
Resurse de ajutor pentru educația ecologică 

 

Toate țările, în fața crizei ecologice, cu care se confruntă umanitatea, fac eforturi de a 

intensifica și fortifica educația ecologică, iar în acest sens există multiple 

resurse de ajutor pentru cei interesați, inclusiv pentru școli, pedagogi, 

factori de decizie din ministere și parlament, organizații non-

guvernamentale, autorități locale, etc. 

 

De exemplu în România, cu susținerea organizațiilor WWF, 

Greeninitiative și Viitor Plus, s-a elaborat un curs interactiv, cu multe 

resurse electronice dar și numeroase idei de proiecte practice incluse în 

o platformă, pentru ca copii să aplice cunoștințele în mod practic. 

 

Cursul are un caracter transdisciplinar și se adresează elevilor de clasele 

a V-a, a VI-a și a VII-a. Obiectivele generale de învățare sunt:  

• Conștientizarea de către elevi a impactului activităților umane asupra capacității naturii 

de a ne furniza cele necesare existenței noastre  

• Transformarea elevilor din „eco-indiferenți” în persoane interesate de probleme de 

mediu și implicate în rezolvarea lor  

• Experimentarea de către elevi a etapelor derulării unui proiect și a beneficiilor 

colaborării în echipă pentru atingerea unor obiective stabilite de către ei înșiși.  

 

Conținutul educativ al cursului este structurat pe 3 module principale :  

 

1. Ce primim de la Planetă? Lecțiile incluse în această temă se prezintă elevilor, într-un 

limbaj accesibil și pe baza unor activități și exerciții practice, arătând serviciile pe care 

natura le oferă oamenilor și fără de care viața noastră nu ar fi posibilă. Reglarea climei, 

filtrarea apei, producerea de hrană, cherestea, medicamente, fibre, formarea solului, 

polenizarea sau fotosinteza sunt câteva dintre temele de discuție, care se propun în acest 

modul.  

2. Ce ii dam înapoi Planetei? Lecțiile incluse în această temă îi ajută pe elevi să 

conștientizeze impactul, pe care modul cum ne hrănim, cum locuim și construim, cum ne 

deplasăm, precum și obiceiurile noastre de consum îl au asupra capacității naturii de a ne 

furniza beneficiile discutate în prima temă. Accentul este pus pe analizarea și 

conștientizarea impactului personal, pe care îl avem fiecare, prin modul nostru de viață.  

3. Școală mea verde.  A treia parte a cursului este dedicată soluțiilor la problemele 

identificate și analizate în primele două module prin realizarea la nivel de clasă, în echipă, 

a unui mic proiect practic, prin care elevii participă la rezolvarea unei probleme de mediu 

identificate chiar de ei. Elevii vor fi îndrumați de către profesor pentru a se organiza în 

echipă, a identifica probleme semnificative de mediu, a decide democratic asupra soluțiilor 

posibile și a pune în practică un plan de acțiuni. Experiența implementării acestui mini-

proiect va fi apoi analizată împreună în timpul ultimelor ore din modul, pentru a fi 

transformată într-o experiență solidă de învățare. 

 

CARACTERISTICI NOI ALE CURSULUI: 

• Mai puțină teorie și mai multă învățare prin jocuri și activități practice.  



• Învățare într-un cadru mai puțin rigid, mai prietenos, deoarece manualele digitale și 

resursele multimedia vor fi mai aproape de mediul lor preferat de interacțiune.  

• Explorarea propriei lor relații cu mediul printr-o abordare inovatoare, practică, 

interdisciplinară, orientată spre implicare și acțiune. 

• Integrarea în viața de zi cu zi a unor filtre decizionale, care să genereze beneficii atât 

pentru mediu, cât și pentru calitatea vieții personale a elevilor. 

• Dezvoltarea unui simț al responsabilității individuale și comunitare în raport cu natura. 

• Învățarea prin jocuri și activități în aer liber; dacă vremea permite, o parte din orele 

alocate acestei discipline pot fi realizate și în aer liber, în spațiul verde din curtea școlii 

sau, dacă nu e posibil, într-un cadru mai puțin formal. 

• Implicarea activă în managementul unui mic proiect: o parte dintre orele cursului de 

protecție a mediului sunt alocate organizării și implicării în rezolvarea unei probleme 

concrete de mediu, identificate de elevii clasei.  

• Explorarea calităților de lider: proiectul Școala/comunitatea mea verde din cadrul 

cursului va fi atât un succes colectiv, cât și unul individual. 

• Învățarea noțiunilor de cetățenie activă prin identificarea unor aspecte, care pot fi 

îmbunătățite (de ex. colectarea separată a deșeurilor, reducerea consumului de hârtie 

sau folosirea hârtiei reciclate, transmiterea unor solicitări către autorități etc., dar și 

parcurgerea unor etape concrete de implicare. 

• Promovarea la nivel național a realizărilor și experiențelor deosebite din cadrul cursului 

opțional pe pagina de internet a proiectului. 

 

Școlile, în care se implementează acest curs opțional primesc de la organizatori o plachetă de 

Școală verde și asistență gratuită pentru a deveni mai sustenabile. Toți elevii din clasele, care 

aleg să urmeze cursul primesc de la profesor o diplomă de participare la curs pe un format pus 

la dispoziție prin Platforma Școli Verzi. 

 

În majoritatea buletinelor noi oferim calendarul de evenimente pe trimestrul respectiv, cu care 

se pot asocia diverse activități de protecție a mediului. Acesta nu înseamnă că se vor realiza 

activități ecologice doar în aceste zile, ci că activitățile ecologice de rutină pot fi celebrate în 

anumite zile, în care efectul lor educațional se poate răsfrânge și asupra altor membri ai 

societății. 

 

Referințe: 

https://www.scoliverzi.ro/ 

http://www.ddbra.ro/media/Ghid_practic_de_educatie_pentru_mediu_II_2009.pdf 
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