, specia-

liºtii ne avertizeazã zilnic despre fenomenele ce ne pun
în pericol viaþa. Sã nu uitãm cã sîntem oameni, înzestraþi
cu raþiune ºi capabili a rezolva numeroase probleme.
Mult mai important însã este sã le prevenim.
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Am vãzut nu o datã sãmînþa mirabilã
Ce-nchide în sine supreme puteri.

(Lucian Blaga)
Argument
Numeroasele implicaþii ale noilor educaþii ºi dina-

mica societãþii contemporane ridicã în faþa educatorilor
douã probleme de principiu:

• locul educaþiei ecologice alãturi de modernizarea
conþinutului învãþãmîntului;

• îmbunãtãþirea continuã a activitãþii didactice a
profesorilor prin:
– creºterea calitãþii predãrii ºi învãþãrii;
– transformarea învãþãrii într-un proces care sã

sprijine cu adevãrat integrarea activã ºi com-
petentã a tinerilor în viaþa privatã, profe-
sionalã ºi publicã;

– sporirea interesului pentru învãþarea de-a
lungul întregii vieþi;

– educaþia pentru calitate.

Implicarea tinerilor în programe de acþiune
pentru mediu (PAM)

Pe drept cuvînt filozoful german Karl Jaspers (3) se
întreba: “Trebuie sã vedem un nou apogeu al umanitãþii
sau se anunþã nenorocirea în care umanitatea va pieri?”.
Rãspuns se poate da prin imperativul educaþiei ecolo-
gice, care are ca temei juridic dreptul internaþional
comunitar al mediului ºi dreptul personal la un mediu
sãnãtos, corelat cu dreptul la viaþã ºi la dezvoltare (5).

Astãzi performanþele se mãsoarã prin capacitatea
elevilor de a aplica în situaþii noi cunoºtinþele ºi compe-
tenþele dobîndite, de a rezolva probleme ºi de a coopera
cu ceilalþi, în condiþii de manifestare a toleranþei faþã de
diversitatea umanã, a respectului reciproc, a solidaritãþii
ºi capacitãþii de participare responsabilã ºi eficientã în
viaþa profesionalã ºi publicã, în condiþiile acceptãrii
regulilor unei competiþii sociale drepte (7).

În cadrul unui învãþãmînt modern, una dintre princi-
palele preocupãri ale educatorilor este cea a formãrii
idealului educativ, care trebuie sã fie rezolvatã interdisci-
plinar ºi transdisciplinar – ideal educativ ce se situeazã
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într-un cadru de intersecþie a domeniilor: educaþie,
culturã, societate.

Scopul educaþiei pentru respectarea mediului constã
în formarea conºtiinþei ºi conduitei ecologice: ea începe
în familie, continuã în grãdiniþã, apoi în ºcoalã, în
universitate ºi prin instruire permanentã.

Ca modalitãþi de realizare a educaþiei ecologice amin-
tim: activitãþi instructiv-educative, lecþii, cursuri ºi semi-
narii, lucrãri de laborator, practica de cercetare, excursii,
dezbateri în simpozioane, mese rotunde, reuniuni interna-
þionale, conferinþe, schimb de experienþã etc.

Ce este un Program de acþiune pentru mediu
(PAM)?
Unele acþiuni ale omului asupra mediului sînt ino-

fensive, altele protejeazã natura, altele – nocive, peri-
clitînd, direct sau indirect, viaþa.

Un Program de acþiune pentru mediu se constituie
din totalitatea activitãþilor care au drept scop protejarea
mediului ambiant.

Acestea pot fi orientate:
– spre problemele locale ale comunitãþilor (îngri-

jirea unui parc, plantãri de pomi pentru stabi-
lizarea solului, igienizãri, urmãrirea calitãþii apei
dintr-un rîu, urmãrirea calitãþii aerului din loca-
litate, hrãnirea peºtilor, construirea de cuiburi
pentru pãsãri etc.);

– spre probleme în afara comunitãþilor (protejarea
unor rezervaþii naturale, preocupãri privind strîn-
gerea de fonduri pentru acþiuni naþionale etc.).

Conºtientizarea tinerei generaþii privind aplicarea
unor programe de acþiune pentru mediu, mai ales în
cadrul comunitãþii, reprezintã una dintre sarcinile majore
ale educatorilor.

Tinerii vor fi implicaþi în activitãþi ecologice care sã
necesite:

– planificare ºi urmãrire a desfãºurãrii acþiunilor pe
termen lung;

– cercetare ºi analizã;
– discuþii aprofundate ºi gãsirea unor soluþii com-

plexe, aplicabile.
Cum se realizeazã Programele de acþiune
pentru mediu (PAM)?
Este important sã evidenþiem, de la început, cã

procesul de planificare ºi implementare a programelor
respective nu este liniar, aceastã traiectorie în zig-zag
fiind parte componentã a celor ºapte paºi. De multe ori
aria de acþiune a acestor programe poate fi lãrgitã sau
îngustatã dupã posibilitãþi, paºii de acþiune fiind ajustaþi
dupã nevoile proprii.

Înainte de a trece la realizarea PAM trebuie cunoscuþi
factorii ce genereazã necesitatea educaþiei ecologice (2):

– consecinþele dezastruoase ale dezechilibrului
dintre mediu ºi dezvoltare;

– industrializarea neraþionalã care are ca efect
poluarea ºi chiar distrugerea naturii;

– apariþia unor boli generate de degradarea cadrului
natural de existenþã (poluarea aerului, apei, so-
lului).

1. Începeþi!
Fundamentul afectiv al convingerilor ecologice se

creeazã la vîrsta copilãriei prin cultivarea dragostei faþã
de naturã ºi a deprinderilor elementare de ocrotire a ei.
Numai pe acest suport se pot construi atitudini ecologice,
se pot dobîndi cunoºtinþe sistematice de biologie,
geografie, chimie, fizicã (5). La început elevii trebuie
ajutaþi, sprijiniþi în sesizarea problemelor de primã
urgenþã. Cunoaºterea posibilitãþilor reale de mediu, prin
colectarea de informaþii, este urmatã de decizia ºi
abordarea propriu-zisã a problemei.

Elevii trebuie încurajaþi spre urmãtoarele direcþii:
– obiºnuinþa de a lucra în echipã;
– sesizarea unor probleme urgente ale comunitãþii

locale;
– evidenþierea prioritãþilor ºi a posibilitãþilor reale;
– esenþializarea informaþiilor.
Cînd se vorbeºte despre educaþie ecologicã trebuie

avut în vedere faptul cã realizarea unor activitãþi practic-
aplicative, formarea de abilitãþi ºi atitudini este mult mai
instructivã decît latura informativã. Acþiunile de igieni-
zare a unui parc, rîu sînt mai instructive decît un discurs
despre poluarea aerului, solului, apei; plantarea de
arbori, arbuºti sau realizarea de spaþii verzi în localitatea
în care trãim este mai importantã decît unele lecþii
desfãºurate în sala de clasã sau în laboratoarele ºcolare.

Printre situaþiile de învãþare funcþionalã a cunoºtin-
þelor referitoare la problematica mediului enumerãm (4):

– observaþiile de teren;
– colectarea informaþiilor, plecînd de la observaþiile

directe ºi de la analiza presei sau a altor docu-
mente;

– difuzarea informaþiilor primite ºi analizate prin
diverse mijloace: jurnalul ºcolar, posturi radio TV
locale etc.

– constituirea de bãnci de date asupra mediului
imediat sau îndepãrtat;

– discuþii în grup cu sau fãrã participarea unor per-
soane cu resurse sau experþi;

– studii de caz;
– exerciþii de simulare etc.
2. Creaþi o listã de posibilitãþi!
Una dintre orientãrile moderne în cadrul realizãrii

educaþiei ecologice este desfãºurarea activitãþii pe
grupuri ºi microgrupuri, care în ultimul timp cîºtigã tot
mai mult teren, înlocuind în mare mãsurã metoda
frontalã.

Specificul activitãþilor practic-aplicative este deter-
minat de obiectivele operaþionale sau competenþele con-
crete.

(continuare în pagina 36)
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Desfãºurarea activitãþii pe grupuri ºi microgrupuri
duce la:

• grad înalt de susþinere reciprocã;
• comunicare deschisã, onestã, cooperare;
• respectarea opiniilor celorlalþi în luarea deci-

ziilor;
• realizarea unei participãri active etc.
Rãmînem la ideea potrivit cãreia astãzi se cer înmul-

þite activitãþile referitoare la modalitãþile concrete de
realizare a programelor de acþiune pentru mediu. Aproa-
pe întotdeauna existã cîteva proiecte pentru fiecare
subiect.

Exemplu (1): Calitatea apei din comunitate poate
cuprinde: poluarea unui rîu din apropriere, substanþele
chimice din sistemul de alimentare cu apã a oraºului,
scurgeri dintr-o haldã de deºeuri etc. (calitatea solului
sau a aerului din comunitate – se realizeazã asemãnãtor).

Proiectele pot viza:
• monitorizarea (înregistrarea) nivelului de poluare

în timp ºi prezentarea datelor Consiliului local
(APL);

• conducerea unei campanii de educaþie ecologicã
privind efectele prezenþei substanþelor chimice în
apa de bãut;

• dezvoltarea unui plan de reciclare a deºeurilor
pentru a reduce cantitatea care se depune în haldã.

În cadrul activitãþii în grup, ca finalitate a dezbate-
rilor problemelor respective, se va întocmi o listã cu ceea
ce se va considera eficient de realizat. La acest al doilea
pas al acþiunii se va stabili: Care este cel mai potrivit
mod de abordare a problemei?

Criterii /Soluþii Timp necesar Complexitate Resurse necesare Costuri Total
Realizarea unei mici grãdini
botanice
Realizarea de spaþii verzi
Plantarea de pomi fructiferi

(continuare din pagina 33) 3. Alegeþi!
La aceastã etapã rolul profesorului este foarte impor-

tant, deoarece:
– faciliteazã ºi intermediazã învãþarea;
– ajutã elevii sã înþeleagã ºi sã explice punctele de

vedere proprii;
– este partener de învãþare.
Grupul va fi atenþionat asupra scopului ºi posibilelor

probleme ce se vor ivi.
Exemplu: Dacã ideea unui proiect este de a realiza o

micã grãdinã botanicã în curtea ºcolii, elevii vor trebui
sã rãspundã la urmãtoarele întrebãri:

• De ce este importantã pentru ºcoalã ºi comuni-
tate crearea unei mici grãdini botanice?

• Ce situaþii-problemã se vor ivi dacã dorim sã o
facem?

• Care va fi reacþia ºi poziþia elevilor ºi profeso-
rilor faþã de ceea ce vrem sã facem?

• Cine ne-ar sprijini sau s-ar opune?
• Cine va putea beneficia de aceastã micã grãdinã

botanicã? În ce fel?
• Ce costuri iniþiale ºi suplimentare trebuie luate

în calcul?
La aceastã etapã a stabilirii criteriilor ºi alegerii

soluþiilor, elevii trebuie încurajaþi sã gãseascã mai multe
variante de lucru ºi sã facã o analizã riguroasã a lor. Alte
posibilitãþi ar mai fi: realizarea de spaþii verzi, plantarea
de arbori, arbuºti etc., deschiderea unui mic muzeu de
ºtiinþe ale naturii, realizarea unor diorame etc.

Exemplu (1): Propunere de selecþii dupã criterii ºi
gãsirea de soluþii:

Situaþie-problemã: Absenþa spaþiilor verzi din curtea
ºcolii.

O metodã eficientã este stabilirea unui punctaj la
nivel individual, în cadrul grupului, astfel:

1 punct – foarte mult
2 puncte – mult
3 puncte – puþin.
Punctajul se va trece în tabel, în felul acesta fiind

evidenþiate posibilitãþile de realizare a soluþiilor.
Exemplu: Pentru realizarea unor spaþii verzi – într-un

grup de cinci elevi ar putea rezulta urmãtoarele punctaje:

Timp necesar: 3 + 2 + 3 + 3 + 2 = 13 puncte
Complexitate: 3 + 3+ 3 + 3 + 3 =15 puncte
Resurse necesare 3 + 3+ 3 + 3 + 3 =15 puncte
Costuri: 3 +2 +2 +2 +3 = 12 puncte

Total: 55 de puncte

Dacã la prima soluþie (realizarea unei mici grãdini
botanice) se vor obþine 20 de puncte ºi la soluþia a treia
(plantarea de pomi fructiferi) – 45 de puncte, este evi-
dent cã soluþia a doua este mai uºor de realizat. În opinia
unor savanþi (V. de Landsheere, 1992; T. Cosma, 1996;
M. Cãlin, 1996; G. Vãideanu, 1996; M. Momanu, 2002)
trebuie sã educãm elevii pentru:

– dezvoltarea respectului faþã de mediu ºi a respon-
sabilitãþii – ca elemente definitorii pentru stilul
individual de viaþã;

– analiza criticã a problemelor de mediu la scarã
localã ºi mondialã;

– dezvoltarea capacitãþii de a lua decizii care sã
influenþeze pozitiv raportul individ-mediu.
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4. Deveniþi specialiºti ºi întocmiþi proiecte!
Cum sã devenim specialiºti ºi sã întocmim proiecte?
Dupã selectarea subiectului urmeazã aprofundarea

cunoºtinþelor.
Aceastã etapã se realizeazã prin:
– studierea ºi consultarea de articole, reviste,

documente etc.;
– consultarea de specialiºti în domeniu;
– invitarea acestor specialiºti în mijlocul elevilor;
– urmãrirea unor emisiuni radio TV în legãturã cu

aceastã temã;
– organizarea de discuþii în grup, unde elevii îºi vor

expune cele mai recente informaþii din domeniu.
Este pasul de realizare în care are loc:
• conºtientizarea necesitãþii gãsirii soluþiilor de

ameliorare a raporturilor om – naturã;
• formarea atitudinilor de responsabilitate pentru

gospodãrirea raþionalã a comunitãþii pe plan local;
• formarea atitudinilor de responsabilitate faþã de

naturã, raporturile om – naturã, om – om;
• sensibilizarea faþã de principiile ecologice, de

relaþiile interumane.

(continuare în pagina 40)

5. Creaþi un plan de acþiune!
Ce putem face pentru finalizarea acestui program?
Este etapa în care are loc stabilirea scopului ºi a

obiectivelor concrete ale programului. Se lucreazã în
continuare pe echipe, fiecare dintre ele avînd posibi-
litatea de a-ºi întocmi propriul plan de acþiune.

Se va încuraja creativitatea, spiritul de iniþiativã,
spiritul de observaþie ºi, în acelaºi timp, – cu mult tact
pedagogic – se va încerca stoparea tendinþelor prea
îndrãzneþe ale elevilor. Educatorul va ajuta elevii sã se
reorienteze ºi sã simplifice planul, prin discuþii ºi
întrebãri.

Exemplu:
– Cum vom reuºi sã mobilizãm mai mulþi voluntari

în realizarea acþiunii noastre?
– Cum vom izbuti sã avem mai multe resurse

materiale ºi financiare?
– Este posibil sã petrecem o mare parte din timp

lucrînd la acest program?
– Cum sã procedãm pentru depãºirea acestui impe-

diment?

Obiective Acþiune Resurse materiale ºi umane Motivaþie Responsabil Data limitã Observaþii
(termenul)

Schiþa planului de acþiune (1):
Ce problemã de mediu vizeazã proiectul?
Descrieþi succint scopul ºi strategia de realizare a lui.
Care sînt obiectivele operaþionale pentru atingerea scopului?
Care sînt datele de începere ºi de finalizare a programului?
Încercaþi sã completaþi urmãtorul tabel:

Prezentaþi modul în care v-aþi gîndit sã obþineþi sprijinul pentru program, felul în care vã faceþi publice intenþiile
ºi veþi gãsi soluþii în unele situaþii ce se vor ivi.

Descrieþi cum veþi aprecia succesul.
6. Aplicaþi Planul de acþiune întocmit!
Educatorul explicã elevilor necesitatea unei agende,

în care vor fi notate pe zile toate activitãþile ºi persoanele
de contact, precum ºi observaþiile proprii privind unele
îmbunãtãþiri. Periodic, la fiecare sfîrºit de sãptãmînã (sau
început) se va prezenta bilanþul muncii. Se vor ordona
problemele depistate ºi soluþiile posibile de rezolvare,
în felul urmãtor:

Problema Soluþii posibile de
rezolvare

1. _______________ 1. ________________
2. _______________ 2. ________________
3. _______________ 3. ________________
Stabilirea unor relaþii interumane, cooperarea cu

colegii ºi comunitatea localã vor facilita aplicarea acestui
Plan de acþiune, asistat de o amplã mediatizare: articole
în revista ºcolii, în presa localã (cu prezentarea de

fotografii din derularea activitãþilor), realizarea de
albume, emisiuni radio, TV, publicaþii etc.

7. Apreciaþi. Generalizaþi.
La finalizarea programului, foarte important este ca

elevii înºiºi sã aprecieze dacã a fost atins scopul ºi sã
analizeze ce a fost bine sau greºit!

Sine experientia nihil sufficienter sciri potest – fãrã
experienþã nu existã cunoaºtere. Este etapa în care elevii
conºtientizeazã valoarea propriei experienþe în dezvol-
tarea personalã a individului. Este important pentru copil
sã realizeze corelaþii între scop, obiective, finalitate ºi
gîndirea prospectivã.

În orice acþiune apar douã tipuri de rezultate:
– cele care prezintã o utilitate imediatã, prin ceea

ce dorim sã obþinem – sã-l punã pe elev în situaþia
de a interveni concret ºi de a aprecia efectele
intervenþiilor sale;

DOCENDO DISCIMUS

IMPLICAREA TINERILOR ÎN PROGRAME DE ACÞIUNE PENTRU MEDIU (PAM)







42

– cele de lungã duratã – asupra comportamentului
viitorului cetãþean, care urmãresc (8):
• dezvoltarea conºtiinþei ecologice, a simþului

responsabilitãþii, a solidaritãþii dintre indivizi
pentru pãstrarea ºi ameliorarea mediului;

• dezvoltarea capacitãþii de a lua decizii, de a
identifica ºi a pune în practicã soluþii pentru
prevenirea ºi rezolvarea problemelor concrete
legate de relaþia individului cu mediul sãu de
viaþã;

• pregãtirea tînãrului actual ºi viitor pentru a
influenþa pozitiv deciziile politice, economice
ºi sociale cu privire la mediu.

Concluzii:
Condiþiile unei educaþii ecologice eficiente sînt:

– analiza ºi înþelegerea problemelor de primã
urgenþã;

– înþelegerea interdependenþelor dintre situaþiile-
problemã ºi efectele în lanþ:

– utilizarea metodelor de acþiune (anchete, dezba-
teri, cercetarea documentelor etc.);

– respectarea principiului interdisciplinaritãþii,
– atingerea obiectivelor cognitive, afective ºi

acþionale:
• în plan cognitiv: accesul la documentare, la

înþelegerea aspectelor tehnice, la instrumente
de analizã ºi de aplicare a cunoºtinþelor;

• în plan afectiv: sensibilizarea elevului în raport
cu problematica mediului, dezvoltarea respon-
sabilitãþii ºi a respectului faþã de mediu,

• în plan acþional: formarea de atitudini care
duc la iniþiative, decizii ºi acþiuni concrete
asupra mediului;

– educaþia ecologicã îºi poate atinge obiectivele ºi
finalitãþile numai dacã este cultivatã în familie,
dar ºi în comunitatea în care trãieºte elevul.

Temã de reflecþie
Dezbateþi în grupuri (educabili ºi educator):
“Analfabetismul ecologic genereazã conduite

iresponsabile cu efecte directe în prezent ºi mai ales
în perspectivã (alunecãri de teren, inundaþii, secetã,
gãuri în stratul de ozon, infectare radioactivã).
Educaþia cu privire la mediu presupune un set de
acþiuni ce vizeazã structurarea unei culturi ecologice
a omului contemporan, bazatã pe stãpînirea unor
cunoºtinþe, a unor explicaþii, pe interiorizarea de
atitudini ºi conduite responsabile faþã de mediul
înconjurãtor.“ (2)

O provocare pentru tineri
Impactul negativ al deºeurilor asupra mediului creºte

alarmant, în ultimii ani, administrarea necorespunzãtoare
a acestora provocînd contaminãri ale solului ºi pînzei
freatice, emisii de metan, dioxid de carbon ºi gaze toxice,
cu efecte directe asupra sãnãtãþii populaþiei ºi mediului.
În acest context, verificarea salubritãþii aºezãrilor ºi
managementul deºeurilor sînt prioritare.

Ca primã urgenþã ar fi declanºarea unei campanii de
verificare a salubritãþii localitãþilor ºi de supraveghere
a depozitelor de gunoi. În cadrul ei trebuie identificate
ºi marcate pe hãrþi cadastrale toate gropile de gunoi
organizate ºi neorganizate, în toate aºezãrile. Vor fi
înregistraþi parametrii ecologici în care se înscriu
acestea, ºi în funcþie de constatãri, vor fi impuse mãsuri
urgente de neutralizare a acestora ºi de conºtientizare a
autoritãþilor locale ºi a tuturor celor responsabili de
gestionarea inadecvatã a deºeurilor.

Încercaþi sã realizaþi un proiect legat de salubrizare!
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Dacã nu gîndeºti la viitor, nu poþi sã-l ai.
(John Galsworthy)

Dezbaterile, concurenþa opiniilor ºi ideilor sînt acte
esenþiale pentru societatea democraticã. Democraþia a
sclipit pentru prima datã în Atena anticã, cetãþenii acestui
oraº-stat întîlnindu-se periodic pentru a decide în mod
liber dacã este cazul sã înceapã un rãzboi sau sã menþinã
pacea cu vecinii, care vor fi diriguitorii cetãþii pentru
perioada apropiatã, care vor fi legile statului, unice
pentru toþi. Procesul decizional întotdeauna era precedat
de unul de dezbateri – o etapã  preþioasã anume prin
analiza situaþiei create, uneori din puncte de vedere
neaºteptate, prin propunerea celor mai originale ºi
eficiente soluþii.

Dezbaterile sînt esenþiale ºi pentru societatea demo-
craticã spre care tindem, fiind prezente în presã, la ra-
dio, TV, în parlament ºi chiar în clasa de elevi.

În Republica Moldova dezbaterile, ca activitate
educaþionalã ºi de club a elevilor, sînt promovate de Liga
Naþionalã de Dezbateri Preuniversitare – organizaþie
binecunoscutã tuturor actanþilor procesului de învãþã-
mînt de la noi.

În cele ce urmeazã vom prezenta unele activitãþi ale
clubului de dezbateri Juventus, axate pe problematica
ecologicã, care au avut loc în incinta Liceului Teoretic
M. Sadoveanu din or. Cãlãraºi.

Obiectivele activitãþilor
Elevii:
• vor expune verbal ºi în scris problemele puse în

discuþie: cauzele apariþiei lor, impactul nesolu-
þionãrii acestora asupra societãþii;

• vor analiza fenomenele propuse din diverse
perspective;

• vor propune variante de soluþionare a problemelor
de ordin ecologic la nivel local, regional ºi global
(Gîndeºte global – acþioneazã local);

• vor argumenta cele mai bune soluþii de rezolvare
a problemelor;

• vor combate opiniile oponenþilor, fiind toleranþi,

Educaþia ecologicã
a elevilor prin dezbateri

Valeriu GORINCIOI

Liceul “M. Sadoveanu”, or. Cãlãraºi

concilianþi, respectuoºi ºi evitînd atacul la per-
soanã;

• îºi vor crea o atitudine civicã activ-participativã
faþã de problematica ecologicã.

Derularea activitãþii
I. Alegerea moþiunii
Pentru a organiza o dezbatere, este necesar sã avem

ceva de dezbãtut, adicã domeniul supus dezbaterii. Acest
ceva este scris sub forma unei moþiuni (în engl. resolu-
tion) – un enunþ, o temã – care poate servi ca bazã pentru
începerea discuþiilor.

Moþiunile ar trebui sã corespundã urmãtoarelor
criterii:

• Sã fie interesante: sã conþinã arii de conþinut ºi
de disputã în conformitate cu interesele, aspira-
þiile participanþilor

• Sã fie actuale: sã parvinã din cele mai recente
evenimente sociale, naturale, ºtiinþifice

• Sã fie disputabile: sã nu favorizeze o parte sau
alta

• Sã fie axate pe o singurã idee
• Sã fie demonstrabile: sã permitã documentarea

persoanelor care vor prezenta argumente pro, dar
ºi a celor ce le vor nega (argumente contra)

• Sã fie laconice: sã conþinã minimum de cuvinte
ºi maximum de sens.

Procedurã: La aceastã etapã se organizeazã un brain-
storming. Participanþii, în conformitate cu rigorile
tehnicii date, sînt liberi în expunerea ideilor.

Exemple de moþiuni pe teme ecologice:
• Protecþia mediului pentru Republica Moldova

este un lux
• Protecþia mediului este mai importantã decît

dezvoltarea economicã
• Ar trebui sã se interzicã extragerea uraniului
• Tãierea pãdurilor în Republica Moldova ar

trebui limitatã la maximum
• Utilizarea incompetentã a substanþelor chimice

în agriculturã pune în pericol sãnãtatea
oamenilor.

II. Selectarea informaþiei la moþiunea aleasã
Cãutarea dovezilor constituie o muncã extrem de

captivantã, similarã cu cea a detectivului, anchetatorului
sau avocatului, deoarece pentru susþinerea argumentelor
avem nevoie de dovezi: simple, clare, credibile, convin-
gãtoare.

Procedurã: Moþiunea odatã aleasã, elevii se împart
în echipe ºi consultã principalele surse informaþionale,
þinînd cont de sfaturile din tabel:
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Informaþiile selectate pot fi prezentate sub formã de fiºe. De exemplu:

Unde putem gãsi informaþia necesarã ºi cum vom lucra cu sursele
Sursã Recomandãri utile
Biblioteca Cînd colectezi informaþii la tema datã, cere sfatul bibliotecarului,
(ziare, dicþionare, enciclopedii, consultã catalogul alfabetic sau cel tematic.
literaturã artisticã, manuale)
Sondaj de opinie Aplicabil în cazul cînd lipseºte statistica într-o problemã de interes public

sau local (comunitar). Consultaþi antrenorul pentru a folosi tehnici
de investigaþie verificate pe eºantioane reprezentative.

Intervievarea unui expert Cerinþe de bazã: expertul sã fie imparþial; interviul sã fie înregistrat minuþios.
Utilizarea Internet-ului Reprezintã o sursã informaþionalã valoroasã, dar care trebuie folositã cu cea

mai mare atenþie, deoarece nu toate datele oferite sînt demne de încredere.

Moþiunea Locuitorii Republicii Moldova consumã apã potabilã de joasã calitate.
Informaþii bibliografice 50% din populaþia Republicii Moldova consumã apã potabilã din fîntîni,

iar 31% – de la robinet.
Dovada utilizatã în cadrul rundei Raportul UNICEF pentru Moldova – 2000

III. Argumente pro ºi contra:
Elaborarea, prezentarea, critica ºi reformularea argumentelor în timpul dezbaterilor constituie un lucru pe cît de

dificil pe atît de interesant, deoarece argumentele sînt principalele instrumente de apãrare a propriului punct de vedere
ºi de respingere a viziunii oponentului. Se poate afirma cu certitudine cã numai cel ce posedã arta argumentãrii are
sorþi de izbîndã în cadrul discuþiilor.

Structura argumentelor
Pentru formularea ºi susþinerea argumentelor în cadrul dezbaterilor se poate sugera urmãtoarea structurã:

TEZA (ce se afirmã) Statul garanteazã fiecãrui om accesul liber la informaþii veridice privind starea
naturii ºi dreptul la difuzarea acestora.

 EXPLICAÞIA (premise) • Aceasta permite fiecãrui cetãþean sã participe activ la protecþia mediului
ambiant.
• Persoanele fizice ºi juridice rãspund în faþa legii de comiterea unor contravenþii
ecologice.

EVIDENÞA Constituþia Republicii Moldova, art. 37
(dovezile, documentarea)
CONCLUZIA (rãspuns la Nimeni nu are dreptul sã limiteze accesul liber la informaþiile veridice privind
întrebarea: de ce se afirmã starea mediului ambiant ºi rãspîndirea acestora, deoarece respectiva acþiune
astfel? (TEZA) ar avea un impact negativ asupra societãþii.

Totodatã, membrii clubului de dezbateri construiesc Graficul T al argumentelor pro ºi contra. De exemplu:
Moþiunea: Hrana modificatã genetic pune în pericol sãnãtatea oamenilor.
IV. Formarea echipelor ºi dezbaterea propriu-zisã

Argumente pro
Hrana modificatã genetic ºi cea naturalã diferã mult din
punct de vedere chimic. Organismul uman nu este
adaptat la hrana modificatã genetic, din care cauzã
aceasta este dãunãtoare pentru om.

Producerea hranei modificate genetic nu va putea
soluþiona problema alimentarã sau preveni foametea în

 Argumente contra
Diferenþele dintre hrana modificatã genetic ºi cea natura-
lã sînt neînsemnate din punct de vedere chimic. Pe
aceastã cale însã omul poate obþine mai repede speciile
de plante sau de animale dorite, în comparaþie cu metoda
selecþiei care poate dura sute de ani.
Producerea hranei modificate genetic va aduce beneficii
enorme, deoarece se va micºora utilizarea preparatelor

DOCENDO DISCIMUS
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Procedurã: se poate folosi formula Echipa  “Afirmatoare” – 3 membri, Echipa “Negatoare” – 3 membri (echipele
pot fi formate ºi dupã alte principii).

Jocul va avea urmãtoarea structurã:
V. Debriefarea

þãrile sãrace. Inegalitatea dezvoltãrii statelor nu permite
creºterea nivelului de trai: chiar dacã se va produce hranã
modificatã genetic, statele dezavantajate nu o vor putea
cumpãra ºi vor suferi de foame în continuare.

chimice  (pesticidelor) – un factor favorabil pentru
mediul ambiant, se va ieftini producþia agricolã, fiind
accesibilã ºi pãturilor sãrace.

Aceastã etapã este extrem de importantã, deoarece
le permite elevilor sã realizeze actul de autoevaluare.

Încheiere
Activitatea de dezbateri îi ajutã pe elevi sã înþeleagã

legãtura dintre diferite discipline de studiu, dintre acestea
ºi lumea din afara ºcolii; le oferã posibilitatea sã se
autoorganizeze ºi sã-ºi autoconducã procesul de educa-
þie; îi pune în contact nemijlocit cu comunitatea ºi
problemele acesteia, îi încurajeazã sã-ºi susþinã în pub-
lic opiniile, sã poatã analiza diverse fenomene din variate
perspective.

REPERE BIBLIOGRAFICE:
1. Constituþia Republicii Moldova, adoptatã la

29 iulie 1994, Editura Universul, Chiºinãu, 1994.
2. Descovering the world tgrough DEBATE, IDEA,

New York, 2000.
3. Dezbateri (manual pentru elevi), Reclama,

Chiºinãu, 2002.
4. Zãinescu, G., Manual de dezbateri (Aplicaþii ale

logicii), Editura Naþional, Bucureºti, 2000.

Vorbitorul Funcþiile Timpul
Afirmatorul 1 • Salutã adversarii, arbitrul, prezintã echipa 6 min.
(A-1) • Prezintã moþiunea, defineºte termenii-cheie

• Prezintã argumentele echipei sale în favoarea moþiunii alese
• Concluzioneazã, subliniind punctele forte ale afirmatorului

Negatorul 3 Pune întrebãri lui A-1 pentru a clarifica informaþia prezentatã. 3 min.
Negatorul 1 • Salutã adversarii, arbitrul, prezintã echipa 6 min.
(N-1) • Analizeazã termenii-cheie

• Respinge argumentele echipei afirmatoare
• Prezintã argumentele echipei sale
• Concluzioneazã, subliniind punctele forte ale negatorului

Afirmatorul 3 Pune întrebãri lui N-1 pentru a clarifica informaþia prezentatã. 3 min.
Afirmatorul 2 • Respinge punctul de vedere al echipei adverse, aducînd dovezi noi 5 min.
(A-2) • Restabileºte viziunea afirmatorului

• Concluzioneazã, subliniind punctele forte ale echipei sale
Negatorul 1 Pune întrebãri lui A-2 pentru a clarifica informaþia prezentatã. 3 min.
Negatorul 2 • Restabileºte viziunea negatorului 5 min.
(N-2) • Respinge argumentele propuse de A-1; A-2

• Concluzioneazã
Afirmatorul 1 Pune întrebãri lui N-2 pentru a clarifica informaþia prezentatã. 3 min.
Afirmatorul 3 • Stabileºte ariile de conflict ºi respinge întregul sistem de contraargumente 5 min.

   al echipei negatoare
• Comparã cele douã viziuni, concluzioneazã

Negatorul 3 • Stabileºte ariile de conflict ºi respinge întregul sistem de contraargumente 5 min.
   al echipei afirmatoare
• Comparã cele douã viziuni, concluzioneazã
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DEZVOLTAREA GÎNDIRII CRITICE

INTERNATIONAL

Reading Association

Rubricã realizatã cu sprijinul Asociaþiei Internaþionale pentru Lecturã

Metodele interactive de grup  determinã ºi stimuleazã
munca colaborativã desfãºuratã de cei implicaþi în
activitate (elevii), în cadrul cãreia toþi “vin” (participã)
cu ceva ºi nimeni nu “pleacã” cu nimic. Profitul este atît
al grupului (soluþionarea problemei, gãsirea variantei
optime), cît ºi al fiecãrui individ în parte (rezultatele
obþinute; efectele apãrute în planurile  cognitiv, emo-
þional-afectiv, comportamental; o învãþare nouã).

Experienþele de învãþare în grup sînt marcate de
dialog reflexiv, de stimularea atitudinii metacognitive
(crearea de moduri alternative de gîndire, oferind o bazã
raþionalã pentru negocierea interpersonalã a sensurilor,
o cale de a ajunge la înþelegerea reciprocã), de crearea
de jurnale reflexive ºi de stimularea gîndirii critice.
Încrederea în procesul de învãþare eficientã conduce la
diminuarea controlului ºi la instaurarea unor relaþii de
muncã degajate între educator ºi educat.

Interactivitatea presupune interrelaþionarea, directã
sau mediatã, cu profesorul ºi colegii, ºi procese de
acþiune transformativã asupra materialului de studiu.
Creativitatea solicitã procese de combinare, de conver-
sie, de imaginare ºi restructurare continuã a datelor, prin
plasarea celui care învaþã în situaþii problematice care
necesitã rezolvare. Avem învãþare creativã atunci cînd
elevul dobîndeºte o experienþã nouã prin propriile puteri,
descoperind-o ºi exersînd-o în cadre problematice

Valenþele formativ-educative
ale metodelor interactive

repere teoretice ºi practice

divergente. Interactivitatea presupune creativitate, în
timp ce creativitatea poate fi individualã sau de grup.

Instruirea interactivã, asociatã tipului superior de
învãþare ºcolarã creativã, implicã conjugarea eforturilor
ambilor agenþi educaþionali (profesorul – elevii/stu-
denþii) în construirea cunoaºterii. Relaþia profesor-elev/
student se redimensioneazã. Educatul îºi asumã rolul de
subiect, de agent al propriei formãri, iar profesorul este
ghidul sãu în demersurile întreprinse. „Este de dorit ca
implicarea activã ºi interactivã a elevilor ºi învãþarea
(inter)activã realizatã de aceºtia, sã ºi ajute sã descopere
plãcerea de a învãþa, care poate da naºtere sentimentelor
pozitive – de încredere în propriul potenþial, de dorinþã
de cunoaºtere, de împlinire etc.” (M. Bocoº, 2002).

Noile orientãri postmoderniste asupra ºtiinþei edu-
caþiei solicitã cu necesitate aplicarea unor strategii
interactiv-creative în predarea ºi învãþarea  ºcolarã.
Clasele de elevi în viziune postmodernistã sînt privite
de cãtre Peter Appelbaun (2001) drept adevãrate comu-
nitãþi de cercetare ºi inter-învãþare, demonstrînd impor-
tanþa activismului ºi a interrelaþiilor pentru progresul cu-
noaºterii. Scopul nu este neapãrat cel de a-i antrena pe
elevi în formularea de rãspunsuri la întrebãrile ºi proble-
mele enunþate, ci mai mult, de a-i ajuta sã descopere cãile
de a pune întrebãri ºi de a analiza critic problemele.

Învãþarea învãþãrii – deziderat al educaþiei postmo-
derniste – presupune interactivitate ºi creativitate în
adoptarea unor strategii care sã solicite implicarea în
sarcinã ºi interesul de a te perfecþiona continuu. Atitu-
dinea activã ºi creatoare a elevilor este o consecinþã atît
a stilului de predare al profesorului cît ºi a obiºnuinþei
elevului de a se raporta la sarcinã. Prin felul în care
solicitã rãspuns la o problemã, prin felul în care

Crenguþa Lãcrãmioara
OPREA

Universitatea Bucureºti
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organizeazã activitãþile de informare ºi de formare a
elevilor/studenþilor, prin accentul pe care îl pune pe
dezvoltarea proceselor cognitiv-aplicative etc., profeso-
rul influenþeazã comportamentul activ ºi creativ al
elevului.

Dezideratele de modernizare ºi de perfecþionare a
metodologiei didactice se înscriu pe direcþiile sporirii
caracterului activ al metodelor de învãþãmînt, în aplica-
rea unor metode cu un pronunþat caracter formativ, în
valorificarea noilor tehnologii instrucþionale
(eLearning), în contaminarea ºi suprapunerea proble-
matizãrii asupra fiecãrei metode ºi tehnici de învãþare,
reuºind astfel sã se aducã o însemnatã contribuþie la
dezvoltarea întregului potenþial al elevului.

Deºi învãþarea este eminamente  o activitate proprie,
þinînd de efortul  individual depus în înþelegerea ºi
conºtientizarea semnificaþiilor ºtiinþei, nu este mai puþin
adevãrat cã relaþiile interpersonale, de grup sînt un fac-
tor indispensabil apariþiei ºi construirii învãþãrii perso-
nale ºi colective.

Interactivitatea presupune atît cooperarea – definitã
drept “forma motivaþionalã a afirmãrii de sine, incluzînd
activitatea de avansare proprie, în care individul rivali-
zeazã cu ceilalþi pentru dobîndirea unei situaþii sociale
sau a superioritãþii” –  cît ºi competiþia,  care este o
“activitate orientatã social, în cadrul cãreia individul
colaboreazã cu ceilalþi pentru atingerea unui þel comun”
(D. Ausubel, 1981). Ele nu sînt antitetice; ambele implicã
un anumit grad de interacþiune, în opoziþie cu comporta-
mentul individual.

Avantajele interacþiunii ºi valenþele formativ-educa-
tive care recomandã  metodele interactive ca practici de
succes în activitatea didacticã sînt urmãtoarele:

• în condiþiile îndeplinirii unor sarcini simple,
activitatea de grup este stimulativã, generînd un
comportament contagios ºi o strãdanie compe-
titivã; în rezolvarea sarcinilor complexe, rezolva-
rea de probleme, obþinerea soluþiei corecte este
facilitatã de emiterea de ipoteze multiple ºi
variate (D. Ausubel, 1981);

• stimuleazã efortul ºi productivitatea individului;
• este importantã pentru autodescoperirea proprii-

lor capacitãþi ºi limite, pentru autoevaluare
(D. Ausubel, 1981);

• subiecþii care lucreazã în echipã sînt capabili sã
aplice ºi sã sintetizeze cunoºtinþele în moduri
variate ºi complexe, învãþînd în acelaºi timp mai
temeinic decît în cazul lucrului individual;

• dezvoltã capacitãþile elevilor de a lucra împre-
unã – componentã importantã pentru viaþã ºi
pentru activitatea lor profesionalã viitoare
(Johnson ºi Johnson, 1983);

• dezvoltã multiple inteligenþe, capacitãþi speci-
fice inteligenþei lingvistice (ce implicã sensibili-
tatea de a vorbi ºi de a scrie; include abilitatea

de a folosi efectiv limba pentru a se exprima
retoric, poetic ºi pentru a-ºi aminti informaþiile),
inteligenþei logice-matematice (ce constã în
capacitatea de a analiza logic problemele, de a
realiza operaþii matematice ºi de a investiga
ºtiinþific sarcinile, de a face deducþii), inte-
ligenþei spaþiale (care se referã la capacitatea,
potenþialul de a recunoaºte ºi a folosi patternu-
rile spaþiului; capacitatea de a crea reprezentãri
nu doar vizuale), inteligenþei interpersonale
(capacitatea de a înþelege intenþiile, motivaþiile,
dorinþele celorlalþi, creînd oportunitãþi în munca
colectivã), inteligenþei intrapersonale (capaci-
tatea de autoînþelegere, autoapreciere corectã a
sentimentelor, motivaþii, temeri), inteligenþei
naturaliste (care face omul capabil sã recu-
noascã, sã clasifice ºi sã se inspire din mediul
ambiant), inteligenþei morale (preocupatã de
reguli, comportament, atitudini – H. Gardner,
1993);

• stimuleazã ºi dezvoltã  capacitãþi cognitive com-
plexe (gîndirea divergentã, gîndirea criticã, gîndi-
rea lateralã – capacitatea de a privi ºi a cerceta
lucrurile în alt mod, de a relaxa controlul gîndirii);

• munca în grup permite împãrþirea sarcinilor ºi
responsabilitãþilor în pãrþi mult mai uºor de
realizat;

• timpul de soluþionare a problemelor este deseori
mai scurt în cazul lucrului în grup decît atunci
cînd se încearcã gãsirea rezolvãrilor pe cont
propriu;

• cu o dirijare adecvatã, învãþarea prin cooperare
dezvoltã ºi diversificã priceperile, capacitãþile ºi
deprinderile sociale ale elevilor;

• interrelaþiile dintre membrii grupului, emulaþia,
sporeºte interesul pentru o temã sau o sarcinã
datã, motivînd elevii pentru învãþare;

• lucrul în echipã oferã elevilor posibilitatea de a-ºi
împãrtãºi pãrerile, experienþa, ideile, strategiile
personale de lucru, informaþiile;

• se reduce la minimum fenomenul blocajului
emoþional al creativitãþii;

• grupul oferã un sentiment de încredere, de sigu-
ranþã, antrenare reciprocã a membrilor ce duce la
dispariþia fricii de eºec ºi la curajul de a-ºi asuma
riscul;

• interacþiunea colectivã are ca efect ºi educarea
stãpînirii de sine ºi a unui comportament tolerant
faþã de opiniile celorlalþi, înfrîngerea subiecti-
vismului ºi acceptarea gîndirii colective.

Prezentãm în continuare una dintre noile tehnici in-
teractive de grup, menite sã contribuie la diversificarea
metodologiei didactice existente, înscriindu-se în dome-
niul cãutãrilor ºi preocupãrilor creative de sporire a
eficienþei muncii educatorului cu discipolii sãi.

DEZVOLTAREA GÎNDIRII CRITICE
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Metoda predãrii/învãþãrii reciproce
(Reciprocal teaching – Palinscar, 1986)

Rezumînd, Întrebînd, Clarificînd, Prezicînd
Este o strategie instrucþionalã de învãþare a tehnicilor

de studiere a unui text. Dupã ce sînt familiarizaþi cu me-
toda, elevii interpreteazã rolul profesorului, instruindu-ºi
colegii. Are loc o dezvoltare a dialogului elev – elev.

Se poate desfãºura în grupuri mici sau cu toatã clasa.
Metoda învãþãrii reciproce este centratã pe patru

strategii de învãþare folosite de oricine care face un
studiu de text pe teme sociale, ºtiinþifice sau un text
narativ (poveºti, nuvele, legende).

Aceste strategii sînt:
• rezumarea
• punerea de întrebãri
• clarificarea datelor
• prezicerea (prognosticarea).
Rezumarea înseamnã expunerea a ceea ce este mai

important din ceea ce s-a citit; se face un rezumat.
Punerea de întrebãri se referã la listarea unei serii

de întrebãri despre informaþiile citite; cel ce pune
întrebãrile trebuie sã cunoascã, bineînþeles, ºi rãspunsul.

Clarificarea presupune discutarea termenilor necu-
noscuþi, mai greu de înþeles, apelul la diverse surse
lãmuritoare, soluþionarea neînþelegerilor.

Prezicerea se referã la exprimarea a ceea ce cred
elevii cã se va întîmpla în continuare, bazîndu-se pe ceea
ce au citit.

Etapele:
1. Explicarea scopului ºi descrierea metodei ºi a

celor patru strategii.
2. Împãrþirea rolurilor elevilor.
3. Organizarea în grupuri.
4. Lucrul pe text.
5. Realizarea învãþãrii reciproce.
6. Aprecieri, completãri, comentarii.
Se pot propune douã variante de desfãºurare a

strategiei.
Varianta nr. 1:
 Se oferã întregii clase acelaºi text spre studiu. Clasa

este împãrþitã în patru grupuri corespunzãtor celor patru
roluri, membrii unui grup cooperînd în realizarea
aceluiaºi rol.

De exemplu, grupul A este responsabil de rezumarea
textului, grupul B face o listã de întrebãri pe care le vor
adresa în final colegilor, grupul C are în vedere clarifi-
carea termenilor noi ºi grupul D dezvoltã predicþii.

În final, fiecare grup îºi exercitã rolul asumat.
Varianta nr. 2:
Pentru textele mai mari se procedeazã în felul urmãtor:
– se împarte textul în pãrþi logice;
– se organizeazã colectivul în grupuri a cîte 4 elevi;
– aceºtia au fiecare cîte un rol:

• rezumator
• întrebãtor

• clarificator
• prezicãtor

– se distribuie pãrþile textului fiecãrui grup în parte;
– echipele lucreazã pe text, fiecare membru con-

centrîndu-se asupra rolului primit. Trebuie pre-
cizat cã pentru a încuraja învãþarea prin coope-
rare, în cadrul unui grup mai numeros, acelaºi rol
poate fi împãrþit între doi sau trei elevi.

În final, fiecare grup aflã de la celãlalt despre cele
citite; membrii fiecãrui grup îºi exercitã rolurile, învã-
þîndu-i pe colegi (din alte grupuri) despre textul citit de
ei, stimulînd discuþia pe temele studiate.

Avantajele metodei predãrii/învãþãrii reciproce:
– este o strategie de învãþare în grup, care stimu-

leazã ºi motiveazã;
– ajutã elevii în învãþarea metodelor ºi tehnicilor

de lucru cu textul, tehnici de muncã intelectualã
pe care le pot folosi apoi ºi în mod independent;

– dezvoltã capacitatea de exprimare, atenþia, gîndi-
rea cu operaþiile ei (analiza, sinteza, concre-
tizarea, generalizarea, abstractizarea) ºi capaci-
tatea de ascultare activã;

– stimuleazã capacitatea de concentrare asupra
textului de citit ºi priceperea de a selecþiona
esenþialul.

Un anumit numãr de experienþe au pus în evidenþã
“efectul de învãþare”, adicã beneficiul personal pe care
un copil poate sã-l obþinã dintr-o învãþare oferitã de el
însuºi colegilor sãi. Un elev “puþin dotat” înregistreazã
performanþe superioare dupã ce a avut de acþionat în
rol de profesor “învãþînd” un alt elev, decît dupã ce a
avut de realizat complet un exerciþiu ºcolar (Allen ºi
Feldman, 1973).

Problematica metodologiei didactice interactive este
ºi continuã sã fie un domeniu de larg interes pentru
oamenii ºcolii moderniste ºi postmoderniste.

REPERE BIBLIOGRAFICE:
1. Allen, V. L.; Feldman, R. S., Learning through

tutoring: low-achieving children as tutors, Journal
of Experimental Education, 42, 1-5. în Doise, W.,
Mugny, G., (1998) Psihologie socialã ºi dezvoltare
cognitivã, Editura Polirom, Iaºi, 1973.

2. Appelbaum, P., Pastiche Science: Bringing
cultural Studies of Science to Education and
Education to the Cultural Studies of Science”, în
Weaver, J., Morris, M., Appelbaum, P.,
(Post)modern science (education): propositions
and alternative paths, Peter Lang Publishing,
Inc., New York, 2001.

3. Ausubel, D.; Floyd, R., Învãþarea în ºcoalã,
Editura Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1981.

4. Bocoº, M., Instruire interactivã. Repere pentru
reflecþie ºi acþiune, Editura Presa Universitarã
Clujeanã, Cluj-Napoca, 2002.
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5. Gardner, H., Frames of Mind: The theory of
multiple intelligences, Basic Books, New York,
1993.

6. Johnson, D. W.; Johnson R. T., The socialization
and the achievement crisis: are cooperative
learning experiences the solution? în Doise, W.,

În urma aplicãrii frecvente a clustering-ului (”cior-
chinelui”) care, într-o activitate de acumulare a in-
formaþiei nu depãºeºte nivelul de provocare, de intri-
gare ºi satisface doar etapa de evocare a unui demers
didactic, împreunã cu elevii, am simþit necesitatea de
a cãuta o tehnicã nouã, capabilã sã fie o continuare a
„ciorchinelui” ºi sã contribuie la realizarea obiectivelor
solicitate ºi de celelalte douã etape-cadru (realizarea
sensului ºi reflecþia).

Intuiam cã tehnica acumulãrii reclamã o aprofundare,
inventarea alteia, care sã permitã ºi încorporarea unor
informaþii mai ample, o bunã structurare a lor, dar ºi o
imagine nouã, mai incitantã, mai ilustrativã.

Cercurile ce se concentreazã în jurul problemei (în
cazul clustering-ului) le-am dezvoltat în imaginea unor
boluri, în care repartizam de fiecare datã informaþia
studiatã în cadrul unei teme noi, necunoscute. Am
încercat aplicarea tehnicii la clasã ºi am constatat: dacã
acumularea este o adunare, o dezvoltare de idei prin
extinderea unei reþele bogat ramificate, atunci „bolurile”
asigurã concentrarea, stocarea informaþiei de primã
importanþã, o formulare succintã a noþiunilor esenþiale.

În ce rezidã tehnica?
„Bolurile” pretind a fi o modalitate de structurare,

de distribuire organizatã a informaþiei într-o imagine
graficã tip „bol” (vas de formã semisfericã cu sau fãrã
picior).

Informaþia se prezintã dupã cum urmeazã:
– pe „gura vasului” (a bolului) se plaseazã concep-

tele de reper, cuvintele-cheie;
– „în vas” (pe pereþii bolului) se fixeazã concentrat

informaþia – dezvoltarea conceptelor de reper;

– din clustering vom pãstra, la nevoie, ºi conexiu-
nea, ºi reþeaua, ºi cercul.

Vom demonstra aplicarea tehnicii la o lecþie de
literaturã în clasa  a V-a, la predarea în bloc a temei
„Modurile de expunere”.

Descrierea tehnicii
1. În partea centralã de sus a unui poster (fixat pe

tablã) desenãm un bol (altãdatã – un cerc), în care
înscriem informaþia esenþialã dupã cum urmeazã:
– conceptul de reper (mod de expunere);
– dezvoltarea conceptului de reper (definiþia

modului de expunere).
* Uneori, „bolul”/cercul se plaseazã pe mijloc.
** Elevii realizeazã desenul în caiet o datã cu

profesorul.
2. Sub „bolul” central vom desena altele trei (cîte

unul pentru fiecare mod de expunere), în care
vom repartiza informaþia respectivã (Desenul 1).

3. În partea de jos a bolului vom înscrie  ºi cîte un
exemplu.

4. Posterul odatã finisat poate fi uºor deplasat în
spaþiul clasei, rãmînînd pînã la sfîrºitul lecþiei în
cîmpul de atenþie al elevilor ºi la îndemîna
profesorului, ca sã poatã fi din nou exploatat la
etapa de reflecþie.

5. Posterul-„boluri” va servi drept mijloc didactic
ori de cîte ori va fi nevoie:
– la etapa de evocare (actualizare) de la lecþia

urmãtoare;
– la o lecþie de sistematizare a materiei studiate;
– în pregãtirea unei prezentãri orale la subiectul

dat etc.
Oferim în continuare mai multe mostre de „boluri”,

operaþionale la predarea operei epice în clasele de
gimnaziu.

A. În clasa a V-a (Desenele 2,3).

De la clustering
la „boluri”...

Mugny, G., Psihologie socialã ºi dezvoltare
cognitivã, Editura Polirom, Iaºi, 1998.

7. Oprea, Crenguþa L., Pedagogie. Alternative
metodologice interactive, Editura Universitãþii
din Bucureºti, Bucureºti, 2003.

Viorica BOLOCAN

Liceul “Mircea Eliade”, mun. Chiºinãu
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DESCRIERE

• mod de expunere prin care
scriitorul zugrãveºte
trãsãturile caracteristice ale
unei priveliºti de naturã,
ale unui personaj, ale unui
obiect.

În pãdurea Petriºorului
de M. Sadoveanu

NARAÞIUNE

• mod de expunere prin
care se istorisesc, se
relateazã, se nareazã
faptele într-un text
literar.

Amintiri din copilãrie
de I. Creangã

MOD DE EXPUNERE

Un anumite fel de a
înfãþiºa faptele, un

anumit mod de
prezentare a lor

DIALOG

• mod de expunere prin
care se redã convorbirea
dintre douã sau mai
multe personaje.

Vizitã
de I. L. Caragiale

Desenul 1

CLASIFICAREA PERSONAJELOR

Dupã locul ocupat în
ansamblul naraþiunii

• principale
• secundare
• episodice
• figurante

Amintiri din copilãrie
de I. Creangã

Dupã semnificaþia
eticã

• personaje
reprezentînd  binele

• personaje
reprezentînd rãul

Prîslea cel voinic ºi
merele de aur

Dupã gradul de transfigurare
a realitãþii

• personaj fictiv, „Vizitã” de
I. L. Caragiale

• personaj istoric, „Dragoº Vodã”
• personaj – scriitorul însuºi,

„Amintiri din copilãrie”
de I. Creangã

• personaj-animal, „Balada celor cinci
motãnaºi” de I. Druþã

Desenul 3

NARAÞIUNEA

NARAÞIUNE 1

• povestire/operã li-
terarã (cu narator,
cu acþiune, cu eve-
nimente, cu perso-
naje)

NARAÞIUNE 1

• expunere, narare,
istorisire (mod de
expunere de rînd cu
descrierea ºi dialo-
gul)

Desenul 2
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Naraþiunea-cadru
(scrisoarea)Poziþia naratorului faþã de

cele întîmplate

• participant
• martor

Ce anume relateazã
naratorul

• o experienþã proprie
• o situaþie din vremea sa

ELEMENTE NARATIVE

Atitudinea naratorului faþã
de cele povestite

• comentariu istoric
• implicarea afectivã

Planurile temporale

• prezent

Prezenþa naratorului
în text

• evidentã

Tema

• propriul trecut
• prezenþa plãcintarului în

societate

Desenul 4

Naraþiunea propriu-zisã
(istoria plãcintei)

ELEMENTE NARATIVE

Poziþia naratorului faþã
de cele întîmplate

• povestitor al unei
întîmplãri aflate de la
alþii

Atitudinea naratorului faþã
de cele povestite

• relatare neutrã

Planurile temporale

• trecut

Ce anume relateazã
naratorul

• o întîmplare auzitã de la
alþii

Prezenþa naratorului
în text

• sub forma unor scurte
intervenþii

• discretã

Tema

• poziþia plãcintarului în
societate

• moravurile unei epoci

Desenul 5
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În clasa a VI-a, la tema “Prezenþa naratorului în povestirea Istoria unei plãcinte de C. Negruzzi”, elevii au construit
douã desene - “boluri” comparative (Desenele 4,5).

Deosebit de eficientã este aceastã tehnicã în procesul de documentare pentru caracterizarea personajului, cînd
în “interiorul vasului” elevii vor introduce informaþii necesare unei atare compuneri.

Desenul 6

MODALITÃÞI DE CARACTERIZARE
A PERSONAJULUI

DIRECTÃ INDIRECTÃ

DE AUTOR DE ALTE
PERSONAJE

AUTOCARACTERIZARE PRIN NUME

PORTRET
FIZIC

LIMBAJUL
PERSONAJULUI

FAPTE,
ACÞIUNI,
GÎNDURI,

FRÃMÎNTÃRI

COMPORTAMENT

MEDIUL ÎN
CARE TRÃIEªTE

Feedback-ul pozitiv oferit de un grup de elevi, care
aplicã cu regularitate modalitatea descrisã, ne face sã
credem cã tehnica este eficientã ºi accesibilã:

• într-un desen tip  “boluri” poþi plasa informaþia
mai bine pentru cã ai libertatea de a adãuga un
“bol” acolo unde-i simþi nevoia, poþi face cone-
xiuni între acesta ºi celelalte, dupã care înþelegi
mai uºor materia nouã;

• eºti pus în situaþia de a vedea diferenþele, de a le
alege; de a separa informaþia-concept de restul
informaþiei; de a concentra aspectele mai impor-
tante;

• prin tehnica datã noul se memorizeazã mult mai

repede, se reþin mai uºor ideile principale;
• tehnica reuºeºte sã te capteze prin formele dese-

nului;
• are un impact pozitiv din perspectiva spaþialului,

a vizibilului: informaþia este aºezatã în paginã
simplu, repede, clar, eficient;

• îi dezvoltã elevului spiritul de observaþie, de
orientare în cãutarea relaþiei criteriu (concept)-
exemplu ºi exemplu-criteriu (concept);

• contribuie la crearea viziunii de ansamblu asupra
problemei/subiectului; reuºeºti sã cuprinzi
dintr-o privire toatã informaþia;

• oferã o sistematizare eficientã a informaþiei;
• devin limpezi relaþiile, conexiunile dintre con-

cepte;
• te învaþã sã repartizezi, sã organizezi subiectul  pe

niveluri.
În concluzie, elevii, ghidaþi de profesor, construiesc,

o datã cu el, imaginea graficã a “bolurilor”. Mergînd în
pas cu acesta, ei învaþã a cãuta, a discerne, a exercita, a
clasifica, a sistematiza. De fapt, profesorul îi învaþã pe
elevi a învãþa, ajunge cu ei la acel atît de necesar ºi dorit
savoir faire.

Astfel, tehnica propusã devine un instrument strate-
gic de lucru cu informaþia nouã care asigurã în acelaºi
timp o mai bunã achiziþie, o mai sigurã înþelegere a
noþiunilor solicitate, condiþie sine qua non în etapele de
consolidare ºi de formare a deprinderilor.

DEZVOLTAREA GÎNDIRII CRITICE

DE LA CLUSTERING LA „BOLURI”...



Di
da
ct
ic
a 

Pr
o.
..
, 

Nr
.6
(2
2)
 a

nu
l 

20
03

53

Învãþarea axatã pe cooperare este unul dintre subiec-
tele ce se înscrie în registrul preocupãrilor noastre
metodologice curente. Din acest considerent, revenim
asupra lui, aºa cum am ºi promis într-un material ante-
rior (vezi Didactica Pro..., nr. 3 (17), 2003), cu noi
completãri ºi perspective de abordare.

Trebuie sã mãrturisim cã investigaþia noastrã consti-
tuie rezultatul unei documentãri permanente, dar se
datoreazã ºi implementãrii/aplicãrii principiilor ºi
tehnicilor de cooperare la orele de curs ºi, în special, la
training-urile din cadrul proiectelor Bursele 2003
Educaþie pentru o societate deschisã, realizat de Centrul
Educaþional PRO DIDACTICA începînd cu luna iunie
2001, ºi Educaþie pentru alteritate (aprilie 2003).

La unele idei am ajuns în procesul propriu-zis de
predare, graþie activismului studenþilor ºi profesorilor
cursanþi. Acestora din urmã le mulþumim încã o datã
pentru deschiderea ºi interesul manifestat faþã de res-
pectivul tip de învãþare, fapt ce ne-a determinat sã
dezvoltãm problematica datã, pentru o mai bunã înþele-
gere a impactului cooperãrii asupra dezvoltãrii indivi-
dului pe care noi, pedagogii, îl pregãtim pentru viaþã, ºi
nu doar pentru BAC sau admitere la facultate.

În plus, importanþa activitãþilor axate pe relaþii de
cooperare, pe lîngã avantajele consemnate de noi în
articolul amintit, se contureazã foarte clar ºi în „noile
educaþii”, propuse de UNESCO ºi alte organizaþii
interguvernamentale ºi neguvernamenale. Ne referim,
mai întîi, la educaþia pentru buna înþelegere ºi pace care
îºi propune promovarea dialogului ºi a cooperãrii,
ameliorarea relaþiilor interumane (dintre indivizi,
grupuri ºi naþiuni) ºi formarea oamenilor ca apãrãtori
activi ai pãcii.

În acelaºi registru se înscrie ºi educaþia pentru
toleranþã – o condiþie necesarã pãcii, progresului eco-
nomic ºi social al tuturor popoarelor. Dupã cum se afirmã
în Declaraþia Principiilor Toleranþei, adoptatã la 16
noiembrie 1995 de UNESCO, “Toleranþa este respectul,
acceptarea ºi aprecierea bogãþiei ºi diversitãþii culturilor

Cooperarea în “noile educaþii”
lumii noastre, felurilor noastre de expresie ºi manierelor
de exprimare a calitãþii noastre de fiinþe umane. Ea este
încurajatã prin cunoaºterea, deschiderea spiritului,
comunicaþie ºi libertatea gîndirii, conºtiinþei ºi credinþei.
Toleranþa este armonia în diferenþe” (subl. n.).

Promovarea toleranþei ºi modelarea atitudinilor faþã
de diferite opinii, în sensul unei deschideri reciproce ºi
al solidaritãþii, trebuie sã aibã loc nu doar în familie ºi
societate, ci ºi în ºcoli ºi universitãþi. Programele de
studii, conþinuturile manualelor ºi cursurilor, pregãtirea
profesorilor, tehnologiile educaþionale sînt revizuite
astãzi în vederea instruirii unor cetãþeni activi ºi respon-
sabili, deschiºi spre alte culturi, capabili sã aprecieze
valoarea libertãþii, respectarea demnitãþii umane ºi a
diferenþelor în stare sã previnã conflictele sau sã le
rezolve prin mijloace non-violente.

Educaþia pentru dezvoltarea comunitãþii vizeazã, de
asemenea, ºcoala ca instituþie comunitarã principalã,
care are rolul sã educe valori ca responsabilitatea,
cooperarea, participarea, transparenþa ºi comunicarea.
Or, aceste valori sînt cultivate de învãþãmîntul formativ
prin utilizarea la clasã a unor strategii interactive, precum
este colaborarea ºi cooperarea. Abilitãþile formate la
orele centrate pe aceste forme de studiu îl ajutã pe elev/
student sã înþeleagã cã ceea ce învaþã la ºcoalã/universi-
tate poate fi aplicat ºi în cadrul unei acþiuni concrete,
desfãºurate pentru comunitate. Conºtientizarea intere-
sului comun, comportamentul colectiv, consensul,
efortul concentrat prin schimbul reciproc de mesaje ºi
idei, sporirea gradului de cuplare a acþiunilor individuale,
descoperirea propriului eu, acceptarea ºi tolerarea
celuilalt diferit de mine º.a. sînt cîteva dimensiuni edu-
cate în procesul cooperãrii. Acestea îl ajutã pe elev/stu-
dent, care este totodatã ºi membru al unei comunitãþi
concrete, sã se integreze în ea, sã-i pese de problemele
comune ºi sã activeze pentru binele întregii colectivitãþi.

Loretta HANDRABURA

Universitatea Pedagogicã de Stat “I. Creangã”

Alina HANDRABURA

Universitatea Cooperatist-Comercialã
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Evident, dacã ne vom structura predarea-învãþarea preferenþial pe activitãþi competitive individuale (acestea
se preteazã victorinelor, concursurilor, olimpiadelor), vom continua sã educãm doar afirmarea de sine, preocu-
parea pentru destin individual, vom avea o persoanã rezervatã sau egoistã. Iatã, spre exemplu, cum se prezintã
schematic, o asemenea situaþie la ore (Figura 1). Prin A,B,C... subînþelegem subiecþii învãþãrii, iar prin „?” –
sarcina pe care ei trebuie s-o rezolve).

?
Figura 1

C

DB

K H U Z

ETLP M

A ETALONUL

Figura 2

Fiecare elev/student se apropie de sarcina propusã de
profesor în mod individual, în funcþie de capacitãþile ºi
cunoºtinþele proprii, dar ºi de motivaþie. Nota devine un
scop în sine, iar motivaþia extrinsecã – încurajatã ºi
susþinutã de profesorii care neglijeazã principiile curente
ale evaluãrii – predominantã. În plus, notarea grupului/
clasei anuleazã aprecierea punctului de vedere personal,
original al fiecãrui elev, progresul sau regresul propriu.
Raportînd rãspunsurile la un model, care este, spre
exemplu, al Svetlanei sau al lui Sergiu, “elevii cei mai
buni din clasã”, profesorii stabilesc niºte ierarhii, pe care
le menþin ºi le transmit ºi altor colegi. Mai mult ca atît,
comportamentele membrilor clasei tind sã fie uniformi-
zate ºi eclipsate de “cel mai bun elev”, propus drept
etalon, fiindcã aprecierea profesorului este definitorie în
învãþãmîntul tradiþional (Figura 2).

Aºadar, problema cetãþeanului de astãzi al Republicii
Moldova – pasiv, de o indiferenþã proverbialã, invidios,
necooperant – este atît a familiei, a societãþii cît ºi a ºcolii,
deoarece formeazã astfel de persoane. Elevul este/devine
ceea ce i se impune în perioada de ºcolarizare de cãtre
pedagogii pregãtiþi, la rîndul lor, tot într-un mediu de
competiþie individualã, de cele mai multe ori, nesãnãtoa-
sã, în care conduitele erau, de asemenea, uniformizate,
individul fiind acceptat numai dacã se conforma unor
reguli prestabilite ºi recunoscute unanim drept “modele
demne de urmat”, fãrã a fi consultaþi ºi elevii/studenþii.

Din pãcate, aceste “modele” se perpetueazã ºi atunci
este firesc sã ne întrebãm: ce fel de valori morale educãm

ºi ce tipuri de comportamente încurajãm prin demersul
nostru didactic tradiþional? Cu certitudine, credem noi,
nu libertatea de expresie, spiritul critic, comunitar, tole-
rant, deschis spre diversitate, cooperant. De ce? Pentru
cã acestea constituie finalitãþile „noilor educaþii”,
promovate de programele CEPD ºi realizate parþial,
deocamdatã, de instituþiile ºcolare ºi pedagogii care au
înþeles cã educaþia ºi instruirea trebuie sã rãspundã
imperativelor timpului ºi schimbãrii.

Procesul de lucru în „noile educaþii” este centrat pe
subiecþii învãþãrii. Aceºtia participã activ, sînt responsa-
bili pentru propria învãþare, rezolvã împreunã proble-
mele, conflictele, se autoevalueazã ºi evalueazã colegii,
se descoperã reciproc, se susþin ºi se ajutã pentru a
descoperi sau a crea propriul lor produs.

Pentru aceste forme de studiu – colaborarea ºi
cooperarea – trebuie sã optãm astãzi, dacã ne propunem
sã pregãtim indivizi socializaþi, toleranþi, activi, coope-
ranþi. Ponderatã ca intensitate, ºi competiþia îºi are locul,
deoarece reprezintã un mecanism de stimulare a con-
duitelor individuale ºi de grup, o forþã mobilizatoare a
dezvoltãrii ºi menþinerii unui standard ridicat de activism
ºi eficienþã ºi a unui nivel aspiraþional înalt.

Prin activitãþile de colaborare elevii/studenþii înþeleg
cã obiectivul lor este unul comun ºi de modul de realizare
a sarcinii pe care o au depinde succesul grupului ºi
calitatea produsului. Gradul de interacþiune este redus
ºi constã doar în participarea activã la desfãºurarea unei
acþiuni sau a unei opere (Figura 3):

DEZVOLTAREA GÎNDIRII CRITICE
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Figura 4B

Modalitatea cea mai eficientã de combinare a eforturilor participanþilor o constituie, desigur, cooperarea. În acest
tip de activitate interacþiunea este maximã, deoarece subiecþii nu se limiteazã doar la realizarea propriei sarcini, ci
ºi se implicã, susþin toate acþiunile menite sã asigure rezultatul scontat (Figura 4).
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Conºtientizarea propriei contribuþii în procesul de
cooperare este definitorie ºi stimulativã, întrucît fiecare
participant se percepe pe sine însuºi ºi reprezintã, într-
adevãr, o verigã din lanþul care se cheamã echipã. Iar
atunci cînd „se rupe o verigã, spune un proverb româ-
nesc, tot lanþul se desface” (Figura 5).

Mai mult ca atît, reuºita unui membru al echipei, spre
exemplu, V, este, implicit, ºi a lui A,B,C,D, fiindcã se
va aprecia produsul comun (Figura 6).

Existã, totodatã, ºi riscul ca insuccesul lui G sã se
rãsfrîngã ºi asupra lui A,B,C,D (Figura 7), dacã acesta
nu este responsabil ºi ignorã importanþa activitãþii perso-
nale în realizarea produsului sau problemei comune.

Apelul redus la învãþarea prin cooperare se explicã sau
prin necunoaºterea oportunitãþilor acestei forme de studiu,
sau prin neglijarea obligaþiilor noastre profesionale care
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trebuie sã susþinã elevul/studentul în afirmare, formare
pentru independenþã, colaborare, asumare de riscuri,
motivare a acþiunilor, angajare, autocontrol, creativitate
în învãþare, dar ºi în integrarea în grup, înþelegerea
disciplinei în activitate, valorizarea reuºitelor ºi
atitudinilor pozitive, confirmate în situaþii favorabile sau
nefavorabile.

Doar creînd la clasã situaþia de cooperare, pregãtim
real elevul pentru socializare, deoarece el are posibili-
tatea sã parcurgã “treptele” indispensabile pentru a se
integra din perspectivã modernã (Figura 8).

În rezultat, ºcoala de toate nivelurile nu va mai fi
perceputã de tinerii noºtri ca o “fabricã de roboþi” sau
ca o “închisoare a tinereþii”, ci va ajunge o “poartã a
sãrutului” pentru fiecare dintre ei, fiindcã se vor simþi
importanþi, utili, iubiþi ºi acceptaþi aºa precum sînt.

Produc/cresc/
convieþuiesc cu ceilalþi

Descopãr împreunã
cu alþii/pe alþii/mã descopãr

Particip/coparticip
mã implic

Figura 8

Ala BELOTCACI

Liceul Teoretic “Dante Alighieri”, mun. Chiºinãu

Lecþia de educaþie ecologicã este mai întîi o decla-
raþie de încredere în educaþie, ca o speranþã de a
construi pe parcursul ei o viaþã minunatã pentru omul
modern.

(Anna-Maria Di Pietro)

În condiþiile actuale tot mai des sîntem obsedaþi de
întrebãrile: Spre ce viitor ne îndreptãm? Ce lãsãm
urmaºilor? Acestea ºi multe altele ne conduc spre ideea
despre educaþia tinerei generaþii în spiritul responsa-
bilitãþii ºi atitudinii grijulii faþã de tot ce ne înconjoarã,
adicã sã le cultivãm copiilor o culturã, reflectatã prin
prisma educaþiei ecologice. Aceasta nu poate fi încadratã
în limitele unei anumite perioade; ea este continuã ºi
începe din fragedã copilãrie. De mici asimilãm primele
cunoºtinþe despre naturã, societate, om, pe care le
completãm, treptat, de-a lungul vieþii.

În lumea contemporanã familiarizarea copiilor cu
natura reprezintã o necesitate imperioasã. Acest fapt este
condiþionat de mai multe cauze cu caracter gnoseologic:
prezenþa fenomenului înstrãinãrii de naturã, cînd activi-

O lecþie de ecologie pentru
un viitor ecologic

sugestii pentru realizarea educaþiei
ecologice în ciclul primar

tatea omului influenþeazã negativ asupra raportului om-
naturã, predominarea atitudinii strict utilitare ºi pasiv
contemplative faþã de naturã, subaprecierea rolului
formãrii elementelor de culturã ecologicã a generaþiei în
creºtere. O asemenea realitate justificã necesitatea
introducerii în ºcoalã a educaþiei ecologice ca parte
componentã a “noilor educaþii”, stipulate de cerinþele
societãþii contemporane.

Promovarea “noilor educaþii” constituie o treaptã de
renovare a sistemului de învãþãmînt în toate componentele
sale (curriculum, tehnologii educaþionale, manuale,
mijloace, management etc.). În acest sens, educaþia
ecologicã trebuie sã aibã o funcþie activã în cadrul
disciplinelor ºi activitãþilor ºcolare, deoarece prin vitali-
zarea informaþiei ºi actului educativ, ea se integreazã în
procesul de instruire. De aici apare întrebarea: unde, cînd
ºi cum am putea realiza educaþia ecologicã noi, învã-
þãtorii, care, spre deosebire de profesori, avem în faþã
subiectul fraged – copilul mic, credul, care aºteaptã
informaþii, explicaþii, deznodãminte, ce i-ar forma o
viziune despre lumea înconjurãtoare? Evident, obiectul de
bazã ar fi ºtiinþele naturii, dar am putea integra elemente
ale educaþiei ecologice ºi la celelalte discipline: limba
românã, arta plasticã, educaþia tehnologicã, matematica
(vezi tabelul din pagina urmãtoare). Un accent special
va fi pus pe orele educative, unde avem mari posibilitãþi
de realizare a obiectivelor educaþiei ecologice.

Metodologia planificãrii unei ore de ecologie în
ciclul primar ar fi asemãnãtoare cu cea a unei lecþii
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obiºnuite, dar, totodatã, diferitã, deoarece este necesar
sã alegem ceea ce ar permite asimilarea eficientã ºi cu
plãcere a materiei propuse: raportînd-o la particu-
laritãþile de vîrstã ale copiilor, la iniþierea lor în
procesul de cunoaºtere a valorilor umane, formîndu-le
atitudini faþã de naturã ca mediu firesc de existenþã a
omului – casa pãrinteascã, oameni, viaþã ºi tot ce nu
are suflare, satul natal, þarã, Pãmînt. Este absolut
indispensabil sã definim în procesul educaþiei eco-
logice (ca ºi în cadrul altui tip de educaþie) obiectivele
de realizat, pentru a înþelege ce avem de evaluat, care
va fi eficienþa efortului investit. În acelaºi timp, ºi
elevul, cunoscînd scopul solicitãrilor, capãtã motivarea
necesarã optimizãrii eforturilor sale pentru a se apropia
de adevãr.

Educaþia ecologicã propune:
Ca ideal:
– formarea “omului ecologic” ºi refacerea echi-

librului ecologic al planetei;
Ca obiectiv general:
– formarea conºtiinþei ecologice ºi a comporta-

mentului ecologic;
Ca scop educaþional ecologic:
– însuºirea unui bagaj epistemologic necesar înþe-

legerii problematicii ecologice, raportului om-
mediu, crizei ecologice etc.

Ca finalitate:
– Ce vom face, cum vom face ca sã pãstrãm planeta

Pãmînt?
O deosebitã importanþã în eficacitatea desfãºurãrii

mãsurilor cu caracter ecologic o are alegerea cores-

punzãtoare a metodelor de lucru, care, în ciclul
primar, trebuie sã fie destul de riguroasã. Din multi-
tudinea acestora ar fi cazul sã punem accent pe cele
de învãþare creativã, activ-participativã a elevilor.
Strategiile didactice prevãzute vor crea situaþii în care
cunoºtinþele sau celelalte valori vor deveni un genera-
tor de emoþii, influenþînd formarea aptitudinilor ºi
abilitãþilor. Concomitent, învãþarea creativã necesitã
ºi un sistem de metode adecvate, ceea ce presupune
includerea metodelor informaþionale, dar ºi de asimi-
lare a cunoºtinþelor, de expunere, operative: brain-
storming (asaltul de idei), sinectica, dialogul, studiul
de caz, jocul de rol, învãþarea prin descoperire,
SINELG, scrierea pentru sine, acumularea, cinquan,
cubul etc.

Momentul euristic va cuprinde cea mai mare parte
din activitatea didacticã. Elevul va putea gîndi prin
ipoteze, soluþii, conexiuni, deducþii etc.; va putea dobîndi
cunoºtinþe din cercetarea pe care el însuºi o va efectua,
fãcînd precizãri, conectîndu-le la structuri, interpre-
tîndu-le valoarea cognitivã.

În procesul de educaþie ecologicã învãþãtorului i se
oferã posibilitatea de a sensibiliza elevii pentru sãnãtatea
mediului ambiant. Este foarte important sã se recurgã la
acþiuni dirijate, sã fie încurajatã activitatea celor educaþi,
ceea ce ar forma personalitãþi responsabile sub presiunea
propriei iniþiative. În final, copilul ar alege, ar fi stimulat,
s-ar simþi valorizat.

Copilul îºi dezvoltã personalitatea:
* dobîndeºte abilitãþi estetice, socio-

emoþionale, intelectuale
* motivaþii, atitudini

Copilul alege:
* de ce are nevoie
* ce îi place
* materialul de lucru
* modalitãþile de realizare a activitãþii

AVANTAJE
FACILITÃÞI

Copilul este stimulat/sprijinit de
învãþãtor:

* sã afle ceea ce nu cunoaºte
* sã fie mereu  activ
* sã cunoascã realitatea  înconjurãtoare
* sã se integreze în activitãþi pãstrîndu-ºi

personalitatea

 Copilul se simte valorizat:
* dobîndeºte încrederea de sine
* îºi dezvoltã respectul faþã de alþii
* este stimulat/autostimulat în activi-

tãþile propuse
* este liber a-ºi exprima opinia
* este stimulat sã ia decizii ºi sã fie

responsabil pentru ele

Metode de învãþare
Obiecte de studiu Sinecticã Analiticã Euristicã Structural- Cercetare Transfer creator

sistematicã ºi descoperire
ªtiinþe X X X
Limba românã X X X X
Educaþia plasticã X X X X
Educaþia tehnologicã X X X X

Figura 1
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Implementarea educaþiei ecologice în ciclul primar
necesitã realizarea anumitor sarcini, cum ar fi de
exemplu:

• modernizarea predãrii-învãþãrii prin interdisci-
plinaritate

• asimilarea durabilã ºi viabilã a informaþiilor
• facilitarea educaþiei ecologice de care toþi avem

nevoie, precum planeta de acþiuni ecologice.
Educaþia ecologicã este o datorie de conºtiinþã

pentru fiecare dintre noi ºi nu existã activitate ºcolarã
prin care ea sã nu se poatã realiza cu tact ºi competenþã.
Componentele acesteia ar releva capacitatea omului de
a acþiona în spiritul frumosului, binelui, adevãrului,
vieþii.

Educaþia ecologicã deschide calea spre o per-
manentã acþiune de binefacere, responsabilitate, soli-
daritate, reflecþii, iar satisfacþia vine din iniþiativã, din
pasiune ºi acþiune, rãspunzînd unui imperativ la nivel
planetar.

De noi, de conºtiinþa noastrã ecologicã, depinde
veºnicia plaiului mioritic de care putem fi mîndri cu
adevãrat doar dacã-l vom proteja, conserva, ameliora.

Sã ne gîndim cu emoþie la sensibilitatea strãbunilor
noºtri care fãceau pomenire la sacrificarea unui arbore
viu ºi sã educãm tînãra generaþie în acelaºi spirit.
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omului, Editura ARC, Chiºinãu, 1996.
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În descrierea flexiunii nominale ºi verbale, susþinem
punctul de vedere în conformitate cu care, asigurîndu-se,
în prealabil, o recunoaºtere a valorii fonetice a literelor
alfabetului român, analiza flexiunii se poate face
exclusiv pe baza grafiei, ceea ce simplificã schemele,
oferind mijloacele economice de clasificare1.

De asemenea, s-a constatat cã în predarea cazurilor
la vorbitorii strãini, se opereazã – în delimitarea aces-
tora – numai cu criteriul morfologic, celelalte criterii
(etimologic ºi sintactic) nefiind luate în considerare, din
dorinþa de simplitate a descrierii acestora. Luînd ca reper
numai criteriul morfologic, numãrul cazurilor – din
necesitate – s-ar reduce la trei: a) nominativ-acuzativ;
b) genitiv-dativ, c) vocativ. Din punctul de vedere al
specificului predãrii limbii române ca limbã strãinã,
aceastã clasificare ne avantajeazã2.

Pentru a respecta orientarea personalã pe care am dorit
sã o dãm explicãrii respectivelor dificultãþi, vom enumera
convenþiile specifice ale predãrii/învãþãrii cazului acuzativ.

• Predarea acuzativului care exprimã circumstan-
þele de loc, timp, mod (sau spaþialitatea, tempora-
litatea, modalitatea) se face, fãrã dificultate, încã
de la predarea verbului a fi în structuri:

Predarea acuzativului din perspectiva românei
ca limbã strãinã

Ali este în clasã.
El este în aceastã dimineaþã la cursuri.
• Acuzativul cu element regent nominal (determi-

natul) se predã începînd cu verbul a avea în
structuri:

El are manual de limba românã.
Noi avem cartelã pentru mobil.
Grupa din octombrie are deja manuale.

sau cînd se predau sintagme de tipul:
carne de pui prãjiturã cu friºcã
brînzã de oi vazã cu flori de cîmp
miere de albine tort de ciocolatã.
Cînd se trece la predarea paradigmei verbale (la

verbele din grupa I, adicã verbe fãrã pronume), de
asemenea acuzativul apare frecvent ºi în structuri mult
mai dificile:

Mergem la facultate cu plãcere.
Cursul dureazã de la ora 800 pînã la ora 1300.
În pauzã, studenþii au repetat.
Colegii mei au plecat la cumpãrãturi.
• În toate manualele, de la Lecþia 1 pînã la Lecþia

12, acuzativul cu alte funcþii apare foarte frec-
vent, dar niciodatã nu se specificã faptul cã aceste

1 Ada Iliescu; Ileana Petre, Modele de planºe utilizate în flexiunea nominalã, în Simpozion, Craiova, 1978, p. 120-133.
2 Deºi cazurile sînt tratate separat ºi totuºi în strînsã legãturã (cele oblice mizînd pe criteriul formal ºi pe grafie, de care

aminteam mai sus), s-a constatat, lucrînd mai mult cu studenþii, cã bãrbaþii sînt vizuali, reþinînd foarte repede ºi detaliile.
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substantive (sau substitute) ar fi în acuzativ, iar
la Lecþia 12, cînd trebuie sã se predea, apare o
„avalanºã“ de noutãþi, care, pentru studenþi, este
obositoare.

• În Manualul publicat în anul 2002, din raþiuni
strategice, am eºalonat predarea acuzativului, iar
la Lecþia 12 l-am recapitulat doar, pregãtind
„terenul“ pentru Predarea acuzativului persoa-
nei ºi al obiectului. Numai la grupele de franco-
foni ne-am permis sã amintim de obiect direct/
obiect indirect.

Pentru a preda acuzativul persoanei (întrebarea: pe
cine?), este necesar ca profesorul sã scrie pe tablã o
structurã în limba strãinã vorbitã de cursanþi (de pildã,
I help you/You help me). Deja stimulul este dat, iar
studenþii realizeazã care este obiectivul lecþiei de zi.

Niciodatã nu se predã acuzativul persoanei exprimat
prin nume, pînã cînd nu se explicã acuzativul pronumelui
personal; deci se începe de la pronumele în N., la fel ca
la Predarea posesiei ºi a genitivului. Astfel, studentul
va înþelege, prin analogie cu limba englezã de pildã, cã
eu la N. va fi pe mine la Ac. la fel cum You la N. este me
la Ac. (You help me.).

Se scrie pe tablã sau se foloseºte o planºã cu toatã
paradigma pronumelor personale la N. ºi la Ac. Studenþii
observã deja – ca element de noutate – multiplele forme
atone ale pronumelui personal în Ac.

Prima întrebare pusã de studenþi, la care trebuie sã
rãspundã profesorul, este cu privire la multitudinea
acestor forme atone ºi la situaþiile cînd se folosesc. Acum
este momentul sã se apeleze la cele douã trãsãturi
[obligatoriu] ≠  [facultativ] sau [totdeauna]  [cîteo-
datã], în funcþie de opþiunea fiecãruia.

Profesorul va scrie pe tablã acele unitãþi-catalizã,
pe care le-am semnalat încã de la predarea categoriei
genului, iar studenþii va trebui sã le reþinã pentru a nu le
confunda cu alte verbe, care vor fi predate la alte lecþii,
deoarece de la început, ei trebuie sã ºtie cã, din punctul
de vedere al pronumelor care însoþesc sau nu verbele,
existã cinci grupe de verbe:

Grupa I – verbe fãrã pronume:
• a merge • a urca • a alerga • a ieºi etc.
Grupa a II-a – verbe cu pronume personal în Ac.:
• a-l durea • a-l chema • a-l pasiona etc.
• a-l ajuta • a-l respecta • a-l aºtepta etc.
Grupa a III-a – verbe cu pronume personal în D.:
• a-i plãcea • a-i conveni • a-i trebui etc.
• a-i spune • a-i oferi • a-i trimite etc.
Grupa a IV-a – verbe cu pronume reflexiv în Ac.:
• a se gîndi • a se bucura • a se odihni etc.
• a se spãla • a se îmbrãca • a se plimba etc.
Grupa a V-a – verbe cu pronume reflexiv în D.:
• a-ºi imagina • a-ºi aminti • a-ºi da seama etc.
• a-ºi spãla • a-ºi cumpãra • a-ºi repara etc.

Studenþii vor fi atenþionaþi cã, dacã nu vor memora
aceste verbe, locuþiuni ºi expresii verbale, le vor con-
funda ºi nu vor reuºi sã vorbeascã niciodatã corect.
Pentru a se face înþeles, profesorul apeleazã din nou la
o limbã intermediarã ºi intenþionat scrie pe tablã
exemple greºite:

* Du gibst mich. Du gibst mir.
* Tu dai pe mine. Tu îmi dai mie.
S-a constatat cã ºi în limbile slave, arabã, persanã

etc., verbele de atribuire, de adresare „cer“ anumite
pronume, iar profesorul poate miza pe fenomenul de
facilitare/interferenþã/transfer.

Un alt fapt de limbã, caracteristic acestei structuri,
este ºi predarea unei norme specifice limbii române, ºi
anume: complementul direct, în anumite situaþii, este
exprimat de douã ori – o datã prin substantiv sau
substitut ºi a doua oarã prin formele neaccentuate ale
pronumelui personal.

Cunoscînd topica termenilor într-un context diag-
nostic, studentul va reþine modelele de limbã prezentate:

Te ajut pe tine. Vã ajut pe voi.
Pe tine te ajut. Pe voi vã ajut.
Prin exerciþii structurale de substituþie ºi de adiþie,

profesorul va oferi studenþilor toate contextele diagnosti-
ce posibile.

Cînd se va trece la modele de limbã mai complicate,
cu pronume personale însoþite de cratimã, se va insista
asupra formei de feminin singular, care are o topicã
inversã paradigmei obiºnuite de perfect compus a
masculinului:

L-am ajutat pe el.
Am ajutat-o pe ea.

Din exemplele pe care le scrie profesorul la tablã,
studenþii trebuie sã înþeleagã cã, în limba românã,
acuzativul persoanei, într-un context care presupune
ocurenþa pronumelui neaccentuat, obligatoriu apare
însoþit ºi de prepoziþia pe. Studentului strãin nu i se poate
inculca modelul de limbã acceptat de gramaticieni, în
care forma atonã poate lipsi, de tipul:

* Tu aºtepþi pe Vasilis.
Vorbitorul strãin are urmãtorul mod de gîndire,

imprimat de profesor: avem pe, avem pronume neac-
centuat; avem pronume neaccentuat, avem pe.

Greºit Corect
* Eu ajut pe el. Eu îl ajut pe el.
* Tu o ajuþi ea. Tu o ajuþi pe ea.

Mai tîrziu, cînd se trece la predarea acuzativului
persoanei, exprimat prin substantiv, raþionamentul
studentului este: avem îl/o, avem pe; n-avem îl/o, n-avem
pe:

Greºit: Corect:
* Eu respect pe profesor. Eu îl respect pe profesor.
* Eu îl respect profesor. Eu respect profesorul.
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Prin urmare, niciodatã nu se comunicã studenþilor
aserþiunea susþinutã de lingviºtii români3, conform cãreia
structuri de genul celor de mai jos ar fi corecte:

Am întîlnit pe Ion.
Maºina a lovit pe Joiana/pe Bubico/pe Grivei/.
Sîntem întrutotul de acord cu opinia lui I. Coteanu4,

care, pornind de la structura sintacticã a pronumelor
personale, relevã cele trei posibilitãþi de exprimare în
limba românã:

mã cunoaºte;
mã cunoaºte... pe mine;
pe mine... mã cunoaºte.
Constatãm astfel cã tipul de bazã este mã cunoaºte,

iar celelalte douã, libere din punctul de vedere al topicii,
s-au dezvoltat din necesitãþi stilistice. Reluarea ºi
anticiparea reproduc aceastã libertate a locutorului în
ceea ce priveºte topica.

Cum i se rãspunde studentului dacã întreabã: „De ce
avem atîtea forme neaccentuate ºi atîtea anticipãri ºi
reluãri?“ Rãspunsul va fi: pentru cã una dintre tendinþele
limbii române actuale este aceea de a folosi mai multe
mãrci pentru a indica o singurã funcþie gramaticalã.

Finuþa Asan5 gãseºte o altã motivaþie, ºi anume aceea
cã “procedeul este preluat din limba vorbitã”, unde îºi
are originea, ca apoi sã se generalizeze în limba scrisã.

În lecþia de fixare a acuzativului, profesorul apeleazã
la exerciþii de substituþie, practicate ºi la predarea
genitivului, care îl ajutã sã explice acuzativul persoanei
exprimat – de data aceasta – prin substantive masculine/
feminine la singular/plural, nume de persoane:

Eu îl ajut pe el. Eu o ajut pe ea.
Eu îl ajut pe coleg. Eu o ajut pe colegã.
Eu îl ajut pe colegul Eu o ajut pe colega mea.
meu.
Eu îl ajut pe Ali. Eu o ajut pe Ferial.
Cînd se trece la acuzativul fãrã pe, se „pleacã“ de la

nominativ, relevînd omonimia gramaticalã:
Colegul este serios. Ciocolata este în geantã.
Eu ajut colegul. El mãnîncã ciocolata.
dar, dacã dorim sã substituim pe colegul cu Ali,

atunci:
* Eu ajut Ali. – (nu e posibil!)
Eu îl ajut pe Ali. (aºa e corect)
Ne permitem sã emitem în aceastã lucrare ipoteza

împãrtãºitã studenþilor noºtri, ºi anume cã anticiparea
sau reluarea complementului direct este un fenomen
„vital“ pentru ca un context care are nume de persoanã
sã fie corect, deoarece, în altã situaþie, înseamnã cã nu
ar putea fiinþa. De pildã:

* Eu ajut Andrei. Eu îl ajut pe Andrei.
(nu este posibil) (corect)

* Tu aºtepþi Gabriel. Tu îl aºtepþi pe Gabriel.
Aceastã aberaþie este conºtientizatã ºi de cursanþi ºi,

poate datoritã acestui fapt, ei sînt circumspecþi ºi se
strãduiesc sã includã formele atone în funcþie de modul
ºi de timpul verbului, acolo unde trebuie.

Urmãtoarele etape de predare progresivã a acuzati-
vului pronumelui personal, precum ºi al persoanei se pot
deduce din Manualul publicat de noi, în anul 2002, la
E. D. P., Bucureºti.

CAZUL ACUZATIV
(la substantiv ºi la pronume personal)

Cazul Nominativ (N.)
1 2 3

– ocupã locul 1 în propoziþie, în general • Profesorul explicã lecþia.
cine? (persoane) • Studentul învaþã.

– are 2 întrebãri • Ali scrie.
ce? (obiecte) • Pixul este pe bancã.

– substantivul în N. trebuie sã aibã articol:
1) hotãrît – • Elevul este bun.
2) nehotãrît – • Un elev este bun.

Nu se poate fãrã articol – Elev e bun.
Dacã are determinant, se poate - Acest elev e bun.

– pronumele în N. substituie substantivul în N.:
• Pixul e nou. • Elevul scrie. • Eleva citeºte. • Elevii ºi elevele scriu.
• El e nou. • El scrie. • Ea citeºte. • Ei ºi ele scriu.
– pronumele demonstrativ în N. sau alte pronume substituie substantivul sau pronumele personal în N.:

3 Gramatica de bazã a limbii române, Bucureºti, Editura Albatros, 1982, p. 56-58; Gh. Doca, Limba românã II. Structuri
morfosintactice ºi lexicale, Bucureºti, Tipografia Universitãþii din Bucureºti, 1993, p. 90-96; Florentina Frãþilã, Reluarea
complementului direct în limba românã. Sugestii privind metodica predãrii, PredLRSS, Craiova, 1976, p. 157-166.

4 Anticiparea complementului prin pronume, o regulã gramaticalã nouã?, în LR, 1963, nr. 3, p. 242-246.
5 Reluarea complementului în limba românã, în SG, vol. III, Editura Academiei, 1961, p. 93-105.
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• Elevul scrie. • Eleva scrie. • Elevii ºi elevele scriu.
• El scrie. • Ea scrie. • Ei ºi ele scriu.
• Acesta scrie. • Aceasta scrie. • Aceºtia ºi acestea scriu.
• Acela scrie. • Aceea scrie. • Aceia ºi acelea scriu.
• Altul scrie. • Alta scrie. • Altele scriu.
– cazul nominativ se noteazã cu N. ºi rãspunde la întrebãrile cine? ce?

Pînã la Lecþia 11 toate substantivele fãrã prepoziþie sînt în N.
• Studentul merge la cursuri. • Elevul scrie cu pixul.

Excepþie fac substantivele precedate de prepoziþie care sînt în Ac.:
• Voi aþi venit din Egipt. • Cartea de românã este nouã.

Cazul Acuzativ (Ac.)
pe cine? Eu îl ajut pe Radu.

– are 2 întrebãri
ce?  Eu scriu tema.

Pronumele personal în Ac.
I. Ac. la persoane + obiecte (persoana a III-a)

N. cine? Acuzativ - Ac. – pe cine?
Forme accentuate Forme neaccentuate

I Eu pe mine mã m- -mã
II Tu pe tine te te- -te
III El pe el îl l- -l

Ea pe ea o -o -o
I Noi pe noi ne ne- -ne
II Voi pe voi vã v- -vã
III Ei pe ei îi i- -i

Ele pe ele le le- -le
lîngã verb lîngã verb lîngã verb
- ind. prezent - p. compus - viitor popular

+ - a putea - D. + Ac. - conjunctiv
– - viitor literar - condiþional - negativ prezent

- imperfect - imperativ
- gerunziu

Formele - mã, - te, - ne, - vã, - le sînt singurele care apar numai la imperativ ºi la gerunziu, precedate de cratimã;
formele -l , l- ; -o , ºi -i , i- apar peste tot.

îl ajut pe el prezent
l-am ajutat perfect compus
o sã-l ajut viitor popular
vreau sã-l ajut conjunctiv

nu- l ajut negativ prezent
ajutaþi- l! imperativ
ajutîndu- l gerunziu

II. Verbe care au pronume personal în Ac.:
1) verbe numai cu Ac. [obligatoriu] sau “totdeauna”:

– a-l chema – Mã cheamã Ali.
– a-l durea – Te doare piciorul.
– a-l interesa – Îl intereseazã gramatica.
– a-l deranja – O deranjeazã fumul de þigarã.
– a-l pasiona – Ne pasioneazã chimia.

2) Verbe care au “cîteodatã” pronume personal în Ac. [facultativ]:
– a ajuta (Ø) • Eu îl ajut pe tatãl meu.
– a respecta (Ø) • Tu o respecþi pe mama ta.
– a ruga (Ø) • Noi îl rugãm pe profesorul nostru.
– a aþtepta (Ø) • Tu mã aºtepþi de 15 minute.
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6 Preliminarii la o teorie a limbii, Bucureºti, E. D. P., 1967, p. 11.

– a întreba (Ø) • Voi o întrebaþi pe doamna profesoarã.
– a consulta (Ø) • Medicul îl consultã pe bolnav.
– e examina (ez) • Profesoara îi examineazã pe studenþi.
– a întîlni (esc) • Eu te întîlnesc pe tine.
– a gãsi (esc) • Noi l-am gãsit pe Ali acasã.
– a cãuta (Ø) • Ele te-au cãutat pe tine.
– a invita (Ø) • Ei le invitã pe fete la dans.
– a iubi (esc) • Noi o iubim pe mama.
– a aplauda (Ø) • Noi îi aplaudãm pe artiºti.
– a opera (ez) • Chirurgul l-a operat pe pacient.
– a vedea (Ø) • Voi l-aþi vãzut pe Radu la televizor.

Existã verbe care au ºi Ac. persoanei, ºi Ac. obiectului:
a vedea a cãuta

• Eu îl vãd pe Ali. (pe cine?) • Tu îl cauþi pe Antonov.
• Eu vãd tabloul. (ce?) • Tu cauþi paºaportul.

a aºtepta a gãsi
• Eu o aºtept pe Maria. (pe cine?) • Voi aþi gãsit-o pe Galina?
• Eu aºtept autobuzul. (ce?) • Voi aþi gãsit adresa ei?

Existã verbe care au numai Ac. obiectului sau numai Ac. persoanei:
• Ei au alcãtuit un proiect. • L-am invitat pe Bledar la ziua mea.

III. Cum se folosesc pronumele + verbul:

I sg. Eu mã aplaud. I. pl. Noi mã aplaudãm.
Eu te aplaud. Noi te aplaudãm.
Eu îl aplaud. Noi îl aplaudãm.
Eu o aplaud. Noi o aplaudãm.
Eu ne aplaud. Noi ne aplaudãm.
Eu vã aplaud. Noi vã aplaudãm.
Eu îi aplaud. Noi îi aplaudãm.
Eu le aplaud. Noi le aplaudãm.

II. sg. Tu mã aplauzi. II. pl. Voi mã aplaudaþi.
Tu te aplauzi. Voi te aplaudaþi.
Tu îl aplauzi. Voi îi aplaudaþi.
Tu o aplauzi. Voi o aplaudaþi.
Tu ne aplauzi. Voi ne aplaudaþi.
Tu vã aplauzi. Voi vã aplaudaþi.
Tu îi aplauzi. Voi vã aplaudaþi.
Tu le aplauzi. Voi le aplaudaþi.

El, ea, ei, ele + toate formele

El,Ea mã aplaudã El, Ea m-a aplaudat El, Ea o sã mã aplaude
Ei, Ele te aplaudã Ei, Ele te-a aplaudat Ei, Ele o sã te aplaude

îl aplaudã l-a aplaudat o sã-l aplaude
o aplaudã a aplaudat-o o s-o aplaude
ne aplaudã ne-a aplaudat o sã ne aplaude
vã aplaudã v-a aplaudat o sã vã aplaude
îi aplaudã le-a aplaudat o sã-i aplaude
le aplaudã i-a aplaudat o sã le aplaude

Acest mod original de predare demonstreazã ceea ce Hjelmslev6 preconiza în predarea faptelor de limbã:
noncontradictoriu, eshaustiv ºi cît mai simplu.

Ada ILIESCU,
Universitatea din Craiova
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Educaþia ecologicã reprezintã unul dintre primele
rãspunsuri pedagogice la problematica lumii contempo-
rane, stimulate ºi oficializate de UNESCO sub genericul
“noile educaþii” (vezi George Vãideanu, UNESCO – 50
– EDUCAÞIE, EDP. RA, Bucureºti, 1996, p.65-67).

În calitate de concept pedagogic operaþional, educa-
þia ecologicã vizeazã activitatea de formare-dezvoltare
a personalitãþii în vederea reglementãrii raporturilor sale
cu mediul înconjurãtor (natural, economic, cultural etc.),
prin valorificarea cunoºtinþelor ºtiinþifice în sens disci-
plinar, interdisciplinar, pluridisciplinar, transdisciplinar
(vezi engl. environmental education; fr. éducation a
l’environnement).

Din punct de vedere istoric, educaþia ecologicã apare
ca o soluþie socialã propusã în condiþiile multiplicãrii
efectelor negative ale industrializãrii, concretizate în
fenomenul poluãrii mediului ambiant. Termenul este
lansat în SUA, în anii 1960, reluat, în anii 1970, de
reprezentanþi ai Clubului de la Roma ºi de UNESCO,
angajat în elaborarea unor deziderate ºi programe de
acþiune specifice.

Conþinutul educaþiei ecologice este în esenþã pluri-
disciplinar, integrînd elemente proprii unor ºtiinþe
particulare implicate în analiza raporturilor complexe ale
omului cu mediul înconjurãtor: biologie, geografie,
economie, sociologie, eticã, esteticã etc. Dimensiunea
specificã este identificabilã la nivelul corelaþiei dintre

Educaþia ecologicã

DICÞIONAR

Sorin CRISTEA

Universitatea Bucureºti

douã noþiuni complexe: a) ecologia – o ºtiinþã biologicã,
lansatã spre sfîrºitul secolului XIX, “care studiazã
raporturile speciilor animale ºi vegetale cu mediul lor de
viaþã”; b) mediul – un domeniu mai larg al existenþei care
include “atît mediul natural cît ºi mediul creat de om:
arhitectura, oraºul ºi tot sistemul sociologic ºi economic
de care el depinde” (Dictionnaire de Pédagogie,
Larousse Bordas, Paris, 1996, p.101).

Specificul educaþiei ecologice rezultã din emergenþa
conþinuturilor sociale reflectate de cele douã noþiuni
complexe, definite anterior, care nu trebuie confundate
sau suprapuse, ci interpretate ºi valorificate corect din
punct de vedere pedagogic.

Ecologia (termen lansat de germanul Hoeckel, în
1866), ca parte a ºtiinþelor naturii, “studiazã condiþiile
de existenþã ºi interacþiunile între fiinþele vii ºi mediul
lor fizic” ºi social. Termenii derivaþi, deºi cu semnificaþii
diferite, au implicaþii pedagogice evidente: a) ecologi –
oameni de ºtiinþã care studiazã ecosistemele naturale; b)
ecologiºti – miºcare politicã dezvoltatã în anii 1960-
1970 de contestare a fenomenelor sociale care ameninþã
echilibrul natural (experimente nucleare, industria
automobilului etc.); c) dezvoltarea ecologicã – tendinþã
de evoluþie socialã bazatã pe conservarea echilibrelor
naturale pornind de la resursele locale (vezi Jean-Luc
Stacate, Un dicþionar al lumii moderne. Geopoliticã,
economie, istorie, geografie, Editura Lucman, Bucureºti,
2000, p. 85).

Mediul înconjurãtor, natural ºi social, existent ºi
(re)creat de om, trebuie cunoscut la nivelul resurselor
sale, dar ºi al pericolelor rezultate (imediat, dar mai ales
pe termen mediu ºi lung) în urma anumitor opþiuni
politice, economice, militare etc. Termenii derivaþi sînt
implicaþi la nivelul intersecþiei dintre educaþia moralã –
educaþia ecologicã: a) valoarea mediului (cu deschidere
socialã permanentã/vezi fenomenul  urbanismului,
arhitecturii etc.); b) responsabilitatea omului în raport
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de mediul ambiant; c) solidaritatea umanã, angajatã în
medii diferite pentru rezolvarea inegalitãþilor sociale în
contextul educaþiei pentru dezvoltare.

În consecinþã, la nivelul ºcolii, educaþia ecologicã
tinde sã devinã o valoare transdisciplinarã implicatã în
proiectarea pedagogicã, “nu o nouã disciplinã adãugatã
la program”. Ca metodologie, constituie “un mijloc
privilegiat” de deschidere socialã a instruirii ºcolare spre
o problemã fundamentalã a lumii contemporane, aborda-
tã global (interdisciplinar, pluridisciplinar), “cu accent
pe educaþia civicã”, realizabilã transdisciplinar (vezi
Dictionnaire de Pédagogie, 1996, pag. 101-103).

Elaborarea unui model pedagogic al educaþiei
ecologice devine o necesitate în condiþiile integrãrii
“noilor educaþii” în structura curriculumului ºcolar.
Acest model poate fi construit prin raportarea educaþiei
ecologice la conþinuturile generale ale educaþiei, evi-
denþiind: obiectivele, conþinuturile ºi formele de reali-
zare, metodologia ºi principiile (vezi Sorin Cristea,
Fundamentele ºtiinþelor educaþiei. Teoria generalã a
educaþiei, Grupul Editorial Litera. Litera Internaþional,
Chiºinãu, Bucureºti, 2003, p. 150-154).

Modelul pe care îl propunem valorificã analizele
specifice iniþiate în contextul “noilor educaþii” (vezi Ana
Arhip, Ludmila Papuc, Noile educaþii – Imperative ale
lumii contemporane, Universitatea Pedagogicã “Ion
Creangã”, Chiºinãu, 1996, p.16-69; Ana Arhip, Educaþia
ecologicã ºi supravieþuirea omului, Editura Arc,
Chiºinãu, 1996; Mariana Momanu, Introducere în teoria
educaþiei, Editura Polirom, Iaºi, 2002 p. 135-140):

I) Obiectivul general al educaþiei ecologiei – forma-
rea-dezvoltarea conºtiinþei ecologice.

II) Obiective specifice:
1) formarea-dezvoltarea conºtiinþei ecologice

teoretice/ideologice: a) însuºirea cunoºtin-
þelor fundamentale necesare pentru înþelege-
rea problematicii ecologice (vezi raportul om-
mediu); b) convertirea cunoºtinþelor în capa-
citãþi proprii gîndirii ecologice, implicate în
dobîndirea unei viziuni globale despre reface-
rea echilibrului om-naturã/societate ºi îmbu-
nãtãþirea calitãþii vieþii umane la scarã socialã;
c) susþinerea cognitivã, afectiv-motivaþionalã
ºi volitivã a convingerilor ecologice necesare
pentru transpunerea cunoºtinþelor ecologice
în practici ecologice adecvate;

2) formarea-dezvoltarea conºtiinþei ecologice
practice: a) dobîndirea deprinderilor/obiºnu-
inþelor ecologice integrabile în toate activi-
tãþile care asigurã pãstrarea, refacerea ºi
îmbunãtãþirea echilibrului om-mediu; b)
exersarea ºi perfecþionarea obiºnuinþelor
ecologice în activitãþi ºi contexte multiple, în
raport de toate conþinuturile generale ale

educaþiei (morale, intelectuale, tehnologice,
estetice, psihofizice) ºi de problematica
“noilor educaþii”; c) interiorizarea deplinã a
obiºnuinþelor ecologice la nivelul atitudinilor
ecologice susþinute afectiv, motivaþional ºi
caracterial, ca resurse stabile de optimizare
permanentã a relaþiei om-mediu (natural,
social).

III) Conþinuturile particulare ale educaþiei ecologice
sînt identificabile la nivel de: a) concepte speci-
fice (mediu – concept integrativ/mediu: natural,
social, artificial etc.; sistem fizic: atmosferã
hidrosferã, litosferã; sistem biologic/biosferã;
sistem social: tehnosferã, sociosferã; poluare,
ecosistem, echilibru ecologic, crizã ecologicã,
opticã ecologicã, reciclare naturalã, creºtere
demograficã, dezvoltare compatibilã cu mediul
etc.); b) domenii specifice (ºtiinþe/discipline
particulare: biologie, geografie, chimie, tehno-
logie, sociologie, psihologie socialã, eticã, este-
ticã, pedagogie; abordãri intra, inter ºi pluridisci-
plinare; abordarea transdisciplinarã din perspec-
tiva educaþiei: morale/civice; tehnologice, este-
tice: psihofizice/sanitare moderne etc.

IV) Formele de realizare ale educaþiei ecologice: a)
educaþie/instruire formalã (activitãþi incluse în
planul de învãþãmînt prin disciplinã distinctã sau
prin module de studiu de tip intra, inter, pluri ºi
trans – disciplinar); b) educaþie/instruire non-
formalã (activitãþi extraºcolare, complementare
celor formale); c) educaþie/instruire informalã
(influenþe ale mediului natural ºi social: ºcolar, co-
munitar, cultural, economic, politic, religios etc.).

V) Metodologia de realizare a educaþiei ecologice
– corespunde obiectivelor adoptate, conþinutu-
rilor specifice, tipurilor de activitãþi, implicînd
strategii (metode, tehnici) în care predominã:
investigaþia (observarea, experimentul, docu-
mentarea, studiul de caz); comunicarea (con-
versaþia, dezbaterea, reflecþia), aplicaþia (exerci-
þiul real – simulat), programarea prin mijloace
speciale (valorificînd resursele instruirii asistatã
de calculator).

VI) Principiile educaþiei ecologice: a) asigurarea
concordanþei dintre cele douã categorii de obiec-
tive specifice (formarea-dezvoltarea conºtiinþei
ecologice teoretice – practice); b) identificarea
ºi valorificarea aspectelor pozitive în vederea
eliminãrii celor negative în orice context al
educaþiei ecologice; c) valorificarea tuturor
formelor de educaþie/instruire ecologicã în func-
þie de cerinþele proiectãrii curriculare, aplicabile
în raport de context; d) respectarea particulari-
tãþilor fiecãrei, trepte, discipline ºi vîrste ºcolare,
în context frontal, grupal ºi individual.

DICÞIONAR
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Principiile educaþiei ecologice tind sã devinã norme
axiomatice cu o implicare din ce mai mare la scarã
pedagogicã, dar ºi socialã. De exemplu, în Germania,
dupã 1982, educaþia ecologicã este un principiu de bazã
în proiectarea planului de învãþãmînt ºi a programelor
ºcolare. Este stimulatã responsabilitatea profesorilor ºi
elevilor “pentru un comportament ecologic care sã
funcþioneze atît în ºcoalã cît ºi în afara ei”. Tematica
specificã, abordatã prin mai multe discipline (ºtiinþifice,
tehnice, sociale dar ºi religie, limbi, arte) este valorificatã
formativ în sens tehnologic dar ºi moral ºi estetic.
Intereseazã, în mod special, “estetica aspectelor natu-
rale” ºi problematica “rãspunderii morale”. Astfel,
fiecare disciplinã ºcolarã proiecteazã “înþelegerea
faptului cã omul este nu numai autorul dezastrelor
ecologice cît ºi victima acestora” (Horst Schuab; Karl
G. Zenke, Dicþionar de pedagogie, Editura Polirom, Iaºi,
2001, pag.87).

Abordarea globalã a problematicii mediului a impus
avansarea educaþiei ecologice la nivelul unui principiu
de politicã socialã (vezi Carta Terrei, Conferinþa
Naþiunilor Unite pentru Mediu ºi Dezvoltare, Rio de
Janeiro, 1992). Evoluþia socialã în perspectiva secolului
XXI este proiectatã ca eco-dezvotare, realizabilã prin
strategii radical-pozitive (valorificînd tehnologiile de
vîrf în regim ecologic) sau radical-negative (revalori-

ficînd modele naturiste în agriculturã, medicinã, arhi-
tecturã etc.).

Efectele abordãrii globale a mediului sînt relevante
în plan pedagogic ºi cultural. Vom identifica astfel o
ecologie a proiectãrii pedagogice bazatã pe îmbinarea
demersului tematic, (disciplinar, dar, mai ales, intra,
inter, pluri ºi trans – disciplinar) cu cel deschis spre
infuzii realizabile în plan formal, nonformal ºi informal,
în spiritul paradigmei curriculumului.

Proiectarea curricularã a educaþiei ecologice are o
semnificaþie profundã, angajatã chiar la nivel antro-
pologic. Vom identifica astfel o ecologie culturalã “care
vrea sã explice dinamica sistemelor sociale pornind de
la modalitãþile de adaptare a acestora la mediu”. Este o
nouã provocare pentru educaþia ecologicã a secolului
XXI angajatã  în reechilbrarea raporturilor cu mediul
(natural ºi social) ale unor elemente care constituie “trei
nuclee culturale”: 1) tehnicile productive; 2) comporta-
mentele umane desfãºurate în condiþii specifice (diviziu-
nea muncii, organizare teritorialã, tehnologii de vîrf); 3)
instituþiile/organizaþiile sociale: economice, politice,
religioase, artistice, comunitare, pedagogice etc. deter-
minate istoric în contextul societãþii postindustriale,
informaþionale  (vezi  Pierre Bonte, Michel Izard,
Dicþionar de etnologie ºi antropologie, Editura Polirom,
Iaºi, 1999, p.205).

Aºteptãm ca de obicei articolele dumneavoastrã, care nu trebuie sã depãºeascã opt-zece pagini, dactilografiate la douã rînduri.
Redacþia nu recenzeazã ºi nu restituie materialele nepublicate.
Responsabilitatea pentru corectitudinea ºi veridicitatea conþinutului materialelor prezentate revine semnatarilor.
Punctul de vedere al autorilor nu coincide neapãrat cu cel al redacþiei.

Summary

DICÞIONAR

EDUCAÞIA ECOLOGICÃ

The current issue of „Didactica Pro...” journal is dedicated to the ecologic education, which is
an important issue for the Mankind’s present and future.

Being aware of the importance the educational system has in the ecologisation process of the
society, we have focused our attention on some of the most essential aspects related to the theme,
as:

• Educational institutions the mission of which is to prepare/train future specialists in ecology,
as well as research teams which elaborate didactic materials for the primary, secondary, etc.
educational levels.

• Ecology specialists, who had debated the global problems at the beginning of the XXI century
and what would be the implications/consequences for the Republic of Moldova. They had
also emphasized the necessity to form the ecological awareness.

• Materials that contain the idea of a durable development of the society and what is the most
important – the indispensable connection between the ecology and the human’s soul.

• The role of the school in the ecological education had been elucidated in a series of columns
on the following topics:
– Ecological culture and civic participation.
– Youth involvement in the environment programs.
– Ecological education of the pupils through debate.

The readers will find also articles that are of a great interest for the teachers, specialists in edu-
cation, decision factors, as well as will find also information about the last events for the
„Pro Didactica” Educational Center.






