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Rezumat
În articol autorul propune definiţia 

valorilor şi includerea unui nou tip de 
valori- valorile educaţiei ecologice şi 
pentru protecţia  mediului. Este pre-
zentată clasificarea valorilor în baza 
unor criterii. Se face corelaţia dintre 
valorile generale ale humanitusului cu 
valorile educaţiei ecologice şi pentru 
protecţia mediului. 

Abstract
In this article the author propose 

defing of the values. It is proposed the 
introduction of  environmental educa-
tion values. The author makes the cla-
sification of environmental education 
values in the existing basis. It is made 
the correlation between environmental 
values and the main values of   human 
beings.

Educaţia ecologică şi pentru protecţia me-
diului ca şi alte componente ale Noilor Edu-
caţii  este procesul prin care sunt recunoscu-
te valorile  şi clarificate conceptele pentru a 
putea dezvolta abilităţi şi atitudini necesare  
înţelegerii  şi aprecierii realităţilor dintre om, 
cultură din care face parte şi mediul biofizic. 

Educaţia ecologică şi pentru protecţia 
mediului  face apel la schimbarea valori-
lor personale, sociale, profesionale, propu-
nându-şi  să reconfigureze ierarhiile noas-
tre individuale şi colective.

Valorile se formează şi se dezvoltă ca şi 
produs al învăţării, educaţiei. Astfel, în urma 
realizării educaţiei ecologice şi pentru pro-
tecţia mediului putem forma unele valori. 

Valorile  educaţiei ecologice şi pentru 
protecţia mediului tind să influenţeze atitu-
dinile şi comportamentele noastre cu refe-
rinţă la mediul ambiant. Cuvintele şi acţiu-
nile educaţilor vor veni să ne demonstreze 
valorile pe care le posedă şi să înfluenţeze 
mediul în care trăim.

La cele şase  categorii de valori, cla-
sificate în baza criteriului- importanţă, 
dezvoltate de Gordon Allport (valori teo-
retice, valori economice, valori estetice, 
valori sociale, valori politice, valori reli-
gioase) considerăm că   putem completa 
cu a şaptea categorie: valori ale educaţiei 
ecologice şi pentru protecţia mediului.

Valorile educaţiei ecologice şi pentru 
protecţia mediului – interes în menţinerea 
relaţiilor optime dintre societate şi natură.

Valorilor educaţiei ecologice şi pentru 
protecţia mediului pot fi clasificate după mai 
multe criterii deja existente. Astfel, psiho-
logul Milton Rokeach, clasifică valorile în 
două categorii: valori terminale şi valori 
instrumentale. Utilizând această clasificare, 
valorile educaţiei pentru protecţia mediului 
de asemenea pot fi terminale şi instrumen-
tale. În schema de mai jos, prezentăm un 
sistem elaborat de noi, cu referinţă la clasi-
ficarea valorilor educaţiei ecologice şi pentru 
protecţia mediului, conform acestui criteriu:
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TERMINALE INSTRUMENTALE 
Un mediu 
natural prosper, 
curat, nepoluat

Ambiţie
Dorinţă
Capabilitate
Competenţă etc.

Frumuseţea 
naturii

Curat 
Ordonat

Siguranţa me-
diului

Grijă
Serviabilitate

Plăcere şi con-
fort de la mediul 
ambiant

Raţional
 consecvent

Durabilitatea 
mediului

Responsabilitate
Inteligenţă (Cunoştinţe)

Echilibru eco-
logic

Autocontrol
Cunoaştere
Înţelepciune etc.

Dintre valorile fundamentale (Adevă-
rul, Binele, Frumosul, Dreptatea, Liberta-
tea) de asemenea putem selecta  valori  şi 
să le atribuim educaţiei ecologice şi  pentru 
protecţia mediului. Considerăm că dintre 
valorile enumerate mai sus educaţiei eco-
logice şi pentru protecţia mediului îi putem 
atribui: Adevărul, Binele, Frumosul.

Valorile educaţiei ecologice şi pentru protecţia mediului 

ADEVĂRUL BINELE FRUMOSUL
Concordanţă dintre cunoştinţele noas-
tre şi realitatea obiectivă; oglindire 
fidelă a realităţii obiective în gândire; 
ceea ce corespunde realităţii, ceea ce 
există sau s-a întâmplat în realitate. 
Adevărul ştiinţific despre funcţionarea 
mediului, interacţiunea oamenilor cu 
mediul, despre existenţa,  cauzele şi 
consecinţele  problemelor de mediu.

Ceea ce este 
util, favorabil, 
prielnic, ceea ce 
aduce un folos 
mediului ambi-
ant, naturii, în 
consecinţă oa-
menilor care lo-
cuiesc pe Terra. 

Categorie fundamentală a esteticii 
prin care se reflectă însuşirea omu-
lui de a simţi emoţie în faţa feno-
menelor şi a obiectelor naturii.
Însuşire a obiectelor naturale şi a 
creaţiilor omeneşti care provoacă 
emoţie estetică. Natura e plină de 
armonie; provoacă admiraţie sau 
satisfacţie sufletească.
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Analizând competenţele, subcompe-
tenţe şi activităţile de învăţare a disciplinei 
opţionale „Educaţie pentru protecţia me-
diului” constatăm posibilitatea  formării 
valorilor fundamentale selectate mai sus. 

Nivelul competenţelor
Adevărul se va afla prin  cunoaşterea 

componentelor mediului ambiant de pe te-
ritoriul ţării (clasa a V-a); Caracterizarea 
diferitor medii de viaţă ale omului de pe 
Terra (clasa a VI-a – a IX-a); Investigarea 
stării ecologice a mediului ambiant (cla-
sa a X-a – a XII-a); Conştientizarea unor 
comportamente ale omului în cadrul me-
diului ambiant (clasa a X-a – a XII-a).

Binele se va înfăptui prin dezvoltarea 
anumitor capacităţi privind relaţiile omului 
cu mediul ambiant; Formarea comporta-
mentului responsabil referitor la protecţia 
mediului ambiant (clasa a V-a); Dezvolta-
rea comportamentului responsabil privind 
protecţia mediului ambiant; Formarea 
competenţei de soluţionare a unor situa-
ţii-problemă referitoare la starea ecologică 
a mediului ambiant (clasa a VI-a – IX-a); 
Soluţionarea unor probleme ecologice ale 
mediului ambiant (clasa a X-a – a XII-a).

Nivelul  subcompetenţelor
Adevărul, Binele şi Frumosul se vor 

dezvolta prin familiarizarea elevilor cu 
componentele mediului ambiant, cu sur-
sele de polaure, cadrul legislativ ecologic, 
factorii naturali.

Adevărul se  va reflecta prin: identifi-
carea surselor de poluare,  explorarea stării 
actuale a mediului natural din localitate 
(clasa a VIII-a), analizarea principalelor 
legi de protecţie a mediului ambiant, iden-
tificarea surselor de poluare a mediului 
(clasa a XII-a)

Binele va fi realizat dacă elevii vor par-
ticipa la informarea populaţiei privind ne-
cesitatea de protecţie a mediului ambiant 

(clasa aV-a); Vor proiecta norme de com-
portament în mediul ambiant; vor propune 
căi de soluţionare a problemelor mediului, 
vor manifesta comportament adecvat în si-
tuaţii-problemă

Nivelul activităţilor:
Adevărul se va  afla prin observarea 

dirijată a surselor de poluare a mediului 
ambiant; Comentarea unor informaţii; Vi-
zionarea casetelor video; Studii de caz; 
Analiza datelor statistice; Elaborarea  por-
tofoliului ecologic; Observarea dirijată a 
surselor de poluare a mediului ambiant; 
Comentarea unor informaţii; Vizionarea 
casetelor video; Studii de caz; Analiza da-
telor statistice; Studierea unor articole; Or-
ganizarea olimpiadelor ecologice.

Binele se va realiza prin: Activităţi 
practice de salubrizare a mediului; Elabo-
rarea proiectelor ecologice; Crearea unor 
afişe, pliante, gazete de perete pentru sen-
sibilizarea populaţiei cu referinţă la starea 
mediului ambiant; Informatizarea popula-
ţiei cu referinţă la problemele, cauzele şi 
consecinţele mediului ambiant; Realizarea 
concursurilor ecologice; Observarea diri-
jată a stării monumentelor şi clădirilor.  

Frumosul se va dezvolta dacă se va 
recurge la studierea imaginilor despre 
plantele, animalele localităţii, ţării, se va 
admira frumuseţea rezervaţiilor naturale 
naţionale, internaţionale; Se vor desfăşura 
concursuri ecologice „Ţara mea – meleag 
nepoluat”.

O altă clasificare a valorilor o propune 
T. Vianu, utilizând o serie de criterii.

Criteriul A. Suportul valorilor 
1. Valori materiale
2. Valori spirituale
Criteriul B. Valabilitatea valorilor
1. Relative/Absolute
2. Individuale/generale
3. Obiective/subiective
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Criteriul C. După sensul valorilor 
1. Pozitive
2. Negative
Analizând valorile educaţiei ecologice 

şi pentru protecţia mediului, prin prisma 
criteriilor trasate de T. Vianu, am stabilit 
următoarea caracteristică:

Valorile educaţiei ecologice şi pentru 
protecţia mediului

În concluzii, Educaţia ecologică şi  
pentru protecţia mediului ambiant este  
procesul de recunoaştere a valorilor şi de 
înţelegere a conceptelor, în aspectul for-
mării şi dezvoltării deprinderilor şi atitu-

dinilor necesare pentru înţelegerea corectă 
şi aprecierea interdependenţei dintre om, 
cultură şi factorii mediului natural. Educa-
ţia ecologică şi pentru protecţia mediu-
lui ambiant presupune nu numai formarea 
unui comportament corect faţă de mediul 
ambiant, dar şi implicarea activă şi chib-
zuită în procesul de adoptare a deciziilor 
de mediu. 

Realizând o educaţie 
ecologică şi pentru protecţia 
mediului calitativă,  vom 
putea realiza educaţia tine-
rilor în baza valorilor gene-
ral-umane: Viaţă, Adevăr, 
Frumos, Dreptate, Liberta-
te; în baza valorilor speci-
fic naţionale: Ţară, Popor, 
Credinţă, astfel contribuind 
la o dezvoltare durabilă a 
mediului şi a societăţii.
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