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VOLUNTARIATUL – CRITERIU DE EVALUARE A EFICIENŢEI
EDUCAŢIEI ECOLOGICE
Prof. univ. dr. Marţian Iovan*
Rezumat
În acest articol, autorul demonstrează că eficienţa educaţiei pentru mediu
poate fi mult mai mare dacă va fi integrată în sfera largă a educaţiei morale
– civice şi dacă este orientată de un ideal cuprinzător emanat din dreptul
fundamental al omului la un mediu curat şi bine conservat, de valorile moral
– civice contemporane. Pe baza unor cercetări empirice, autorul pledează,
cu argumente, pentru valorificarea mai amplă în formarea „personalităţii
ecologice” a oamenilor de mâine a ştiinţelor socioumane, artelor, ecoeticii şi
esteticii. Personalitatea ecologică, privită ca rezultat al educaţiei
environmentale, îşi găseşte concretizarea în societăţile contemporane sub
forma voluntariatului practicat pentru rezolvarea problemelor de mediu. În
profilul acestei personalităţi nu trebuie estimată conştiinţa ecologică, în
detrimentul atitudinilor şi sentimentelor pozitive faţă de mediu, a voinţei şi
orientării caracteriale. În formarea, prin activităţi de educaţie ecologică, a
acestor trăsături de personalitate trebuie acordată o mai mare importanţă
exerciţiului, organizării de acţiuni practice de ocrotire a mediului şi, în general,
utilizării metodelor educaţiei moral – civice.
Cuvinte-cheie: educaţie ecologică; ecoetică; dezvoltare durabilă; probleme
de mediu; voluntariat; valori morale.
Abstract
The author proves that the efficiency of the environmental education could
be much higher if included within the broader sphere of moral and civic
education and if it is driven by a more extensive ideal sprung from the
fundamental human right to a clean and well preserved environment, by the
contemporary moral and civil values. Based on empirical research, the author
pleads and motivates for an increased capitalization of the humanities and
social sciences, of art, of environmental ethics and aesthetics in shaping
“the ecological personality” of the tomorrow people. Seen as a result of the
environmental education, the ecological personality materializes in
volunteering in order to find the answers for the environmental issues in the
contemporary societies. When shaping this kind of personality profile, the
ecological awareness need not be underestimated to the detriment of the
positive attitudes and feelings towards the environment, the human will and
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the orientation of character. When shaping these personality traits through
environmental education activities, one must emphasize the importance of
practice and applied actions aimed to protect the environment, and in general,
the practice of civic-moral education method.
Keywords: environmental education; eco-ethics; sustainable development;
environmental issues; volunteering; moral values.
1. Introducere
Interesul crescând al educatorilor, cercetătorilor din domeniul ştiinţelor
educaţiei, al oamenilor de decizie în sfera politicilor publice de protecţie a
mediului înconjurător, al managerilor preocupaţi de conservarea şi protecţia
mediului, este în strânsă legătură cu sănătatea şi bunăstarea umană – atât
pe plan local/ naţional, cât şi la scară planetară, globală. Conştientizarea de
către tot mai mulţi oameni, din toate ţările, a efectelor distructive ale crizei
ecologice, care pun în pericol sănătatea, calitatea vieţii oamenilor,
conservarea biodiversităţii, evoluţia istorică a civilizaţiei umane, a condus la
întărirea convingerii educatorilor, specialiştilor în probleme de mediu,
responsabililor politicilor educaţionale privind mediul, că este necesară o
concentrare a atenţiei şi eforturilor asupra optimizării curriculumului, începând
cu cel naţional şi până la cel al unităţilor de învăţământ din toate ciclurile şi
formele de educaţie, şi, în special, asupra sporirii eficienţei/ eficacităţii
educaţiei formale şi nonformale relativ la mediu. Pe de altă parte, promovarea
tot mai intensă în sfera opiniei publice a celei de-a treia generaţii de drepturi
fundamentale ale omului – între care şi dreptul omului la un mediu curat,
bine conservat, a sporit pretenţiile publicului larg faţă de autorităţile publice
locale, naţionale şi internaţionale care au responsabilităţi în domeniul
rezolvării problemelor de mediu.
În aceste condiţii, educaţia pentru mediul înconjurător, formală şi informală,
a devenit obiectul de cercetare multidisciplinară ce a condus, începând cu
anii 1960, la reforme curriculare, inovaţii didactice, crearea şi promovarea
de modele de activităţi menite să genereze performanţe superioare în opera
practică de educaţie ecologică. De la o educaţie monodisciplinară, educaţia
pentru mediul înconjurător a devenit treptat interdisciplinară, abordată
sistemic şi orientată de valori. Modernizările curriculare frecvente au inclus
şi valorificat – odată cu informaţiile ştiinţifice despre om, societate, natură,
mediu în ansamblu şi relaţiile dintre acestea privite în evoluţia lor neîntreruptă,
istorică – finalităţi ale educaţiei pentru mediu, căi de realizare a acestora,
punându-se un accent sporit pe participarea celor care învaţă, pe exerciţii,
activităţi practice organizate în clasă, şcoală sau înafara acestora (UNESCO
– UNEP, 1985). În contextul internaţional actual, educaţia ecologică se
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apropie tot mai mult de conceptul de educaţie pentru dezvoltarea durabilă a
Planetei, pentru economia şi societatea verde.
În acest studiu ne propunem să demonstrăm că performanţele educaţiei
relative la mediu ar putea fi mai mari, ca urmare a valorificării într-o mai
mare măsură a ştiinţelor socioumaniste, artelor, literaturii beletristice, esteticii,
eticii, a metodelor şi procedeelor educaţiei moral-civice – toate acestea fiind
ghidate de o filosofie a valorilor ecologice, de o ecofilosofie. Este bine ştiut
că autorul acţiunilor generatoare de poluare, degradarea mediului ambiental
în diferite forme, dispariţia de specii de animale şi plante, pierderea frumuseţii
unor componente ale mediului abiotic, apariţia de dezechilibre în funcţionarea
ecosistemelor, secătuirea iraţională a unor resurse naturale etc., este omul.
Prin urmare, omul este cel care trebuie remodelat prin intermediul educaţiei
ecologice, în conformitate cu un ideal educaţional asumat. Rezultatul sintetic
al educaţiei ecologice este formarea la nivelul individului a personalităţii
ecologice. Aceasta este orientată de valori morale, civice, estetice şi
ecologice, având o motivaţie intrinsecă şi o voinţă puternice, atitudini de
ataşament şi respect pentru mediul înconjurător natural, social, cultural şi
spiritual, astfel încât ea poate să ia în mod liber decizii în privinţa rezolvării
problemelor de mediu, prin acţiuni specifice şi implicare personală. O astfel
de personalitate nu se va cantona într-un orizont teoretic, reflexiv, ci ea va fi
capabilă de acţiune, de creaţie şi inovaţie privind soluţionarea problemelor
de mediu; este o personalitate cu atitudini stabile faţă de mediu, care trece
cu uşurinţă de la intenţii la fapte, care îşi completează conştiinţa ecologică
prin declanşarea activităţii personale potrivite în domeniul protecţiei,
conservării mediului înconjurător.
Demersul teoretic-demonstrativ din acest articol este orientat de o filozofie
a naturii şi istoriei societăţii, a relaţiilor omului cu societatea, cu mediul biotic
şi abiotic, aflate într-o dinamică istorică neîntreruptă, este confirmat de
rezultatele unei cercetări empirice în cadrul căreia au fost utilizate metoda
chestionarului, focus-grupul, tehnica Delphy, analiza de caz, conversaţia –
în special cu tineri studenţi şi masteranzi, în vârstă de 20 – 30 ani.
2. Idealul educaţiei ecologice din perspectivă etică-civică
Educaţia ecologică, cu toate variantele ei formale/ informale, din cadrul
sistemului de învăţământ şi dinafara acestuia, se desfăşoară în armonie cu
toate celelalte laturi ale educaţiei (morală, intelectuală, profesională,
economică, civică, estetică, igienică etc.), urmând să atingă finalităţi
corespunzătoare stadiului atins de dezvoltarea socioeconomică, a ştiinţei,
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tehnologiilor şi culturii în ansamblu, sub orientarea, direcţionarea unui ideal
proiectat pe termen lung. Idealul educaţiei ecologice sau scopul final al
acesteia vizează „proiecţia relativ perfectă a personalităţii ca finalitate a
acţiunii educative desăvârşite” (Bontaş, 2008, p. 72), o anticipare relativ
perfectă a profilului personalităţii ce urmează a fi formată în complexul proces
şi pe termen lung al educaţiei ecologice.
Dacă vom accepta definiţia personalităţii a lui Gordon W. Allport:
„Personalitatea este organizarea dinamică în cadrul individului a acelor
sisteme psihofizice care determină gândirea şi comportamentul său
caracteristic” (Allport, 1991, p. 40), atunci idealul educaţiei ecologice constă,
în esenţă, în formarea acelei personalităţi, la nivelul fiecărui individ supus
acţiunilor de formare ecologică, ce va fi capabilă, în cunoştinţă de cauză, să
ia deciziile potrivite privind rezolvarea problemelor ecologice din mediul său
natural, social, economic, politic, cultural-spiritual şi să se implice practic în
materializarea lor, în colaborare cu ceilalţi membri ai comunităţii din care
face parte. Din acest punct de vedere, întreaga educaţie ecologică
desfăşurată fie într-o unitate de învăţământ, fie într-o regiune, un stat sau la
nivel global, stă sub semnul idealului educaţional adoptat, corelat cu proiectul
„dezvoltării durabile” şi cu cel de „economie verde”, cu lumea valorilor general
acceptate în societate, cu respectul pentru drepturile fundamentale ale
omului, în special pentru dreptul omului la un mediu curat, sănătos şi
echilibrat, şi cu principiile democraţiei. Produsul final al educaţiei ecologice
este personalitatea ecologică a indivizilor care au beneficiat de serviciile
educaţionale specifice.
Personalitatea ecologică a omului contemporan ar trebui să fie, în calitate
de subiect al acţiunilor de protecţie şi conservare a mediului, cea care îşi
controlează şi adaptează de bună voie activităţile proprii corespunzător
cerinţelor, standardelor ecologice contemporane, cea care conştientizează
problemele de mediu, fiind capabilă să găsească soluţiile potrivite, să
elaboreze proiecte şi să ia decizii adecvate în privinţa implementării acestora,
să exprime atitudini critice în aprecierile propriilor fapte, cât şi ale semenilor,
să fie capabilă de autoeducaţie şi perfecţionare continuă în domeniul ecologic.
Profilul ecologic al personalităţii omului contemporan posedă în structura
sa o conştiinţă ecologică, civică şi morală privitoare la mediu, orientată de
valorile şi normele de drept ecologice, capacităţi, deprinderi, obişnuinţe şi
abilităţi de a identifica şi rezolva problemele de mediu, sentimente şi atitudini
pozitive faţă de tot ce poate contribui la conservarea echilibrelor ecologice,
protejarea naturii, la prevenirea fenomenelor de degradare a mediului şi
atitudini critice, active faţă de orice acţiune umană ce contravine normelor
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juridice şi ale eticii ecologice. Nucleul personalităţii ecologice este alcătuit
din atitudini, caracter şi voinţa eficientă – ca factori propulsori, dinamizatori
ai conduitei ecologice. Un astfel de profil ecologic al personalităţii îl putem
întâlni, concretizat într-o măsură mai mare sau mai mică, în cazul voluntarilor
implicaţi frecvent în rezolvarea practică a unor probleme de mediu.
Persoanele care ajung să posede o conştiinţă şi o conduită ecologice, în
concordanţă cu normele şi valorile ecologice ale societăţii, vor acţiona nu
ca reacţii la „comenzi” externe sau sub presiunea unor cereri venite din
exterior, ci datorită unor mobiluri subiective interioare, datorită valorilor etice,
civice şi ecologice interiorizate în psihicul/ personalitatea individului şi
consolidate în procesul educaţiei relative la mediu. Voluntariatul în domeniul
rezolvării problemelor de mediu este o practică în societăţile contemporane
ce confirmă măsura în care educaţia ecologică şi-a atins obiectivul final,
gradul în care aceasta s-a apropiat de idealul asumat. Aşa stând lucrurile,
societatea va fi beneficiara comportamentelor ecologice ale unor cetăţeni
ghidaţi de valori şi norme ecoetice, juridice liber asumate, structurate şi
interiorizate pe traseul educaţiei; va fi beneficiara unor conduite ale cetăţenilor
săi, reglate de sentimente, convingeri şi atitudini stabile, de o motivaţie
intrinsecă privind protejarea mediului şi asigurarea dezvoltării durabile.
Idealul educaţiei ecologice are dimensiuni morale, civice, juridice, economice,
estetice, politice, istorice, spirituale şi imaginative. Proiectarea sa valorifică
resursele cunoaşterii ştiinţifice monodisciplinare şi multidisciplinare, în special
din ştiinţele naturii, ştiinţele socioumaniste, juridice şi ecoetică, luând în
considerare nevoile obiective ale societăţii de azi, dar şi ale generaţiilor
viitoare, obiceiurile de a trăi într-un mediu curat, nedegradat şi tradiţiile
existente. Gradul de realism al idealului educaţiei ecologice este dependent
de toate acestea şi, în mod special, de ancorarea sa în ştiinţele despre
societate şi mediu. Riscul de diminuare a realismului proiectului educaţional
depinde şi de ecofilosofia adoptată de cei care definesc idealul. Indiferent
de orientarea filosofică şi de atitudinile autorilor, idealul educaţiei ecologice
are în structura sa şi o doză variabilă de imaginar, de utopie, care este
generată de aspiraţia oamenilor către perfecţiune, desăvârşire (Iovan, 2002).
Axa idealului educaţiei ecologice este de factură etică. Nici nu se poate
altfel, pentru că a produce bine sau rău semenilor tăi de astăzi şi de mâine,
generaţiei de azi şi celor viitoare prin intermediul unor acţiuni nesăbuite de
distrugere sau de acte raţionale de refacere a mediului, de degradare sau
de protejare a naturii, vizează domeniul relaţiilor morale dintr-o societate
umană. Modelul de personalitate proiectat în idealul educaţiei ecologice are
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în componenţa sa o latură direcţională, de orientare şi coordonare a conduitei
– aceasta este de natură axiologică, cuprinzând valorile general acceptate
în societate, începând cu cele moral-civice: a face bine şi a evita răul în
relaţiile omului cu mediul, inclusiv cu mediul sociocultural şi spiritual; a
respecta dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos şi echilibrat; a
promova orice fel de acţiune industrială, agricolă, comercială, medicală,
culturală, religioasă etc., care protejează mediul, biodiversitatea, frumuseţile
mediului abiotic, ordinea de drept, pacea socială, care nu fac rău oamenilor
în prezent sau în viitor; a elimina răul din toate tipurile de activităţi umane ce
conduc la poluare, încălzire globală, degradări ale mediului, dispariţia de
specii de animale şi plante etc. prin respectarea legislaţiei de mediu; a
sancţiona din punct de vedere juridic şi moral faptele ce produc rău mediului
şi societăţii, ca parte a acestuia; a interveni eficient împotriva celor care
subestimează sau neagă importanţa, din perspectiva viitorului, politicilor şi
comportamentelor ecologice; a preveni conflictele sociale, sărăcia, diferitele
forme de degradare umană etc. Toate acestea, în calitatea lor de fapte
ecologice, au dimensiuni moral-civice, sunt imperative etice şi juridice,
îmbrăcând forma datoriei morale liber asumate, destinate să coordoneze,
să regleze comportamentele ecologice ale oamenilor.
Simţul datoriei, convingerile şi atitudinile personalităţii ecologice sunt rezultatul
educaţiei ecologice, al socializării indivizilor, al experienţelor sociale şi
individuale – uneori dureroase, cauzate de criza ecologică, de agenţi
economici, organizaţii, instituţii şi persoane fizice răufăcătoare în raport cu
mediul sau de marile pierderi ale omenirii –, unele nereparabile, daune
neimputate, săvârşite de oameni mediului lor. Or, simţul datoriei, convingerile
şi sentimentele omului privind starea optimă a mediului, a raporturilor societăţii
cu natura constituie mobilurile interioare ale deciziilor şi comportamentelor
ecologice. Valorile ecologice, binele vizat de personalitatea ecologică
constituie reperele esenţiale ce ghidează luarea unor decizii în privinţa
conduitelor, politicilor şi strategiilor educaţiei ecologice de orice fel şi de pe
oricare nivel; totodată, sunt repere pe baza cărora se fac evaluările acestora,
în special a eficienţei şi eficacităţii lor. A fi moral în plan ecologic înseamnă
a fi capabil să plasezi triumful binelui înaintea oportunităţii, utilităţii,
satisfacţiilor de moment în realizarea acţiunilor ecologice, „înseamnă a face
bine, chiar în situaţiile în care acesta este în contradicţie cu dorinţele noastre”
(Le Bihan, 1999, p. 6), înseamnă să fii răspunzător de ceea ce ai făcut ca
subiect al acţiunilor ce pot afecta negativ mediul.
Idealul educaţiei ecologice posedă şi dimensiuni civice, care se formează
prin educaţia şi experienţele civice, juridice relative la mediu, inclusiv la mediul
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social, economic, cultural şi spiritual. Personalitatea ghidată de valori
ecologice conştientizează importanţa respectării legislaţiei mediului, a
garantării drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv a dreptului la un mediu
curat, echilibrat şi protejat; are convingeri, atitudini democratice concretizate
în susţinerea activă a statului de drept, în respectarea legilor de către toţi
cetăţenii. La urma urmei, cunoaşterea şi respectarea legilor pentru mediu,
adaptarea conduitei faţă de mediu la imperativele legilor reprezintă corolarul
educaţiei ecologice. Expresia „nimeni nu-i mai presus de lege”, inclusiv faţă
de legile privind protecţia mediului, este însuşită şi funcţionează în structura
personalităţii ecologice ca atitudine, ca motivaţie intrinsecă menite să regleze
comportamentele indivizilor faţă de mediu. Fără conştiinţa civică, fără
aderenţa la valorile civice (libertate, dreptate, solidaritate, stat de drept,
pluralism, democraţie, toleranţă etc.), fără crezul în supremaţia legii se lasă
loc comportamentelor anarhice faţă de mediu, încălcării dreptului mediului
– fapt incompatibil cu garantarea dreptului fundamental al omului la un mediu
curat, bine conservat.
Înţeles în acest sens, idealul educaţiei ecologice are „o valoare orientativă
pentru tot ceea ce se întreprinde în direcţia formării şi educării omului” (Nicola,
1996, p. 177), a modelării personalităţii ecologice, dar şi pentru evaluarea
eficienţei şi eficacităţii proceselor ecoeducaţionale. Măsurile de reformare a
sistemului educaţiei ecologice, deciziile privind modificările curriculare,
alegerea de către cadrul didactic a metodelor, procedeelor şi tehnicilor
potrivite, perfecţionarea personalului didactic implicat în domeniu,
promovarea de noi politici ecoeducaţionale nu pot fi adoptate fără luarea în
considerare a idealului educaţiei ecologice, a finalităţilor educaţiei. Astfel,
idealul pedagogic reprezintă şi un reper managerial esenţial pentru
reproiectarea, reorganizarea activităţii de educaţie la toate nivelele sistemului
şi ale procesului de învăţământ (Cristea, 1998, p. 211).
Personalitatea ecologică desăvârşită se caracterizează prin deschidere,
receptivitate faţă de noutăţile ce apar în cunoaşterea ştiinţifică despre mediu,
în domeniul tehnologiilor utilizate în protecţia mediului, în legislaţia mediului,
pe care urmează să le valorifice în rezolvarea problemelor ecologice survenite
în fluxul nesfârşit al relaţiilor omului cu natura, cu tot ce-l înconjoară, al
civilizaţiei umane cu mediul ei. În acest context, personalitatea ecologică
dispune de resurse motivaţionale suficiente, de atitudini faţă de sine şi faţă
de semeni, care o determină să-şi asume autoeducaţia permanentă în
domeniu, eforturile de autoperfecţionare pe toată durata vieţii.
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3. Voluntariatul în acţiunile de protecţie a mediului – criteriu sintetic de
evaluare a performanţelor ecoeducaţiei
Produsul cel mai relevant al educaţiei ecologice îl reprezintă personalitatea
voluntarului, care se manifestă în rezolvarea de probleme de mediu.
Voluntariatul a luat amploare după anii 1970, în special în ultimele două
decenii, începând cu SUA, Canada, Australia, ţări din Uniunea Europeană
şi altele, fiind marcat de politicile ecologice implementate de guverne, de
progresele înregistrate de educaţia ecologică desfăşurată în sistemele
naţionale de învăţământ, în diferite organizaţii de mediu, mass-media şi
Biserică.
În esenţă, voluntariatul poate fi definit ca asumarea şi desfăşurarea, din
proprie iniţiativă, a unei activităţi, de către orice persoană fizică, în folosul
semenilor sau al societăţii, fără a pretinde sau a primi în schimb vreo
contraprestaţie bănească sau materială de orice fel. Este voluntară acea
persoană, care, fără nicio constrângere, decide să realizeze, să participe la
o activitate ecologică, să ofere timpul său liber, competenţa, abilităţile,
energia, eforturile sale pentru a face bine semenilor săi, fără a urmări nici
un fel de avantaje materiale sau fără a fi plătită. Voluntarii pot activa în
cadrul unor organizaţii nonguvernamentale, instituţii publice, organizaţii
politice sau într-un cadru informal – atunci când sunt declanşate, în mod
spontan, acţiuni individuale sau de grup, care vizează rezolvarea unor
probleme mai simple de protecţie a mediului înconjurător, de prevenire a
unor forme de degradare a mediului, de reacţii critice la adresa celor care
comit fapte de distrugere a mediului sau de sprijinire a unor organizaţii de
protecţie a mediului.
Definite astfel, noţiunile de voluntar şi voluntariat au semnificaţii etice şi
civice esenţiale. Rezultă şi de aici faptul că educaţia ecologică nu poate fi
eficientă, nu poate să-şi atingă finalităţile decât ca o educaţie multidisciplinară,
multiculturală, ca educaţie pentru drepturile omului, aflată în strânse conexiuni
cu educaţia morală şi civică. La rândul ei, educaţia moral-civică nu va fi
completă fără formarea dimensiunilor ecologice ale personalităţii omului
contemporan, fără însuşirea culturii ecologice bazate pe atitudini pozitive
faţă de mediu şi pe crezul persoanei în dezvoltarea durabilă, în posibilitatea
reală a edificării „societăţii verzi” şi ataşamentul pentru drepturile omului la
un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat.
Asocierea moralei, civismului cu profilul ecologic al personalităţii omului
contemporan este o necesitate obiectivă impusă de istorie, de evoluţia

Revista de Pedagogie • LXII • 2014 (2)

107

societăţii, de imperativele dezvoltării durabile, dar şi de finalităţile generale
ale educaţiei. Conduita omului contemporan este reglată de un set de valori
etice, civice şi ecologice. De aceea, educaţia ecologică, în toate formele
sale, la toate etapele de vârstă, în orice fel de conţinut al ei, trebuie să se
coreleze şi integreze în sfera educaţiei etice şi civice. Omul, ca agent al
unor practici ecologice, se comportă ca un bun cetăţean, ca persoană
responsabilă din punct de vedere moral.
În principiu, ideile de mai sus au fost confirmate de rezultatele obţinute din
prelucrarea datelor culese după aplicarea unui chestionar, a informaţiilor
obţinute prin aplicarea tehnicii Delphy, a convorbirii, studiului de caz în relaţiile
cu studenţi de la specializările ştiinţe ale educaţiei, psihologie, drept şi
medicină. Chestionarul cuprinde şase întrebări (patru închise şi două
deschise) cu privire la necesitatea implicării cetăţenilor în prevenirea şi
rezolvarea problemelor de mediu, importanţa voluntariatului, trăsăturile de
personalitate ale voluntarilor adevăraţi, căile principale de formare a
personalităţii copiilor şi tinerilor pentru a se putea implica în organizaţii şi
activităţi de voluntariat, implicit în cele de protecţie a mediului ambiant.
Eşantionul cuprinde 166 de subiecţi, toţi studenţi, cu vârsta între 20-29 de
ani. Din totalul acestora, 95,18 % conştientizează gravitatea efectelor crizei
ecologice şi necesitatea implicării personale în rezolvarea problemelor
ecologice pe plan local şi în viitorul exerciţiu profesional; 72,28 % declară că
s-au implicat în activităţi de voluntariat formal (21%) şi informal ( 51,28 %).
Concluziile desprinse din analiza şi prelucrarea datelor confirmă, în mod
statistic-probabilist, ideile, principiile şi evaluările exprimate în acest studiu.
Astfel, majoritatea respondenţilor conştientizează importanţa socială şi pentru
dezvoltarea personală a voluntariatului, în general, a educaţiei ecologice,
ca parte integrantă a procesului de formare moral-civică a copiilor şi tinerilor.
Astfel, 62,5 % din respondenţi susţin că oamenii care posedă o educaţie
ecologică solidă, având şi un simţ bine conturat al responsabilităţii, se implică
activ pentru a-şi asigura un mediu sănătos, echilibrat, pentru a salva Planeta;
61,4 % din cei chestionaţi susţin că doar acei oameni care au vederi largi, o
viziune asupra evoluţiei Pământului şi a viitorului acestuia, cei care înţeleg
şi preţuiesc viaţa pe Pământ, cei care vor să lase generaţiilor viitoare un
mediu bine conservat, resurse naturale, o societate lipsită de conflicte, bazată
pe respectarea drepturilor fundamentale ale omului, sunt mai motivaţi decât
ceilalţi să se implice ca voluntari; 85,55 % din totalul celor chestionaţi susţin
că nu este suficientă conştiinţa ecologică, nici cultura ecologică dobândită
prin educaţie, pentru a deveni voluntar, pentru a-ţi desăvârşi profilul
personalităţii ecologice, nu este suficientă educaţia ecologică prin intermediul
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ştiinţelor naturii pentru că aceasta nu poate deveni eficientă fără valorificarea
în procesul formativ a ştiinţelor despre om şi societate, a ştiinţelor economice
şi juridice, a artelor şi literaturii beletristice şi, nu în ultimul rând, a ecoeticii.
Pentru aceştia este evident că voluntarii au un profil moral specific superior
celui al semenilor lor, deoarece îşi dedică timp şi energii spre a face bine
celorlalţi, fără a urmări avantaje materiale, sunt mai altruişti şi mai ataşaţi
valorilor civice.
La întrebarea: „Care credeţi că sunt calităţile definitorii ale personalităţii
voluntarilor adevăraţi?”, marea majoritate a răspunsurilor scot în evidenţă
trăsături de voinţă şi caracter, calităţi etice şi civice ale personalităţii (am
identificat peste 400 de cuvinte şi expresii care semnifică însuşiri morale ale
personalităţii voluntarului), de felul următor: au o moralitate superioară,
posedă voinţă puternică, respect pentru semeni, sentimente de altruism,
credinţă puternică în principiul creştin al iubirii aproapelui, dorinţa de a lăsa
o lume mai bună urmaşilor, spirit de echipă, seriozitate, sunt harnici şi iubitori
de natură, solidaritate cu semenii, posedă capacităţi empatice sporite,
cumpătaţi, sociabili, dornici de o viaţă mai bună, simţ civic, bunătate,
compasiune, spirit de iniţiativă, sunt dedicaţi schimbării şi proiectelor de
viitor, conduită ecologică şi morală superioară, voinţă pentru a face fapte
bune, sunt prieteni ai naturii, preţuiesc frumosul din natură, au capacitate
sporită de a înţelege problemele de mediu şi de a persevera pentru rezolvarea
lor, au vederi largi şi sunt ataşaţi valorilor morale ale comunităţii, trăsături
pozitive de caracter, sunt grijulii cu ei înşişi, cu ceilalţi şi cu natura totodată,
motivaţie personală puternică, sunt buni cetăţeni, au dorinţă de a face bine
semenilor şi comunităţii, au sensibilitate sufletească sporită în raport cu
natura, ştiu să îmbine plăcutul cu utilul în timpul liber, posedă spirit de
sacrificiu, încrezători în forţele proprii, generozitate, au un cult pentru mediul
înconjurător, spirit de organizare, responsabilitate pentru soarta generaţiilor
viitoare, spirit critic şi civic dezvoltat, patriotism, modestie, simplitate,
nonconformişti, buni gospodari, binevoitori, prieteni ai igienei mediului etc.
Referitor la rolul factorilor care ar putea contribui la maximizarea rezultatelor
muncii voluntarilor în domeniul mediului, 89,51% din respondenţi consideră
că dorinţa, voinţa şi motivaţia puternice de a face bine oamenilor şi comunităţii
reprezintă un astfel de factor; credinţa însufleţită şi ataşamentul faţă de
valorile morale (28,91 % din eşantion); civismul de nivel înalt concretizat în
simţul datoriei, în respectarea normelor morale şi juridice cu privire la relaţia
om-mediu – 65,06 %; promovarea cu prioritate a intereselor colectivului, ale
societăţii – 15,66 % din totalul respondenţilor.
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Referitor la calea principală de formare a personalităţii ecologice la copii şi
tineri, astfel încât aceştia să se implice în organizaţii şi activităţi de voluntariat,
să dobândească atitudini pozitive, stabile faţă de mediu şi să ia decizii
determinate de motivaţia intrinsecă, sunt înregistrate următoarele variante
de răspunsuri: 57,83% din totalul respondenţilor susţin că formarea
convingerilor şi atitudinilor faţă de problemele de mediu rezultă nu atât din
instruire, din formarea conştiinţei ecologice, cât mai ales din organizarea de
activităţi de protecţie a mediului, de aplicaţii practice; 53,01% din răspunsuri
susţin că personalitatea ecologică a tinerilor este rezultatul educaţiei
ecologice, morale şi civice; 28,91% apreciază rolul instruirii, cursurilor
dezbaterilor publice pe teme ecologice şi organizarea de activităţi de protecţie
a mediului înconjurător, la orice vârstă; 18,07% din totalul respondenţilor
consideră că formarea conştiinţei ecologice la tineri este calea principală de
formare a personalităţii ecologice.
4. Concluzii
Atât demersul teoretic-demonstrativ, cât şi cercetarea empirică efectuată
pe un eşantion alcătuit din 166 de studenţi, experienţa didactică din ultimele
decenii, acumulată în relaţiile de comunicare cu studenţi, masteranzi şi
doctoranzi, ne conduce către câteva concluzii:
– Urmărind evoluţia educaţiei environmentale, începând cu anii 1970 şi
până în prezent, putem constata o îmbogăţire, o dezvoltare calitativă a
acesteia prin valorificarea în diferitele practici educaţionale, la toate
etapele de vârstă, în activităţile formale şi nonformale, naţionale şi
internaţionale, a interdisciplinarităţii, crescând treptat rolul formativ al
ştiinţelor umaniste, al artelor, eticii, esteticii, al ştiinţelor sociale şi juridice.
Dacă la începutul perioadei, educaţia pentru mediu se concentra pe
transmiterea de cunoştinţe din domeniul ştiinţelor naturii, în ultimele
decenii aceasta şi-a lărgit orizontul şi obiectivele generale, concentrânduse pe formarea personalităţii ecologice. Educaţia ecologică, la toate
vârstele, realizarea idealului acesteia sunt orientate de valorile morale şi
civice. Cercetările efectuate de noi scot în evidenţă că majoritatea
subiecţilor investigaţi (peste 67 %) înţeleg şi susţin o astfel de paradigmă
a educaţiei ecologice în lumea de azi.
– Dacă în anii 1970, obiectivele educaţiei pentru mediu erau centrate pe
cunoaşterea ştiinţifică a naturii, pe formarea unei conştiinţe ecologice
rezultate din însuşirea informaţiilor ştiinţifice despre mediu, ulterior – după
Conferinţa Internaţională de la Tbilisi – 1977, şi, mai ales, după cea de la
Rio de Janeiro – 1992, finalităţile educaţiei ecologice au fost redefinite
pornindu-se de le reevaluarea sferei conceptului de mediu. Pe lângă
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biosferă şi mediul abiotic, în conceptul de mediu au fost introduse mediul
creat de om, civilizaţia materială, viaţa socială, economică, sistemul de
norme juridice şi morale, cultura, mentalul colectiv, estetica mediului biotic
şi abiotic. Pe acest temei au început să fie reformate curriculele sistemelor
naţionale de învăţământ, ale instituţiilor educative, acordându-se un rol
tot mai important contribuţiei ştiinţelor socioumane, artelor, eticii,
cunoaşterii normelor juridice de protejare a mediului, esteticii ambientale.
– În mod gradual, de la un deceniu la altul, a avut loc un proces de
democratizare a educaţiei ecologice prin creşterea exponenţială a
numărului de beneficiari de toate vârstele şi categoriile socio-profesionale,
datorită introducerii în toate ciclurile de învăţământ – de la cel preşcolar
până la cel universitar şi postuniversitar, datorită lărgirii şi intensificării
comunicării promovate de mass-media, în special de radio, televiziuni şi
Internet, de înmulţirea organizaţiilor ecologiste. În prezent, populaţia
Planetei este conştientă, în principiu, de importanţa educaţiei ecologice
pentru edificarea societăţii verzi. Din cercetările noastre reiese că 95,18
% din respondenţi susţin, cu argumente, utilitatea educaţiei ecologice
pentru realizarea obiectivelor dezvoltării durabile.
– Idealul educaţiei ecologice – ca reper orientativ pentru proiectarea
politicilor de mediu, de perfecţionare a activităţilor educaţionale
environmentale, a curriculumului naţional sau pentru alegerea metodelor,
procedeelor şi tehnicilor potrivite de formare şi modelare a personalităţii
ecologice, trebuie să-şi lărgească aria de cuprindere centrându-se pe
personalitatea celor educaţi. Esenţialul pentru proiectarea şi definirea
finalităţilor educaţiei ecologice constă nu atât în formarea unei conştiinţe
ecologice, cât mai ales în formarea dimensiunilor axiologice ale
personalităţii, interiorizarea valorilor moral-civice, a sentimentelor şi
convingerilor de ataşament pentru mediu şi de respingere a oricărui
comportament individual sau de grup prin care pot fi aduse prejudicii
mediului, în formarea şi consolidarea atitudinilor, voinţei şi trăsăturilor de
caracter – ca pivot al personalităţii ecologice. Din acest punct de vedere,
putem fi de acord cu reevaluarea şi valorificarea pedagogiei lui Pestalozzi,
Durckheim sau J. Dewey – ceea ce înseamnă abordarea integrală a
problemelor ecologice, învăţarea lor prin informare, formarea de
sentimente şi convingeri, întărirea motivaţiei intrinseci şi a voinţei de a le
rezolva – toate concretizate în activităţi practice de rezolvare de probleme
ecologice (Michel Kalff, 1977). Nu îmbogăţirea cunoştinţelor de ecologie
garantează eficienţa educaţiei ecologice, ci, în cea mai mare măsură,
formarea voinţei, a capacităţii de a acţiona. Într-un studiu UNESCO –
1985, se arată că studenţii din câteva ţări europene dezvoltate au atitudini
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faţă de mediu foarte dezvoltate, dar înclinaţia de a acţiona pentru a rezolva
problemele de mediu, de a fi activi în cadrul unor organizaţii de mediu,
este foarte scăzută. Ruptura dintre conştiinţa ecologică bogată a multor
cetăţeni şi lipsa de implicare în activităţi practice de protecţie a mediului
poate fi depăşită prin schimbarea raportului dintre ponderea cunoaşterii
şi cea a activităţilor environmentale practice în favoarea ultimelor şi prin
utilizarea prioritară a metodelor specifice educaţiei moral-civice (metoda
exemplului personal al educatorilor, dezbaterea ecoetică, analiza de caz,
convorbirea morală, exerciţiul, cooperarea în echipe, sancţionarea morală
pozitivă sau negativă etc.). Această perspectivă a educaţiei ecologice
este identificată şi susţinută, în cadrul cercetărilor noastre, de peste 57
% din subiecţii chestionaţi.
– Educaţia ecologică, în societatea de azi, trebuie proiectată şi desfăşurată
ca educaţie pentru drepturile omului, în special pentru respectarea
dreptului la un mediu curat, nedegradat şi bine conservat, la sănătate, la
viaţă şi la pace, ca educaţie pentru dezvoltarea durabilă şi edificarea
societăţii verzi. În acest context, educaţia environmentală ar putea deveni
cu atât mai eficientă cu cât se va conexa cu sfera largă a educaţiei moralcivice şi estetice – fără a-şi pierde identitatea, cu cât va reuşi să promoveze
valorile umane general acceptate, adică ceea ce este Bine, Frumos, Drept,
Legal în relaţiile dintre oameni, dintre aceştia şi mediul lor.
– Voluntariatul în domeniul ocrotirii şi conservării mediului reprezintă unul
dintre criteriile sintetice de evaluare a eficienţei şi eficacităţii activităţilor
de educare ecologică, iar prototipul personalităţii voluntarului
concretizează cel mai bine idealul educaţiei pentru mediu deoarece starea
actuală a voluntariatului la scară planetară este precară, cu excepţia
unor ţări precum Olanda, Danemarca, Marea Britanie, SUA, Canada,
Australia etc., fiind înregistrat un procent de sub 1% din populaţie (Nistor,
L., 2009), iar în Uniunea Europeană de 4% (European Commision, 2005),
rezultă ce perspective imense are educaţia ecologică în deceniile viitoare,
ce raport există între populaţia activă în organizaţii ecologice şi cea
inactivă, chiar dacă aceasta din urmă este informată în privinţa viitorului
Terrei şi are o conştiinţă/ cultură ecologică amplă.
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