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ROLUL ŞI LOCUL COMPETENŢEI DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ A ELEVILOR
ÎN PROCESUL INIŢIAL DE PROFESIONALIZARE A CADRELOR DIDACTICE
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
Liliana SARANCIUC-GORDEA
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
In this article there is presented an actual problem which is characteristic for primary teachers – the competences
formation on environmental education for primary school. There are identified the scientific, social-economic arguments,
which demonstrate the correlation of this problem with the modern educational tendencies in national and global fields.

Şcoala a fost şi rămâne locul de acumulare a cunoştinţelor în domeniul ştiinţelor naturii, mediului înconjurător incluse în programe sub diferite forme: de la discipline care studiau ştiinţele naturii, pentru cunoaştere
şi clasificare, la elemente prin care se gospodăreau, se amenajau şi se dirijau mediile înconjurătoare, cetatea
sau ţinutul. Acest conţinut instructiv a fost descris încă în antichitate, provenind din diferite domenii ale
lumii. În acest sens, Plinius cel Bătrân a întocmit o adevărată enciclopedie, „Istoria naturii”, a apărut teoria
evoluţionistă a lui H.Wallace şi Ch.Darwin, care a fost transmisă prin procesul de instruire şcolară şi prin
tratatele şcolii progresiste, ce au iniţiat o disciplină nouă – ecologia lui Ernest Haechel, unde, prin
intermediul ei urmau să fie înţelese relaţiile din natură şi maniera în care acestea puteau fi dirijate astfel,
încât să creeze un cadru optim pentru oameni.
Începând cu secolul XX, când odată cu progresul tehnico-ştiinţific au fost cauzate prejudicii importante
mediului înconjurător pe care l-au exploatat şi continuă să-l exploateze fără încetare, criza ecologică rămâne
actuală, manifestându-se complex în toate sferele: naturală, socială, demografică, economică, spirituală. În
această conjunctură, una dintre problemele majore care se pune în lume constă în faptul că ştiinţele sociale şi
ale educaţiei n-au progresat în acelaşi ritm cu ştiinţele tehnice, naturale şi biologice [9, p.120]. Aşadar, efectele lor asupra unor reflecţii filosofice, morale şi etice au rămas limitate. Mult timp nu s-a făcut observată
necesitatea de a reajusta sistemele de valori în funcţie de structura societăţii moderne, dar s-a făcut observabilă capacitatea redusă de a exersa o influenţă notabilă asupra sistemelor sociale ale comunităţii.
Privit din acest unghi de vedere, învăţământul necesită în permanenţă o structurare pentru a ţine pasul cu
dezvoltarea ştiinţei şi a societăţii. În ultimele secole, progresul ştiinţific şi intelectual a reliefat o coerentă
fundamentare a structurilor cunoştinţelor acumulate de om şi o viziune corelativă care ne duce cu gândul la
concepţia ecologică şi dialectică a interdependenţelor [20]. De asemenea, constituirea unei economii globaliste generează schimbări în ierarhia factorilor de producţie, sporind valoarea acordată specialistului competent
şi lărgind spectrul competenţelor profesionale în baza noilor domenii de interes şi preocupare [ibidem, p.10].
Necesitatea societăţii şi a economiei contemporane în cetăţeni cu competenţe profesionale noi justifică centrarea procesului pregătirii profesionale pe formarea de competenţe, pentru a asigura specialistului un grad
înalt de creativitate şi adaptabilitate la noile cerinţe ale pieţei muncii, şi obiective ale activităţii personale [16].
Aşadar, situaţia actuală socioculturală şi ecologică sporeşte responsabilitatea cadrelor didactice pentru
rezultatele educaţiei ecologice a tinerei generaţii, îndeosebi pentru cadrele didactice din învăţământul primar,
deoarece, în acest context, treptei primare de învăţământ îi revine un rol fundamental în cadrul educaţiei
ecologice permanente a cetăţenilor.
Sub acest aspect, problemele pregătirii cadrelor didactice pentru educaţia ecologică a viitoarelor generaţii
se încadrează în tendinţele mondiale ale dezvoltării învăţământului, esenţa cărora rezidă în căutarea căilor de
depăşire a paradigmei educaţionale tradiţionale, constituite în epoca revoluţiilor industriale şi ştiinţifice, care
a încetat în a doua jumătate a secolului XX să satisfacă necesităţile dinamicii dezvoltării societăţii [19].
Actualmente, în practica mondială, una dintre cele mai raţionale şi de perspectivă căi pentru soluţionarea
fenomenelor de criză ale educaţiei se consideră centrarea procesului educaţional pe competenţe (D.Copilu,
D.Crosman, В.М.Антипова, К.Ю.Колесина, В.И.Веденский, О.М.Дорошко, V.Guţu, E.Muraru, O.Dandara,
V.Mîsliţki, V.Botnaru ş.a.).
Din această perspectivă a fost înaintată, de către experţii Consiliului Europei la începutul anilor ’90 ai secolului trecut, ideea competenţelor-cheie şi a competenţelor-cheie pentru educaţie pe tot parcursul vieţii [3, 4].
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Aceste teze cu valoare de axiome ale calităţii politicii educaţionale au fost confirmate în contextul modelului
cultural al societăţii postindustriale – paradigma educaţiei inovatoare (promovată de UNESCO) fundamentată pe următoarele competenţe [8]: 1) a şti (cunoaştere prin informaţii logice, noţiuni, judecăţi, raţionamente,
teorii şi metodologii); 2) a şti să faci (aplicare a cunoaşterii prin deprinderi şi strategii cognitive, de sesizare
şi rezolvare a problemelor şi situaţiilor-problemă); 3) a şti să fii (atitudine – afectivă, motivaţională caracterială faţă de cunoaştere, învăţare, şcoală, societate); 4) a şti să fii în comunitate (atitudine deschisă spre colaborarea în condiţiile societăţii democratice); 5) a şti să devii (atitudine deschisă spre autoeducaţie şi perspectiva educaţiei permanente).
Această paradigmă, care urmăreşte dezvoltarea maximală a potenţialului fiecărui specialist în parte, s-a
dezvoltat mult în ţările vestice cu sisteme de educaţiei performante, găsindu-şi reflectare şi în sistemul de
învăţământ din Republica Moldova [10].
Conform unei analize comparative efectuate de Scottish Qualification Autority, competenţele sunt de 4 mari
tipuri [14]: abilităţi ce ţin de învăţare, analiză şi adaptabilitate; creativitatea, capacitatea de inovaţie şi
abilităţile anteprenoriale; abilităţi ce ţin de activităţile desfăşurate la locul de muncă; abilităţi interpersonale.
Deşi în multe ţări se pune accentul pe primele două tipuri, există tendinţa să se ţină tot mai mult cont şi de
celelalte două. Dezvoltarea ultimelor două tipuri de competenţe susţine, sprijină şi optimizează funcţionarea
diferitelor structuri sociale din care facem parte. Formarea, cu precădere, a ultimului tip de abilităţi depinde
foarte mult de valorile atitudinale transmise elevilor [6].
Competenţele profesionale pedagogice, din această perspectivă, au fost definite ca un sistem unic de
calităţi profesional-semnificative, cunoştinţe, priceperi, deprinderi, asociate cu atitudinea uman-valorică faţă
de munca creativă, cu orientarea permanentă spre perfecţionarea personală şi profesională, care în ansamblu,
creează cultura pedagogică a cadrului didactic [5]. Indiferent de poziţionarea paradigmatică adoptată, competenţa didactică este obiectul central al tuturor programelor de formare profesională.
O contribuţie remarcabilă la elucidarea problematicii formării profesionale centrate pe dobândirea competenţelor didactice şi-au adus-o F.M. Gerard, X.Roegiers, I.Cardinet, J.E. Ormrod, R.W. Houston, F.Raynal,
Dall’Alba G., J.Sandberg, P.Perrenoud, S.Marcus, N.Mitrofan, I.Jinga, R.Iucu, S.Cristea ş.a.
De pe această poziţie au efectuat cercetări privind formarea iniţială şi continuă în învăţământul universitar
din Republica Moldova specialişti cum ar fi: V.Guţu, E.Muraru, O.Dandara, V.Botnaru, T.Callo, L.Cuzneţov,
N.Garştea, L.Sadovei, I.Negură, Vl.Pâslaru, L.Papuc, V.Cojocaru ş.a.
Pe fondalul cercetărilor naţionale şi mondiale s-a desfăşurat şi s-a precizat esenţa fenomenului de „model”
al specialistului în baza competenţelor universitare unde s-au determinat proprietăţile de bază ale profesiei
axate pe sistemul de cerinţe înaintate specialistului şi pe capacităţile speciale, pe care într-o anumită măsură
trebuie să le posede reprezentantul unei anumite profesii [10].
Acestea, fiind formate la viitoarele cadre didactice, se vor contura în situaţii practice instructiv-educative
printr-o constelaţie de potenţialităţi energetice, reactive, atitudinale, disponibilităţi şi strategii rezolutive şi
creatoare, comportamente exprimate şi simbolizate prin roluri manifestate, tranziente şi virtuale, dinamice şi
transformative [10].
Principalele domenii în care se definesc competenţele profesional-didactice sunt: a) domeniul specializării,
corespunzător disciplinelor de învăţământ; b) domeniul pedagogiei şi psihologiei educaţiei; c) domeniul didacticii/didacticilor de specialitate; d) domeniul managementului educaţional şi al legislaţiei şcolare; e) domeniul tehnicilor de informare şi comunicare aplicate în procesele de predare şi învăţare, în managementul instituţional şi gestionarea datelor; f) domenii inter- şi transdisciplinare vizând strategiile alternative şi complementare de instruire, cercetare şi inovare, comunicarea şi parteneriatele cu mediul social ş.a. [6].
Pe acest fondal, conform CEC (Cadrul European al Calificărilor) [2], sistemul de competenţe operează cu
două categorii fundamentale: a) competenţe profesionale: competenţe cognitive, competenţe funcţionalacţionale; b) competenţe transversale: competenţe de rol, competenţe de dezvoltare personală şi profesională.
În această cheie domeniile şi categoriile de competenţe didactice se operaţionalizează prin descriptori
generali şi specifici, respectiv: a) descriptori generali de competenţă: capacitatea de a învăţa; capacitatea de a
opera cu conceptele şi metodologia ştiinţelor educaţiei; capacităţi şi atitudini de relaţionare şi comunicare cu
mediul social şi cel profesional: capacitatea de analiză cognitivă şi evaluare axiologică a mediilor sociocultural şi
politice, a evenimentelor conjuncturilor ce au loc în viaţa comunităţii sociale; abilităţi de operare pe calculator şi de acces la reţelele informatice de comunicaţii; b) descriptori privind competenţele profesionale: capacităţi de proiectare, realizare şi evaluare a procesului educaţional din învăţământul preuniversitar; capacităţi
de structurare logică şi transpunere psihopedagogică a conţinuturilor predării şi învăţării în specializarea
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obţinută; cunoştinţe, capacităţi şi atitudini necesare activităţilor de consiliere a elevilor şi familiilor; capacitatea de a investiga şi a soluţiona problemele specifice ale şcolii şi educaţiei; c) descriptori privind competenţele transversale: autonomie şi responsabilitate; atitudine de relaţionare şi comunicare deschisă; disponibilitate de
analiză şi interpretare a valorilor ce descriu o situaţie, un eveniment sau un comportament; imaginaţie substitutivă, disponibilitatea de autoreglare a comportamentului în raport cu ceilalţi de bază empatică şi de a recepta
mesajele cu conţinut afectiv; acceptarea evaluării din partea celorlalţi; integritate morală, echilibru caracterial,
atitudine critică şi forţă de convingere în promovarea valorilor pozitive autentice ale comunităţii sociale [6].
Într-un şir de documente ale Comunităţii Europene s-a întreprins o încercare de a determina un itinerar de
competenţe, ce ar caracteriza activitatea cadrului didactic în sec.XXI. Printre acestea se pot enumera: capacitatea de a vieţui într-o societate multiculturală şi tolerantă; capacitatea de coordonare a stilului personal de
viaţă cu obiectivele de protejare a mediului şi a naturii; realizarea vieţii în context de cetăţenie europeană;
susţinerea egalităţii de gender în familie, la locul de muncă, în relaţiile sociale; dezvoltarea creativităţii şi
inovaţiei, însuşirea tehnologiilor moderne ş.a. [15, p.3].
În contextul acestei taxonomii se înscrie şi competenţa profesional-didactică de educaţie ecologică – CEE –
la viitoarele cadre didactice din învăţământul primar, care este un deziderat actual, nou şi care, fiind formată,
va tinde să reflecte şi să rezolve problematica centrării pe competenţe a procesului de educaţie ecologică.
Competenţa dată se subscrie, în opinia T.E. Исаева, ca o generalizare a grupurilor de competenţe profesional-personale a cadrului didactic: competenţa de adaptare civilizată, competenţa social-organizaţională
(competenţa profesională şi de comunicare), competenţa axiologică-ideologică. Prin prisma primului grup de
competenţe sunt privite calităţile specifice omului ca persoană, în baza cărora se percepe ansamblul de deprinderi intelectuale despre lumea înconjurătoare, despre relaţiile omului cu natura, pe care acesta le construieşte
pentru a vieţui, a exista şi a se adapta la schimbările de mediu, a conserva bogăţiile naturale unicale pe calea
restructurărilor creative ale realităţii [18, p.56].
În acest context, А.В.Мазуренко, И.А.Зимняя, Е.В.Бондаревская ş.a. menţionează că atare competenţe
sociale au o calitate unicală: ele asigură trecerea peste cunoştinţele relative şi capacităţile omului în soluţionarea situaţiilor sociale mereu în schimbare datorită prezenţei la om a pregătirii sociale, care se bazează pe
scopurile şi sensurile vieţii, manifestându-se în selectarea comportamentului raţional şi care creează condiţii
maximal confortabile pentru toţi participanţii la activitatea socială.
Al doilea grup de competenţe vizează ansamblul de cunoştinţe, capacităţi şi abilităţi reflexive ale omului
pentru rezolvarea diverselor situaţii vitale prin prisma cărora omul îşi construieşte relaţii cu semenii şi cu mediul
prin reglarea emoţiilor, comportamentului. Iar în plan profesional didactic acest grup vizează ansamblul de cunoştinţe, capacităţi, metode de instruire, căi de transmitere a experienţei profesionale, determinate de specificul
disciplinei predate şi selectate în corespundere cu sistemul pedagogic de care acesta se conduce. Al treilea grup de
competenţe, conform autoarei [18, p.57], vizează ansamblul de competenţe care au un caracter invariabil faţă de
epoca istorică, socială, faţă de profesia omului. Acestea determină progresul gândirii şi comportamentul personalităţii, calitatea ei de a „întrece timpul”, de a fi „creatorul viitorului” [18, p.59-60]. Cu alte cuvinte, competenţa
dată se bazează pe relaţiile personalităţii faţă de lume, de valorile ei vitale care devin sensuri de personalitate.
Aceste competenţe predestinează rezistenţa personalităţii faţă de influenţele externe, asigură omului menţinerea „eu”-lui în diverse situaţii şi condiţii, fiind baza stabilităţii sociale şi în acelaşi timp a schimbărilor
evoluţioniste. Prin ele se manifestă capacitatea personalităţii nu numai de a se adapta la condiţiile realităţii
mereu schimbătoare, dar şi de a schimba acest viitor în corespundere cu perceperile personale, cu planurile
personale pentru asigurarea unei autorealizări mult mai benefice şi efective (И.Т.Суравегиеа, С.Н. Глазачева,
А.Н.Захлебный, И.Д.Зверев, Г.П.Сикорский, О.Д.Арефьева ş.a.).
Economistul Hermen Daly susţinea că „cel mai mare deserviciu în confruntarea cu problemele umane
este devenirea acestora în mici bucăţele şi împărţirea lor specialiştilor în domeniu. Deşi nu este negat faptul
că fiecare specialitate are ceva important de spus, este foarte îndoielnic că suma acestora va duce la o soluţie
coerentă, pentru că problemele vieţii nu sunt independente şi secvenţiale, dar puternic interrelaţionale şi simultane [13, p.22].
Din această poziţie, „un cadru didactic are datoria de a îmbogăţi umanitatea cu noi cunoştinţe despre tot
ceea ce ne înconjoară aici, pe Tera sau în Univers. Ingeniozitatea, creativitatea, schimbul iscoditor şi tenacitatea trebuie să-l poarte fiecare cadru didactic spre a găsi tot ceea ce poate deveni realitate” [9, p.231].
Deşi educaţia ecologică este obligatorie şi permanentă în procesul de profesionalizare a cadrelor didactice
din învăţământul primar, nu este indispensabilă înţelegerii complexităţii problemei mediului şi formulării de
soluţii pentru rezolvarea sa şi înţelegerii, însuşirii unor acţiuni concrete de a educa ecologic elevii de vârstă
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şcolară mică. În cheia dată, Б.Ф. Хильм menţionează că „nici o ştiinţă în parte nu poate da o descriere completă a biosferei”, iar Б.Г. Ананьев arată legătura interdisciplinară în vizorul studierii problemelor legate de
„natură–om”, „omenire–natură” şi menţionează faptul că numai în ansamblu comun ele pot rezolva problemele
legate de biosferă, iar acestea, interpretate filosofic, metodologic şi conceptual (schema 1), vor da posibilitate
de a înţelege locul fiecărei din domeniile cunoaşterii şi de a evidenţia formele lor de interdependenţă [17, 19].
Numai astfel educaţia ecologică va fi indispensabilă înţelegerii complexităţii problemei mediului şi formulării de soluţii pentru soluţionare atât la treapta universitară, cât şi în clasele primare. Adoptând o formulare holistică, fondată pe o înţelegere larg interdisciplinară, o astfel de educaţie va crea o viziune de ansamblu
conform realităţii interdependenţei dintre mediul natural şi mediul social [20].
Formarea competenţelor de educaţie ecologică – CEE – la viitorii învăţători, din aceste considerente şi în
plan formal, va implica o abordare interdisciplinară prin diverse modalităţi. Aceste modalităţi vor merge de
la simpla introducere de noţiuni asupra mediului în disciplinele tradiţionale până la totala integrare a acestora
în jurul unui proiect de acţiune comună asupra mediului, trecând prin convergenţele disciplinelor care prezintă unele afinităţi de structură şi metodologie.
În acest sens, formarea CEE necesită o implementare a problematicii mediului în disciplinele generale şi
o metodologie pedagogică specifică, care va ţine cont de concepţiile educative moderne fondate pe participare, pe
cercetare şi experimentare şi va ţine cont de metodele de evaluare indispensabile unei pedagogii centrate pe
practică. Formarea CEE în contextul asimilării fluxului informaţional privind experienţa curentă din învăţământul european, conform principiilor unui învăţămînt modern, vor duce la achiziţii profesionale, funcţionale
care constau în cunoştinţe folositoare („savoir” – „a şti”), în capacitatea de a aplica aceste cunoştinţe dobândite pentru a se realiza cu ajutorul lor ceva practic, util („savoir faire” – „a şti să faci” pentru „a şti să fii” şi
„să devii” – „savoir être”), în concordanţă cu principiul pedagogic fundamental „a învăţa făcând” (Piaget,
Dewey), principiu care stă la baza acţiunilor curriuclare, prevăzute de reforma actuală amintită anterior [7].
ŞTIINŢELE TEHNICE
Chimia, fizica, mecanica,
matematica, astrofizica,
cosmologia

Etica, teoria dreptului
internaţional, sociologia
cosmică, medicina cosmică,
biologia cosmică

ÎNSUŞIREA
COSMOSULUI
FILOSOFIA

OMENIREA ŞI
NOOSFERA
Cosmologia, geografia
fizică, biogeochimia,
geofizica,
antropogeologia, geologia

Cibernetica,
natursociologia, pedagogia,
psihologia, sociologia,
istoria, economia politică

ANTROPOLOGIA

ŞTIINŢELE
TEHNICE

ŞTIINŢE MEDICINALE
INFLUENŢA
FACTORILOR
FIZICO-CHIMICI
ASUPRA
ACTIVITĂŢII
VITALE A OMULUI

Igiena, fiziologia,
biochimia, chimia,
biofizica, fizica

PSIHOFIZIOLOGIA
ANTROPOLOGIA
Biochimia, biofizica,
biogeochimia, geochimia,
geofizica, geologia, cosmologia

BIOSFERA ŞI OMUL
(ca unul din componentele sale)
PALEONTOLOGIA

Ştiinţele medicale, igiena,
geografia fizică,
fiziologia animalelor,
fiziologia plantelor,
ecologia, biologia
generală

Schema 1. Legăturile interdisciplinare în studierea problemelor „natură–om” şi „omenire–natură” [17].
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Cu alte cuvinte, dacă la nivel universitar viitorii învăţători, paralel de cunoaşterea funcţionării fluxurilor
de energie din ecosistem, tehnicilor de analiză a sistemelor, implicaţiilor economice şi sociale ale protecţiei
mediului, vor cerceta şi vor aplica diferite soluţii posibile de igienă, de alimentaţie, de poluare, de amenajare
a unui spaţiu verde, atunci şi în activitatea practică ei vor dezvolta sentimentul de responsabilitate şi constructivitate la elevi. Acest sentiment se va materializa prin punerea elevilor, de către învăţător, în faţa unor probleme relativ complexe, cerându-le să propună soluţii, să participe la măsuri de protecţie a mediului (amenajarea terenurilor, colectarea, reciclarea, reutilizarea deşeurilor menajere, plantări etc.).
Analizând logica acestui exemplu, observăm că în procesul de asimilare de către studenţi, viitori profesori, a unor cunoştinţe funcţionale ecologo-pedagogice, prin exerciţii repetate de aplicare a lor sistematică la
lecţiile universitare, se urmăreşte anume formarea de competenţe profesionale de educaţie ecologică în termeni de capacităţi (priceperi, deprinderi, abilităţi) de aplicare, manifestate în plan social, sub forma unor
comportamente constructive ecologo-pedagogice. Aceasta este „cartea de vizită” a profesorului care contribuie la procesul de formare şi la elevi a acestor competenţe – comportamente ecologice [7].
Menţionăm că această competenţă este pertinentă competenţei stabilite de Comisia Europeană pentru sistemul de învăţământ în UE şi celei stabilite în curriculumul actual (2010) al disciplinelor în clasele primare –
„Competenţa de protecţie a mediului ambiant şi cultura sănătăţii personale” [1].
Conform acestui document şcolar actual modernizat, formarea competenţei de protecţie a mediului ambiant şi a culturii sănătăţii personale începe de la vârsta şcolară mică prin unicitatea cunoaşterii ştiinţifice ca o competenţă transdisciplinară [1, p.125], unde cea de protecţie a mediului ambiant este reprezentată prin
următorii indicatori [ibidem, p.126]: identificarea problemelor de mediu din localitate, regiune, ţară, pe pământ
apărute în urma proceselor tehnologice; respectarea normelor unui comportament civilizat de protecţie a
mediului ambiant; angajarea conştientă în activităţi de protecţie a mediului ambiant la nivel local; valorificarea
consecinţelor degradării mediului ambiant pentru natură, societate şi sănătatea personală.
Potrivit acestei metodologii, formarea cadrelor didactice se întemeiază pe conceptul de dezvoltare cumulativă a nivelului de competenţă a cadrelor didactice. Acest nivel de competenţe, vizat şi atins prin activităţi
de formare, este evaluat în funcţie de: a) capacitatea cadrului didactic de a mobiliza, a combina şi a utiliza în
mod autonom capacităţile de cunoaştere, deprinderile şi competenţele generale şi cele profesionale în acord
cu diversele cerinţe specifice unui anumit context, situaţii sau probleme; b) capacitatea cadrului didactic de a
face schimbări situaţiilor complexe şi neprevăzute.
În acest sens, ţinând cont de reperele ştiinţifice (И.Ломакина, В.Рогачёва, О.Юдина, Т.Сорокина,
О.Роговая, Г.Сикорская, Н.Ромейко ş.a.), putem formula competenţa profesional-didactică de educaţie
ecologică astfel: reprezintă o formaţie integratoare personală care se manifestă ca o capacitate şi abilitate a
pedagogului de a realiza efectiv activitatea de educaţie ecologică a elevilor. Această definiţie admite unele
concretizări pentru vârsta subiecţilor educaţi, în cazul nostru al unui învăţător de clasele primare. Astfel, CEE
reprezintă competenţa cadrului didactic (învăţător) de a realiza efectiv activitatea educaţională de modelare a
personalităţii elevilor din clasele primare prin prisma idealului ecoeducaţional.
Reprezentarea CEE printr-un model taxonomic necesită abordări flexibile şi în nici un caz ca proceduri
invariabile şi stereotipice, care ar putea fi imitate ca atare. Este necesară abordarea pe baza unui sistem de
principii validate de cercetări experimentale şi de practică, referitoare la ceea ce are de făcut învăţătorul, dar
şi la cunoştinţele, atitudinile şi calităţile personale pe care trebuie să le posede.
Modelul vizat trebuie să coreleze aceste capacităţi profesional-didactice de educaţie ecologică cu necesitatea
soluţionării eficiente a problemelor în condiţiile societăţii în schimbare prin realizarea obiectivelor profesionale
specifice domeniului de activitate [11, p.143]. Astfel, se impune eşalonarea competenţelor ordonate taxonomic
după criteriul posibilităţii de standardizare, care vor începe cu competenţele necesare evaluării, proiectării şi
conducerii procesului de ecologizare privind sprijinirea dezvoltării/modelării personalităţii elevilor.
Analizând cele expuse anterior, putem conchide: competenţa profesional-didactică de educaţie ecologică la
viitoarele cadre didactice pentru învăţământul primar (CEE) poate fi considerată drept nivel de performanţă profesional, la care pedagogul este capabil să decidă (prin selectare, combinare, modificare sau creare) asupra
unor soluţii metodologice de educaţie ecologică a elevilor, să le pună în aplicare în funcţie de contextul situaţional în care se desfăşoară activitatea şi să le evalueze/autoevalueze în baza unor criterii determinate de eficienţa/
eficacitatea actului educaţional. În corelare cu alte niveluri de performanţă profesional-didactică (nivelul
deprinderilor singulare (izolate) de lucru cu elevii, nivelul reproducerii unor scheme acţionale complexe date
(recomandate)), CEE se evidenţiază atunci, când învăţătorul este capabil să-şi adopte creativ schemele acţionale,
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în funcţie de contextul în care urmează a fi realizat un anumit obiectiv ecoeducaţional. Trebuie remarcat că
fiecare învăţător va contribui nu numai personal la formarea propriilor competenţe de educaţie ecologică la
elevi, dar şi la formarea competenţelor ecologice ale elevilor, antrenându-i în acelaşi proces de formare, pe
baza aceluiaşi algoritm legic general. Faptul dat se explică prin ideea că învăţătorul învaţă, învăţând pe alţii.
În final putem conchide că într-o lume a erelor, a galaxiilor, era socioconstructivismului contribuie la
reforma educaţională şi are valoare de sinteză integratoare şi de protecţie a momentului în cele viitoare. Dintre cele
patru mari întrebări pe care şi le pun cadrele didactice: Ce voi face cunoscut? Cum voi face? Cu ce voi realiza?
În ce mod voi afla dacă ceea ce mi-am propus a fost obţinut? constructivismul este interesat de Cum cunoaştem?
nu Ce? De aceea ţinem să menţionăm că nu trebuie să formăm neapărat specialişti în educaţia ecologică, dar
trebuie să formăm la viitoarele cadre didactice din învăţământul primar competenţa necesară; CEE – pentru a
defini conţinutul şi experienţa pozitivă privind mediul şi problemele sale. De asemenea, formarea interdisciplinară şi constructivistă a cadrelor didactice şi a tuturor persoanelor care activează în învăţământ pentru educaţia ecologică (Gr.Antipa, E.Racoviţă, I.Borcea, A.Ionescu, C.Blîndu, K.Pawlik, K.M.Stapf, Л.Д.Бобкилева,
В.Е. Борейко, А.И. Валитова, С.Н. Глазачев, В.А. Ясвин) trebuie să pună problema mediului atât din
punct de vedere al dezvoltării social-economice naţionale, locale, cât şi din cel al interesului umanităţii. Iar în
acest context, „noul tip” de profesionalizare a cadrelor didactice din învăţământul primar necesită o concepţie a
formării CEE, fundamentată epistemologic, teoretic, social-politic, educaţional şi managerial.
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