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The authors touch upon the philosophical, aesthetic and methodological landmarks for 

the environmental education. They introduce the concept of eco-aesthetics in the scientific 

community, which designates the specific characteristics of the environmental education as 

an associate of aesthetic education. Its object of study is the beauty of the nature and 

human beings. The educational purpose is the harmony/the perfection of human beings, achie-

ved through a methodology centred on a common principle – the integration of knowledge. 
 

Argumentul estetico-filosofic. Atri-

butul estetic al educaţiei, în general, 

şi al celei ecologice, în special, este 

menţionat începând cu cele mai vechi 

concepte filosofice şi educaţionale 

până la cele de azi. Conceptul defini-

toriu care explicitează cele două do-

menii este cunoaşterea de sine. 

Heraclit era convins, scrie E. Cas-

sirer, că este imposibil să pătrunzi în 

secretul naturii fără să fi studiat secre-

tul omului, deci gândirea noastră tre-

buie să devină un să te cauţi pe tine 

însuţi [1, p. 16]. Socrate, citat de ace-

laşi autor, considera că omul poate fi 

descris doar în termenii conştiinţei sa-

le, că în natură contează atitudinea in-

terioară a sufletului. Cel ce trăieşte în 

armonie cu sinele său – trăieşte în ar-

monie şi cu natura [Ibid., p. 19]. În-

suşi E. Cassirer menţionează că cu-

noaştem şi înţelegem natura doar dacă 

privirea noastră este orientată spre uni-

versul nostru intim, cunoaşterea căruia 

este completată apoi de cunoaşterea 

universului exterior [Ibid., p. 20]. 

C. Noica vede necesitatea cunoaş-

terii de sine, a sinelui, din perspectiva 

comuniunii: omul este legat cu lumea 

exterioară prin sine; sinele se iveşte din 

nemijlocitul lumii şi exprimă comu-

niunea cu lucrurile din natură; sinele 

nu ne depăşeşte; el este orizontul în 

care te recunoşti în adâncuri. Sinele 

există în noi congenital, omul este de la 

început o fiinţă comunitară. De aici şi 

ivirea sinelui din nemijlocitul lumii şi 

comuniunea cu lucrurile ce se află în 

natură, deci şi legarea pe viaţă cu natu-

ra, între om şi natură stabilindu-se un 

feed-back, de aceea omul săvârşeşte 

acţiuni în conformitate cu firea sa, fi-

rea reprezentând fiinţa în actul său de 

fiinţare, iar natura, asemenea firii, 

exprimând realitatea, felul de a fi şi 

răspunzând acţiunii lui [2, p. 15, 44]. 
L. Blaga gândeşte problema adap-

tării în raportul: poporul român-spaţiu 
natural de existenţă. Românii s-au 
adaptat inconştient şi continuu la me-
diul înconjurător, care este un spaţiu 
ondulat (cu dealuri şi văi). Acest ori-
zont spaţial al inconştientului există 
în identitatea noastră indiferent de pei-
saj, de realitatea pe care o trăim sau în 
care ne aflăm. Sentimentul adaptării 
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este congenital, deoarece inconştien-
tul nostru este legat de orizontul spa-
ţial, deci de natură, care este o reali-
tate psiho-spirituală, ea oferind posibi-
lităţi de dezvoltare bio-psihică ca par-
te a sufletului. Natura mai este numită 
de filosoful român şi matricea naşterii 
de sine a omului [3, p. 123-124]. Noţiu-
nea de spaţiu este definitorie fiinţei 
noastre, scrie L. Blaga. „Orizontul spa-
ţial al inconştientului este înzestrat cu 
accente sufleteşti: omul este sensibil la 
frumuseţile naturii şi el asociază feno-
menele sale [...] cu acest orizont spaţial 
se simte organic şi indispensabil sufle-
tul nostru inconştient, cu acest spaţiu 
matrice, indefinit ondulat, înzestrat 
cu o structură fundamentală şi orches-
trat din anumite accente sufleteşti tre-
buie socotit cadrul necesar, neschim-
bător al spiritului nostru inconştient, 
care fac din el cadrul unui anumit 
destin. Numim acest spaţiu-matrice – 
spaţiu mioritic: pe-un picior de plai, 
pe-o gură de rai [Ibid., p. 124-125]. 

Suntem deci mioritici nu în sen-
sul că ne-am împăcat cu soarta (bala-
da nici nu conţine acest mesaj), ci în 
sensul că, asemenea baciului moldo-
vean, trăim în armonie cu natura, 
potrivit cu natura – adică în armonie 
cu spaţiul nostru existenţial, spaţiul 
mioritic [4, p. 52; 5]. 

Orice concept filosofic are şi ca-
racter pozitivist implicit. Acesta se 
deschide întâi şi-ntâi în educaţie, fapt 
care-i demonstrează caracter filosofic 
congenital. Educaţia intervine între su-
biect şi obiect cu demersuri specifice, 
menite să provoace conceptelor filoso-
fice germinaţie praxiologică. Socrate 
numea acest exerciţiu maieutică – arta 
de „a moşi adevărul”, de a dobândi 
adevărul prin dialog, adică împreună 
cu celălalt. Pozitivismul educaţiei se 
manifestă şi în faptul că educaţia eco-
logică, de exemplu, a fost conştienti-
zată ca unul din răspunsurile cele mai 

importante pe care le poate da omeni-
rea problemei protecţiei mediului. Dar 
fiind cauzată de activitatea economică 
a omului, protecţia mediului rămâne a 
fi mai mult o problemă economică (acti-
vitatea economică, în ultimă analiză, 
este o intervenţie a omului în natură) de-
cât una a educaţiei, şi doar abordarea ei 
din perspectiva omului, a conştiinţei sale 
ecologice îi atribuie valoare de obiect al 
educaţiei, dar deja al unui obiect spiri-
tualizat. Astfel, educaţia ecologică, ca 
fenomen al cunoaşterii, avansează de 
la protecţia mediului la centrarea pe 
fiinţa umană, dintr-o problemă econo-
mică, devenind problemă a ştiinţelor 
umaniste, în primul rând, a educaţiei. 

Natura este subiect în raport cu 
omul; omul, ca parte a naturii, este 
obiectul naturii. Dar omul e o parte a 
naturii care, datorită conştiinţei, in-
fluenţează natura, îi impune voinţa, 
determinând-o, pe anumite segmente, 
chiar la schimbări nocive sieşi. Aceas-
tă calitate dublă a sa, de voinţă subor-
donată şi de voinţă imperativă, îi atri-
buie şi calitatea de subiect în raport 
cu natura. Problema este ca, avansând 
din natură în cultură, omul să nu de-
vină imperativ ci participativ în ra-
port cu natura, să devină o fiinţă cultu-
rală în armonie cu principiile naturii. 

Expresia de vârf a stării de armo-
nie a omului cu natura se regăseşte în 
operele de literatură şi artă: în calitate 
de creator sau de receptor al operelor 
de literatură şi artă despre natură – 
dar nu numai, căci, ca parte organică a 
naturii, o exprimă prin tot ce creează/ 
receptează – omul avansează de la sta-
rea de culegător/vânător şi invadator-
profitor la cea de conştiinţă supremă 
a naturii [J. Lovelock, 6; E. Pora, 7; 
D. Drăgăcescu, 8], stare de conştiinţă 
care nu-i doar una dezirabilă; o pleiadă 
enormă de artişti, prin operele create, 
începând cu autorul anonim şi până în 
prezent, demonstrează continuu că sta-
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rea de armonie cu natura şi, implicit, ca-
litatea de conştiinţă supremă a naturii, 
sunt imanente şi perene fiinţei umane, 
deci avansarea până la această stare 
culturală, obţinută prin educaţie! este 
dintotdeauna şi un obiectiv educaţional. 

Individualismul feroce, care îi ca-
racterizează pe tot mai mulţi oameni, 
relaţionarea lor tot mai multă cu 
economicul (=fizicul), creează şi o 
distanţă tot mai mare între omul mo-
dern şi existenţa artistic-estetică a 
omenirii (metafizicul), denaturându-l 
în consecinţă şi ca fiinţă a naturii; deci 
nu atât natura ca organism integru 
suferă de pe urma despiritualizării 
omului, ci omul însuşi autodegene-
rează, sugerează G. Allport, căci doar 
omul încearcă să modeleze lumea şi 
spaţiul după pofta inimii sale, deve-
nind o fiinţa raţională care pierde le-
gătura cu natura din dorinţa de a fi 
posesorul naturii, afirmându-se drept 
un consumator al acesteia [9, p. 562]. 

Din această perspectivă, educaţia 
ecologică obţine tot mai mult calita-
tea de educaţie totală, fiind concurată 
doar de educaţia artistic-estetică, cea 
mai importantă în devenirea spirituală 
a omului, căci se produce în spirit, 
este spirit, produce spirit. Prin urma-
re, educaţia ecologică în actualitate se 
impune tot mai mult ca ocrotitoare a 
omului-fiinţă a naturii, căci, la scară 
cosmic-planetară, natura autogenerează, 
iar omul, raportat la natură, degenerea-
ză: omul modern este tot mai puţin în 
contact direct cu natura şi tot mai săra-
că este relaţia sa cu arta şi literatura.  

Conştiinţa ecologică/eco-estetică 
este finalitatea principală a educaţiei 
ecologice, ea sintetizând competenţe, 
trăsături caracteriale, aptitudini/talente 
şi comportamente eco-estetice. 

Conştiinţa este integritatea tuturor 
proceselor, stărilor şi trăirilor perso-
nale, schimbare permanentă şi organi-
zare a impresiilor şi a imaginilor, sta-

tuează S. Comoroşan [10, p. 64], ex-
presia integrării ierarhice a coordona-
telor generală, particulară, biologic, 
socială, completează A. Dicu [11, p. 87], 
prin general înţelegându-se natura ca 
individ format din lucruri particulare, 
explicitează M. Florian [12, p. 52], 
iar prin particular – omul biologic şi 
social, relaţiile dintre oameni.  

Omul este congenital predispus să 
înţeleagă lumea/natura, ca un tot uni-
tar, şi pe sine drept element al acestui 
întreg. Concepţia sistemică prescrie 
echilibru între conceptul de întreg 
(natura) şi cel de parte (omul), nece-
sitatea de a recunoaşte şi a explora 
atât părţile (omul în soluţionarea pro-
blemelor de mediu prin formarea 
conştiinţei ecologice), cât şi întregul, 
astfel fiind posibilă şi o temeinică 
cunoaştere a întregului [P. Bănărescu, 
V. Barbu, 13, p. 27]. 

J. Dewey consideră că omul trebuie 
înţeles în natură şi nu în afara ei [14, 
p. 27], iar Fenerbach, citat de A. Mar-
ga, propune reducerea a ceea ce este 
supranatural – la natură, prin interme-
diul omului, şi a ceea ce este supra-
omenesc – la uman, prin intermediul 
naturii, omul fiind cheia înţelegerii 
supranaturalului şi supraomenescului. 
Unitatea om-natură se autodepăşeşte 
continuu prin cultivarea unei fiinţe pu-
ternice, aptă pentru schimbare [15, p. 28]. 

La nivel de structură, constată C. 
Bucovală, conştiinţa ecologică integrea-
ză aspectul teoretic şi praxiologic, 
deci şi formarea ei va antrena optimi-
zarea ambelor aspecte [16, p. 3]. 

I. Neacşu evidenţiază drept com-
ponente ale conştiinţei ecologice ini-
ţierea empirică, ştiinţifică, tehnică şi 
practică sau operaţională; iniţierea în 
gestiunea resurselor naturale şi artifi-
ciale, acestea interacţionând în proce-
sul formării şi manifestării lor [17, p. 
53], iar T. Ţârdea – resorturile etice 
şi morale, care-i prezintă poziţia justă 
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faţă de natură. Informarea asupra ca-
lităţii vieţii, naturii, explică el, duce 
la cultivarea omului de a fi în situaţia 
de a cunoaşte, iar cunoaşterea la rân-
dul ei duce la luarea unei decizii etic-
morale juste. A fi moral înseamnă a 
avea un comportament logic, iar a avea 
un comportament logic înseamnă a fi 
integrat în natură, în Existenţa funda-
mentală. Etica şi morala formulează 
teoretic şi aplică practic logosul, iar 
logosul este expresia umană a legilor 
Universului, adică a naturii [18, p. 9-10]. 

O idee similară exprimă V. Torii-
Caciuc, care consideră că conştiinţa 
ecologică include judecata moral-
ecologică, definită de drept capacita-
tea evolutivă, puterea de a surprinde 
substratul moral al unor situaţii con-
crete de problematică a lumii contem-
porane, la influenţele acţiunii oame-
nilor asupra naturii, care se regăsesc 
în realitatea înconjurătoare, şi deprin-
derea de a lua o atitudine adecvată fa-
ţă de ele, de protejare şi ameliorare a 
mediului [19, p. 108-112]. 

Gh. Mohan şi A. Ardelean men-
ţionează caracterul dinamic al integră-
rii armonioase a omului în mediul său 
natural, prin cunoaşterea legilor natu-
rii – căci însăşi natura are structură 
dinamică, contribuind astfel la menţi-
nerea echilibrului ecologic [20, p. 338], 
deci conştiinţa ecologică are caracter 
dinamic. 

Componenta estetică a conştiinţei 
ecologice este recunoscută ca defini-
torie acesteia de un mare număr de 
cercetători, căci implică reflectarea 
artistică a frumosului naturii şi recep-
tarea acestuia în operele de literatură 
şi artă [Cf. Vl. Pâslaru, 4, 21, 22] şi 
prin care omul se manifestă în calita-
tea sa de conştiinţă supremă a naturii.  

Un accent epistemic în definirea 
conştiinţei ecologice este marcat de 
L. Namolovan, care menţionează că 
nu numai ştiinţele naturii – Chimie, 

Biologie, Geografie, Fizică – sunt afe-
rente educaţiei ecologice, dar şi disci-
plinele umaniste şi cele artistic-esteti-
ce, care însă nu sunt valorificate decât 
parţial în acest aspect, sugerând astfel 
că formarea conştiinţei ecologice so-
licită o integralizare a viziunii asupra 
materiilor disciplinelor despre natură 
şi a viziunii asupra spiritului, construi-
tă de ştiinţele umaniste şi cele artistic-
estetice [23, p. 22]. 

Identificăm şapte coordonate ale 
caracterului integralist al conştiinţei 
ecologice: 

 Coordonata ecologică propriu-zisă 
admite că natura este organism viu, 
dotat cu inteligenţă şi conştiinţă, 
care guvernează şi dă sens tuturor 
mişcărilor [Cf. B. Niculescu, 24, p. 
68-69; J. Dewey, 25, p. 27], şi că 
în natură există un echilibru ecolo-
gic, în care omul şi natura realizea-
ză o relaţie indispensabilă, natura 
fiind parte a vieţii omului iar omul 
– continuarea naturii [Ibid., p. 5-39]. 

 Coordonata fizică stipulează că 
dezvoltarea armonioasă a individu-
lui poate avea loc doar într-un me-
diu curat din punct de vedere eco-
logic, deci sloganul Mens sano in 
corpore sano se dezvoltă în impe-
rativul O fiinţă umană sănătoasă 
într-un mediu sănătos.  

 Coordonata socio-juridică preco-
nizează cunoaşterea legilor naturii 
şi ale societăţii; menţinerea echili-
brului ecologic; conştientizarea uni-
tăţii om-natură;  

 Coordonata psihologică se mani-
festă în potenţialul volitiv puternic, 
orientat la ocrotirea naturii; atitudi-
ne afectivă, conştientă şi corectă 
faţă de natură şi faţă de sine ca 
parte a naturii. 

 Coordonata spirituală angajează spi-
ritul care este dat conştiinţei de sine, 
simţului intern [J. Locke, apud M. 
Florian, 12, p. 439], universului intim 
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[Vl. Pâslaru, 4, 21, 22]; autocunoaş-
terea omului ca fiinţă spirituală şi 
atitudinea spirituală faţă de natură.  

 Coordonata moral-spirituală a con-
ştiinţei ecologice include responsabi-
litatea faţă de sine ca fiinţă morală 
şi faţă de mediul înconjurător, eto-
sul personal, edificat din valorile pe 
care şi le apropriază individul şi 
prin care îşi evaluează poziţia şi îşi 
ghidează acţiunile faţă de mediu. 

 Coordonata etic-estetică, conform 
lui E. Pora autoidentifică educatul 
în raport cu natura, pe care o uma-
nizează prin activitatea sa, obţi-
nând astfel conştiinţa identităţii în 
acest sistem; valorifică frumosul din 
natură [7, p. 289]; în acest cadru are 
loc receptarea adecvată a frumosu-
lui în operele de literatură şi artă; 
se formează/manifestă receptorul/ 
cititorul, care induce cunoaşterea 
generală a naturii/a omului în raport 
cu natura, având ca finalitate ati-
tudine şi comportament estetic faţă 
de natură [Vl. Pâslaru, 4, 21, 22]. 

Coordonatele psihologică şi spiri-
tuală ale conştiinţei ecologice includ 
şi sfera afectivă, manifestă în capaci-
tatea omului de a fi în alertă ca răs-
puns la factorii nocivi mediului în-
conjurător [D. Perniu, 26, p. 87]. 

Cele şase coordonate sunt in-
tegralizate de coordonata pedagogi-
că, care valorifică totalitatea ideilor, 
conceptelor, principiilor de soluţiona-
re a problemelor ecologice; conduce 
la formarea conştiinţei eco-estetice în 
unitatea componentelor sale; admite 
că natura şi educaţia sunt similare, 
căci educaţia îl transformă pozitiv pe 
om, care realizează o activitate crea-
toare în natură şi în raport cu natura. 

Conştiinţa ecologică a omului 
modern este reprezentată de concepte 
specifice acesteia:  

 noosfera, care în contextul preocu-
pat include predominarea conştien-

tă a omului în natură în baza cu-
noaşterii – prevenirii şi combaterii 
efectelor negative ale activităţii în 
mediul înconjurător [27], controlul 
conştient, raţional asupra naturii, 
pe principii ecologice [18, 28], fo-
losirea raţională, ştiinţifică a bogă-
ţiilor naturale [29]; 

 tehnosfera, care reprezintă schim-
barea modului de a gândi şi consti-
tuirea unui nou tip de relaţii om-
natură [13, 30], interacţiunea omu-
lui şi naturii într-un sistem deschis 
şi echilibrat [31], restabilirea rela-
ţiei om-natură prin reidentificarea 
cu mediul pe date şi principii ştiin-
ţifice [32];  

 educaţia ecologică, care se inter-
sectează cu educaţia estetică prin 
valorificarea estetică a frumosului 
din natură şi îmbogăţirea ethosului 
naţional şi universal, cultivarea gus-
tului faţă de frumos prin lectura/re-
ceptarea textelor literare/ operelor 
artistice şi perceperea naturii ca va-
loare spirituală a fiinţei umane, şi 
cu educaţia morală, prin înţelege-
rea faptului că acţiunile distructive 
faţă de natură sunt şi acţiuni de di-
minuare a fiinţei morale a omului şi 
prin formarea unui comportament 
moral faţă de natură; cu educaţia 
populară, prin valorificarea tezauru-
lui creaţiei populare, a atitudinii mo-
rale şi estetice faţă de natură [33]; 

 educaţia pentru mediu, care regle-
mentează formarea identităţii indi-
vidului în raport cu natura prin in-
teracţiunea cu sinele; interacţiunea 
om-om şi formarea relaţiilor inter-
umane/sociale; interacţiunea cu me-
diul şi formarea responsabilităţii 
faţă de acesta [C. Bucovală, 16, p. 
6-7], şi care conturează domeniile 
mai sensibile ale relaţiei om-mediu 
ambiant: mediul-natură, mediul-
resursă, mediul-problemă, mediul-
sistem, mediul peisaj (a-l percepe şi 
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înfrumuseţa), mediul de viaţă [Ibid., 
p. 2], educatul fiind astfel ajutat să 
conştientizeze propria origine şi 
esenţă într-un complex de relaţii, 
care îi determină identitatea, aceasta 
presupunând anumite atitudini faţă 
de sine şi faţă de lumea din afara 
sinelui, inclusiv atitudinea estetică 
faţă de natură şi faţă de sine; 

 dezvoltarea durabilă/sustenabilă, 

care ia în consideraţie perspective-

le: necesităţilor şi priorităţilor, în 

raport cu problemele de mediu; li-

mitării resurselor naturale; 

abordării ecocentrice, impusă de 

pierderea de către natură, pe 

anumite segmente, a capacităţii de 

regenerare; abordării teocentrice – 

umanitatea este obligată să 

păstreze natura şi mediul 

înconjurător, acestea fiind valori 

date omului spre folosire de către 

divinitate [26, 34, 35, 36]; 

 ecoetica – atitudinea etică faţă de 

resursele naturale, gestionarea lor 

chibzuită; reducerea efectelor no-

cive ale activităţii umane asupra 

mediului; reintroducerea deşeului 

în circuitul natural; grija pentru să-

nătatea producătorului, consuma-

torului şi mediului.  

Conceptele date descoperă ca-

racteristicile celor două moduri de 

a gândi Natura:  

 perceperea naturii ca valoare 

moral-spirituală: cunoaşterea/înţe-

legerea unităţii naturii, a aparte-

nenţei omului la mediu sunt posi-

bile şi eficiente dacă angajează/ 

promovează valori etic-estetice; 

 reobţinerea echilibrului om-natură 

este condiţionată de cunoaşterea 

legilor şi principiilor naturii şi a 

celor de comportament în mediul 

înconjurător (Figura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. Două moduri de a gândi Natura  
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este prioritară în topul activităţilor 

umane de devenire întru fiinţă [C. 

Noica, 2] – de creare şi desăvârşire 

spirituală a omului. 

Modelându-se pe sine însă, omul 

modifică şi natura, producând un 

dezechilibru cu aceasta. Pentru a re-

obţine starea de echilibru şi armonie 

cu natura, omul modern are o singură 

soluţie: să integralizeze factorul ge-

netic, predispoziţia congenitală de a 

armoniza cu sistemul naturii (valoare 

dată), cu educaţia ecologică (valoare 

cultivată) – să treacă de la explorarea 

naturii la valorificarea ei ca sistem 

din care face parte el însuşi ca sistem 

bio-psiho-social, deci şi etic-estetic, 

predeterminată teocentric şi realizată 

educaţional.  

Teza noastră este susţinută de 

toate cele patru tipuri de cunoaştere:  

 religioasă – în conceptul creştin, 

viaţa îi este dată omului pentru a 

se desăvârşi;  

 artistic-estetică – unitatea şi ar-

monia omului cu natura (de 

exemplu, figura baciului moldo-

vean din balada Mioriţa); 

 ştiinţifică – de exemplu, conceptul 

de spaţiu mioritic al lui L. Blaga; 

 empirică – prin percepţie perso-

nală stabilim că în pădure şi la 

munte aerul este mai curat decât 

în oraş.  

Astfel concepută, finalitatea edu-

caţiei ecologice este armonia afectiv-

volitiv-conştientă a educatului cu na-

tura şi cu sine însuşi, deci conştiinţa 

ecologică.  

Calea către această finalitate este 

ghidată de un sistem de obiective 

generale, sugerate de caracteristicile 

conştiinţei ecologice, pe care le regă-

sim la mai mulţi autori.  

Maxima socratică Cunoaşte-te pe 

tine însuţi se identifică, în fond, cu 

formarea conştiinţei: a te cunoaşte pe 

tine înseamnă a-ţi forma propria 

cunoaştere-conştiinţă. Fiind definito-

rie fiinţei umane, expresia ne este 

dată de spiritul limbii în mai multe 

forme. C. Cucoş, bunăoară, afirmă 

despre formarea la tânăra generaţie a 

spiritului ecologic (conştiinţa se 

identifică cu spiritul) – prin formarea 

unor caracteristici ecocentrice ale 

conştiinţei ecologice, prin constitui-

rea unor raporturi armonioase cu 

natura, căci omul a avut şi are rolul 

determinant în natură; prin adoptarea 

atitudinii active faţă de natură, el şi-a 

format atitudine şi faţă de propria 

persoană, precum şi simţul răspunde-

rii faţă de generaţiile viitoare (evid. 

n. – Vl. P., Sn. C.) [37, p. 14]. Omul 

primitiv era integrat armonios în 

natură în mod firesc; nu putea să 

supravieţuiască altfel decât asociat 

comunitar, pe când omul modern, 

fiind aparent mai liber de natură şi 

societate, este şi mai individualist. 

Astăzi omul, conform definiţiei meta-

forice a educaţiei – avansarea din 

natură în cultură, îşi depăşeşte con-

diţia pur biologică, construind prin 

locuire [M. Heidegger, 38] un nou 

spaţiu existenţial, unul marcat de 

conştiinţă, spirit şi dumnezeire. În-

dumnezeirea spaţiului existenţial prin 

activitatea culturală a omului a fost 

remarcată încă de Heraclit [Cf. 39], 

apogeul căreia este conştiinţa artistic-

estetică.  

Cea mai mare parte a spaţiului 

existenţial al omului îl formează 

natura, care, statuează ecologistul J. 

Lovelock, este un superorganism 

format din toate fiinţele vii şi din 

lumea materială; deci şi omul ar 

trebui s-o înţeleagă şi s-o trateze ca 

superorganism din care face parte şi 

el însuşi [6]. 
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Între om şi univers circulă o in-

formaţie, omul prin efortul conştiinţei 

sale descoperă această informaţie, 
care îl plasează în poziţia de receptor 

integral, se cunoaşte pe sine însuşi şi 
societatea, se formează ca persona-

litate capabilă să transforme ceea ce 
ştie în a fi, devenind desăvârşit, reali-

zat, integrat în natură [V. Stancovici, 
40, p. 107-108]. Pentru ca omul să 

conştientizeze şi să-şi aproprieze 
valoarea naturii, nu doar s-o explo-

reze, este necesară, consideră Gh. 
Bunescu, o nouă educaţie pentru va-

lori, care să pună în evidenţă o axio-
logie ce rezidă în omul însuşi, liber şi 

responsabil [41, p. 230]. 
Omul se defineşte ca trinitate 

biologică-raţională-spirituală:  

 ca fiinţă biologică, se înscrie şi 
se percepe în tabloul unitar gene-
ral al naturii, ca entitate biolo-

gică, pentru care prezenţa 
conştiinţei are şi raţiunea de a fi 

în natură/fiinţă a naturii; 

 ca fiinţă intelectuală sau raţio-
nală, gândeşte realitatea subiectiv-

obiectiv şi pe sine în realitate, 
prin urmare, îşi gândeşte şi pro-

pria gândire; gândindu-şi propria 

gândire, poate să-şi aprecieze 
atitudinea şi comportamentul faţă 

de/în natură; 

 ca fiinţă spirituală, poate percepe 
şi crea frumosul din/în natură, 

căci omul este o fiinţă artistic-
estetică este singura fiinţă care 

creează şi percepe frumosul [21, 
p. 110-123], deci educaţiei ecolo-

gice îi revine şi sarcina de a-l 
conştientiza pe om cu privire la 

locul şi rolul său în natură şi de 
formare prioritară unor comporta-

mente eco-estetice unitare, precum: 

- plăcerea estetică de a se afla în 
natură şi conştientizarea acţiu-

nilor sale în natură, 

- perceperea estetică a frumosu-
lui naturii şi responsabilitatea 
faţă de natură ca sferă unitară, 

- înţelegerea unicităţii frumosu-
lui naturii şi iniţiativa ecolo-
gică de menţinere a acestuia, 

- atitudinea estetică faţă de natu-
ră şi prevenirea acţiunilor no-
cive faţă de ea. 

Raportul de armonie cu natura 
poate fi obţinut doar de un om liber, 
statuat de principiul celei de a treia 
forţe, despre care K. Rogers, cu tri-
mitere la Fromm şi colab. [42, p. 
244], susţine că doar persoana este 
cea care poate să-şi controleze pro-
pria sa dezvoltare; este suficient să 
creezi doar un mediu care furnizează 
această creştere [Ibid., p. 231] – o idee 
preţioasă şi cu privire la mediul edu-
caţional: acesta nu-i doar spaţiu, ci şi 
sistem de factori, valori şi atitudini. 

Activitatea principală de formare 
a conştiinţei ecologice este cunoaşte-
rea de către elevi a legilor şi princi-
piilor naturii: între om şi mediul în-
conjurător se formează un biosistem 
în care cei doi se condiţionează 
reciproc, omului revenindu-i rolul de 
conştiinţă a naturii, pe care noi [Vl. 
P., Sn. C.] o numim conştiinţă supre-
mă a naturii, de protector al mediului 
existenţial, coordonându-şi, în baza 
legilor şi principiilor naturii, toate 
acţiunile de menţinere a echilibrului 
ecologic [20, p. 277] (Tabelul). 

Strategia generală de formare 
a conştiinţei eco-estetice. În esenţa 
lor, natura şi omul sunt entităţi 
sistemice integralizate. Dar în 
mişcarea sa spre o tot mai perfectă 
civilizaţie omul pierde tot mai mult 
această calitate, inclusiv din calitatea 
de fiinţă artistic-estetică, care este de 
neconceput în afara armoniei omului 
cu natura. Depăşirea acestei situaţii 
presupune aplicarea unei strategii 
speciale. 
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Legi ale naturii Principii ale naturii Comportamente preconizate 

Toate au o legătură: natura re-

prezintă un tot întreg, omul este 

o parte a ei; schimbarea unui ele-

ment provoacă modificarea altor 

elemente [A. Capcelea, 44, p.7] 

Unitate – viaţă – mediu: viaţa 

este dependentă de mediu 

[B.Sturgen, 45, p.27] 

 

Conştient: înţelegere, auto-

control şi autoapreciere morală 

a propriilor acţiuni în natură 

Totul trebuie să dispară unde-

va: în natură se realizează un 

circuit al elementelor în care 

omul nu poate interveni [Ibid.] 

Principiul feed-back-ului (bu-

merangului): activitatea neregle-

mentată a omului în natură dău-

nează sieşi şi mediului; mediul 

”se răzbună” pe om [Ibid.] 

Responsabil: păstrarea, proteja-

rea şi îmbunătăţirea calităţii me-

diului şi a atitudinii proprii faţă 

de el; protejarea sănătăţii perso-

nale  

Natura ştie mai bine: orice in-

tervenţie în sistemele naturii îi 

este păguboasă; creându-l pe om, 

natura a prevăzut mecanismul de-

montării sale, însuşi omul, prin 

activitatea sa în natură, constituie 

fermentul demontării [Ibid.] 

Factorului limitativ: omul, 

factor al mediului, prin 

activitatea sa trebuie să menţină 

performanţele unei unităţi vitale 

în limitele normei [Ibid.] 

  

De iniţiativă: Identificarea şi 

avansarea de soluţii la proble-

mele de mediu şi de raportare 

armonioasă la mediu a propriei 

fiinţe  

Nimic nu obţinem gratuit: 

natura nu oferă nimic gratis, 

omul trebuie să fie preocupat 

prin activitatea sa de 

bunăstarea, conserva-rea şi 

refacerea naturii [Ibid.] 

Valorilor intrinseci: toate fiinţe-

le vii sunt valori imanente; va-

loarea lumii nu depinde de utili-

tatea ei pentru umanitate; diver-

se forme de viaţă contribuie la 

realizarea acestei valori [I. Puia 

ş.a., 32, p. 10] 

Spiritual: valorificarea propriu-

lui univers intim, cunoaşterea 

naturii şi armonizarea cu ea, 

inclusiv după legile frumosului 

Legea toleranţei: orice sistem 

viu se dezvoltă numai între anu-

mite limite, minimă şi maximă, 

ale acţiunii factorilor de mediu 

[E.Popovici, 30, p. 41] 

Egalităţii speciilor: oamenii nu 

au dreptul să reducă bogăţia şi 

diversitatea formelor de viaţă, 

avansând prosperitatea speciei 

umane în detrimentul altor spe-

cii [Ibid.] 

De prevenire: Anticiparea 

problemelor ecologice 

 

Legea echilibrului: între ceea ce 

ia omul din natură şi ceea ce 

face în favoarea naturii trebuie 

să se stabilească un echilibru [J. 

Hersch, 46, p. 13] 

Schimbării comportamentului:  

oamenii n-au dreptul să avanse-

ze prosperitatea speciei umane 

în detrimentul altor specii 

[Ibid.] 

De substituire a materiilor 

prime dăunătoare naturii cu 

materiale nepericuloase 

Principiul strategic al ecologiei 

moderne este exprimat de formula lui 
A. Ursul: Să gândim global şi să 

acţionăm local [43, p. 25-27], obiecti-
vul strategic – formarea unei noi civi-

lizaţii socio-umane, bazată pe princi-
pii ecologice [D. Drăgăcescu, 8, p. 20], 

trebuie să fie urmărite metodologic 
pe vectorul aprofundării conştiinţei 

de sine, căci adâncind cunoaşterea de 
sine omul ajunge să-şi cunoască pro-

pria sa substanţă universală – natura 
[V. Stancovici, 40, p. 23]. 

Achiziţionarea integralizată a cu-

noştinţelor în cadrul tuturor discipli-
nelor şcolare despre locul şi rolul na-

turii în viaţa omului/locul şi rolul 

omului în viaţa naturii determină edu-

caţii să-şi formeze capacităţi şi atitu-
dini, trăsături caracteriale şi compor-

tamente eco-estetice – adică viziune 
unitară asupra raportului om-natură, 

şi, în consecinţă, să se simtă în armo-
nie cu sine şi cu natura, căci integrali-

tatea sistemelor umane produce relaţii 
armonice, iar armonia este expresia 

de vârf a frumosului din artă, natură 
şi societate. În epistemologia artei 

este cunoscută legitatea conform că-
reia caracteristicile obiectului cunoaş-

terii (aici: ale operei/naturii/societăţii) 

sunt comunicate subiectului cunoscă-
tor (elevului) [Cf. 4, 38, 47]. Şi cu cât 

mai dezvoltat din punct de vedere 
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estetic este receptorul (subiectul cu-

noscător) cu atât şi achiziţiile sale 

estetice în raport cu natura (arta, so-
cietatea) sunt mai bogate, iar cu-

noaşterea/receptarea – mai deplină, 
mai armonioasă. Căci armonia produ-

ce armonie în toate sferele vieţii 
umane, ea însăşi fiind un fenomen 

exclusiv uman, caracteristica defini-
torie a desăvârşirii umane. 

Starea de armonie a educatului 

poate fi obţinută prin valorificarea 

conceptualizată epistemic, proiectată 

teoretic şi sistematizată metodologic 

pe principiul interdisciplinarităţii. În-

treaga educaţie ecologică nu poate fi 

concepută şi realizată altfel decât in-

terdisciplinar, deoarece raportul om-

natură este în esenţă unul interdiscipli-

nar. Interdisciplinaritatea este caracte-

ristică şi educaţiei artistic-estetice, in-

clusiv în cadrul raportului om-natură, 

deoarece armonia de asemenea nu 

poate fi decât interdisciplinară.  

Urmând principiului interdiscipli-

narităţii, am realizat o cercetare de edu-

caţie ecologică în cadrul disciplinelor 

şcolare Geografie, Biologie, Chimie şi 

Limba şi literatura română, la nivel 

monodisciplinar, interdisciplinar şi plu-

ridisciplinar, prin integrarea elemen-

telor de educaţie ecologică în compo-

nentele teleologică, conţinutală, me-

todologică şi epistemologică, precum 

şi prin avansarea unor principii, 

obiective şi unităţi noi de conţinut, cu 

potenţial în formarea caracteristicilor 

conştiinţei ecologice ecocentrice. Am 

considerat, şi experimentul a confir-

mat, că o atare abordare va contribui 

la formarea la liceeni a unei atitudinii 

faţă de natură materialist-spirituală, 

deci şi etic-artistic-estetică.  

În plan teoretic s-a urmărit: cu-

noaşterea naturii/mediului înconjură-

tor ca entitate informaţională pe coor-

donata univers-natură-om şi cunoaş-

terea de sine ca parte a acestui întreg; 

înţelegerea caracterului integralist-

universal şi particular al conştiinţei; 

înţelegerea unităţii personalităţii uma-

ne, ca unitate a sufletului întrupat şi a 

trupului însufleţit, ca punct de reper 

al conştiinţei; sesizarea unităţii şi in-

tegralităţii educaţiei ecologice-culturii 

ecologice-conştiinţei ecologice-sferei 

spirituale a CE; conştientizarea ca-

racterului dinamic al structurii naturii 

şi al formării CE; înţelegerea structu-

rii CE în componentele sale ecologică 

propriu-zisă, fizică, socială, normativ-

juridică, psihologică, spirituală, este-

tică şi pedagogică; valorificarea inter-

disciplinarităţii drept condiţie de in-

tegralizare a valorilor ştiinţelor uma-

niste şi a celor exacte în formarea 

atitudinii unitare faţă de natură.  

Proiectarea teoretică a formării-

dezvoltării conştiinţei eco-estetice s-a 

întemeiat pe interacţiunea caracteris-

ticilor filosofice, psihologice şi peda-

gogice ale acesteia. 

În plan praxiologic s-a realizat: 

formarea unitară, teoretic-praxiologică, 

a CE – cunoaşterea, spontană sau di-

rijată, a mediului înconjurător, între-

gită de cunoaşterea ştiinţifică a stării 

acestuia; convertirea cunoştinţelor eco-

estetice în capacităţi şi formarea de 

atitudini eco-estetice; manifestarea/ 

formarea integralizată a fenomenelor 

CE: a afectivităţii-voinţei-gândirii eco-

estetice; cultivarea/dezvoltarea trăirii 

estetice, a gustului estetic şi compor-

tamentelor estetice în raport cu fru-

mosul naturii şi al stării de frumos a 

individului în raportul său faţă de 

frumosul din natură. 

Teleologia educaţiei eco-estetice 

este rezultatul avansării educaţiei eco-

logice de la obiectivele antropocentri-

ce la cele ecocentrice, fapt care atri-

buie omului armonia cu sine şi cu na-

tura, dată de conştiinţa apartenenţei 
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la mediul înconjurător, perceperea 

acestuia drept condiţie indispensabilă 

dezvoltării armonioase a individului; 

cunoaşterea legilor şi principiilor na-

turii, existenţei umane, sociale şi etic-

estetice; marcarea, înţelegerea şi so-

luţionarea problemelor de mediu, în 

aceste obiective regăsindu-se şi prin-

cipiul plăcerii [48, p. 51-52], căci emo-

ţia şi trăirea estetică, atitudinea esteti-

că sunt totdeauna însoţite de plăcere.  

Metodologia educaţiei eco-estetice 

angajează o activitate preponderent 

pragmatică a acţiunii de influenţă edu-

cativă, precum rezolvarea practică a 

problemelor social-economice şi moral-

estetice de mediu prin corelarea per-

manentă a situaţiei naturii în momen-

tul dat cu valorile dorite de la natură; 

integralizarea formării conştiinţei eco-

estetice prin varia activităţi de cu-

noaştere, social-economice şi cultural-

spirituale; manifestarea atitudinilor 

eco-estetice în sferele afectivă, dezi-

rabilă, volitivă, evaluativă, concep-

tuală, comportamentală. 
Soluţii metodologice de formare a 

CE şi de adaptare a omului la mediul 
înconjurător din diverse perspective 

propun V. Donea şi colab. [29, p. 2], 
A. Arhip şi L. Papuc [49, p. 61], S. 

Chelcea şi A. Chelcea [50, p. 110]: 

 adaptării-mijloc de menţinere a 
echilibrului ecologic om-natură;  

 adaptării ca viaţă: adaptându-se 
naturii, omul o umanizează, el în-

suşi formându-şi o structură a 
organismului, adaptată mediului 

înconjurător; 

 adaptării-educabilitate sau a adap-
tării prin educaţie, ca mijloc de 

supravieţuire.  
Or, adaptarea biologică la mediu 

este o capacitate moştenită (=dată), 
iar adaptarea psihologică la mediul 

înconjurător, armonizarea cu acesta 
se obţine prin educaţie.  

Realizări didactic-metodologice 

ale educaț iei eco-estetice. Orice 

idee sau concept este o generalizare a 

particularului. În contextul examinat, 

educaţia eco-estetică este proiectată 

implicit de documentele conceptual-

normative ale disciplinelor şcolare, în 

primul rând ale disciplinei Limba şi 

literatura română. Educaţia literar-

artistică, desfăşurată în cadrul acestei 

discipline, prin funcţiile cognitiv-

artistică, estetică şi educativă, contri-

buie la dezvoltarea intelectual-spiri-

tuală a elevului cititor, la comunicare 

prin capacitatea de a se exprima liber, 

coerent pe marginea textelor pe tema 

naturii şi ecologiei, perceperea şi des-

cifrarea imaginilor artistice în operele 

studiate pe tema naturii [51], căci 

limba şi literatura nu comunică doar 

cunoştinţe, ci şi formează elevului-

cititor atitudine artistic-estetică faţă 

de natură, lume şi om, convingerea 

estetică, gustul estetic, care sunt şi 

caracteristici ale culturii ecologice. 

Elevul trăieşte şi apreciază emoţional 

fenomenele citite, ia atitudine faţă de 

opera literară, faţă de cele descrise, 

exprimate, comunicate, în legătură cu 

propriile trăiri, gânduri, stări sufleteşti.  

Formarea la elevi a conştiinţei eco-

estetice se desfăşoară după paradigma: 

 personalitatea elevului cititor se 
produce din atitudinea sa faţă de 
opera literară, faţă de spiritul 

naţional – conştiinţa naţională, şi 
faţă de sine însuşi;  

 prin conştiinţa naţională, elevul se 
identifică cu caracteristicile popo-
rului său, exprimate în creaţia 

populară orală şi în cea scrisă, în 
obiectele culturii materiale şi în 

valorile culturii spirituale, printre 

acestea manifestându-se şi atitudi-
nea sa faţă de natură, pe care o 

identifică consecutiv şi integral cu 
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- mediul de viaţă, cu spaţiul de 

locuire sau/şi cu unul dintre 

obiectele sale estetice principale; 
- lumea/natura este înţeleasă ca 

integritate prin însuşirea spiritu-
lui naţional (folclorul românesc) 

şi stabilirea interacţiunilor cu 
valorile spiritului universal (cul-

tura universală).  
Ca rezultat, Limba şi literatura 

română formează elevilor valori 
precum: 

 cunoştinţe despre natură ca valoa-
re spiritual-umană regională (na-
ţională) şi universală; 

 capacităţi de receptare în operele 
literare a valorii artistice şi etic-

estetice a naturii; 

 atitudine faţă de opera literară, iar 
prin ea – faţă de sine şi faţă de 

Natură; în cadrul educaţiei literar-
artistice, elevii se integrează atitu-

dinal în sistemul de valori al lite-
raturii naţionale, pentru care na-

tura este valoare spirituală; îşi per-
manentizează trebuinţa de lectură a 

operelor literare pe tema naturii, 

ecologiei etc.  
Educaţia literar-artistică se desfă-

şoară pe principii aferente şi educa-
ţiei ecologice: interdisciplinarităţii şi 

cel axiologic – cunoaşterea atitudinii 
artistice a omului faţă de natură; cen-

trării pe aspectul formativ-participativ 
– receptarea şi interpretarea apropria-

tă a operelor literare, capacitatea ele-
vului de a-şi cultiva experienţe este-

tice în legătură cu Natura şi repre-
zentarea ei artistică în literatură. 

În 6 obiective curriculare (O1-O6) 
(=38%) cu potenţial de educaţie eco-

logică sunt vizate aspectele psihomo-
tor şi atitudinal, obiectivele cognitive 

fiind lipsă – fenomen firesc, deoarece 

disciplina dată nu conţine decât un 
număr limitat de materii explicite de 

educaţie ecologică, potenţialul său de 

educaţie ecologică constând din va-

lori implicite acesteia:  

 psihomotor: lectura şi comentarea 

operelor despre natură, ecologie şi 

educaţie ecologică; 

 atitudinal: O2-O6 preconizează/su-

gerează cultivarea gustului estetic 

faţă de natură; formarea-dezvolta-

rea motivaţiilor şi atitudinilor, a 

gândirii critice prin interiorizarea 

valorilor literar-estetice pe subiecte 

de natură şi ecologie; conştienti-

zarea apartenenţei la o cultură na-

ţională în contextul celei univer-

sale prin motivaţia intrinsecă de 

însuşire a valorilor LLR (natura 

percepută ca valoare intrinsecă 

fiinţei umane); conturarea unui 

univers afectiv şi atitudinal prin 

receptarea valorilor LLR; mani-

festarea toleranţei, a echităţii de 

gen şi a şanselor egale (în raport 

cu natura) [52]
1
. Cercetarea a 

atestat însă absenţa obiectivelor 

atitudinale în cl. X-XI, fapt inad-

misibil, deoarece Limba şi litera-

tura română este o disciplină cen-

trată pe atitudini datorită specifi-

cului cunoaşterii artistice, deci 

absenţa obiectivelor atitudinale 

vizavi de operele şi fenomenele li-

terare pe tema naturii este o lacu-

nă de înlăturat. 

Conţinuturile ELA, aferente edu-

caţiei ecologice, acordă prioritate for-

mării de atitudini, ele însele fiind 

creaţii ale atitudinilor, căci opera lite-

rară este o atitudine complexă: atitu-

dinea autorului faţă de natură şi atitu-

dinea cititorului faţă de atitudinea 

autorului. În ELA atitudinile se iden-

tifică cu valorile rezultate din textele 

literare pe care şi le apropriază 

                                                 
1
 În aşa-zisul curriculum modernizat 

(2010) acest sistem nu mai este păstrat 

(n. n. - Vl. P., Sn. C.) 
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efectiv elevul cititor, valori ce se în-

cadrează în valorile humanitas-ului 

(Adevărul, Binele, Frumosul, Drepta-

tea, Libertatea), valori specifice 

educaţiei literar-artistice – estetice şi 

morale: a conştientiza propria identi-

tate, propria valoare, a conştientiza 

lumea, natura ca valoare şi a înţelege 

componentele acestei lumi ca valori 

ale sale, adică a fi tolerant faţă de 

sine şi natură [21]. Atitudinile repre-

zintă esenţa axiologică a elevului. 

Disciplina Limba şi literatura româ-

nă formulează cele mai multe sarcini 

de formare a atitudinilor (morale, 

estetice) faţă de natură, deci este 

esenţial centrată pe formarea de ati-

tudini, care integralizează fenomene-

le conştiinţei ecologice.  

În concluzie. Abordările şi con-

ceptele examinate demonstrează că: 

1. natura şi omul formează un orga-

nism unic; 2. omul îşi formează pe 

parcursul vieţii instrumentul principal 

de reflectare-cunoaştere a acestui 

organism: conştiinţa ecologică; 3. 

fiind conştiinţa ecologică integră şi 

unitară, şi educaţia ecologică trebuie 

să se întemeieze conceptual, teoretic 

şi metodologic pe conceptul integra-

lizării; 4. conştiinţa ecologică este 

puternic marcată de estetic. Prin 

urmare, în contextul examinat, putem 

afirma despre existenţa unei 

conș tiinț e eco-estetice, reprezentată 

de achiziţiile estetice ale elevilor, 

căci nu poţi armoniza cu natura dacă 

nu ai şi atitudini estetice faţă de ea. 
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