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Informaţii de identificare a unităţii de curs 

Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 

Catedra de ştiinţe ale naturii şi agroecologie 

Domeniul general de studiu: Ştiinţe ale Educaţiei 

Denumirea programului de master: Didactica chimiei (90 credite) 

Administrarea unităţii de curs  

Codul unităţii de curs 
Credite 

ECTS 

Total 

ore
 

Repartizarea 

orelor
 

Forma de 

evaluare
 

 

Limba 

de 
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S.02.O.113 6 180 24 24 - 132 Examen Română 
 

 

Anul de studii şi semestrul în care se studiază: – Anul I, sem. 2 

Statutul: Unitate de curs de specialitate, obligatorie 

 

Informaţii referitoare la cadrul didactic 

Titularul cursului - Buzdugan Vasile, doctor în biologie, conferenţiar universitar. 

A absolvit IPS „T. G. Şevcenko” din Tiraspol, Facultatea Geografie şi biologie. A susţinut teza 

de doctor în biologie la specialitatea „Hidrobiologie”. Formator central pentru învăţământul 

primar în perioada 2010-2012 şi formator în cadrul cursurilor de formare continuă a profesorilor 

de biologie, începând cu anul 2015. A realizat cercetări şi numeroase publicaţii metodice cu 

tematica: eficientizarea şi perfecţionarea predării biologiei în ciclul preuniversitare, formarea 

atitudinii faţă de natură şi a conştiinţei ecologice la elevi. 

Biroul – Catedra de ştiinţe ale naturii şi agroecologie (aula 592). 

E-mail: buzdugan-v@mail.ru 

Orele de consultaţii – joi: 14.00-15.30 

 

Integrarea cursului în programul de studii 

Actualmente procesul de formare a conştiinţei ecologice şi a comportamentului ecologic 

al omului în relaţie cu natura este puţin eficient, mediul înconjurător continuând să degradeze, 

acutizându-se criza ecologică cu diverse faţete îngrijorătoare pentru civilizaţia contemporană, 

dar şi pentru generaţiile viitoare. În acest context se impun  metodologii de diagnosticare, 

formare (şi la necesitate - labilizare) a atitudinii subiective faţă de obiectele naturii şi a naturii în 

general, bazată pe cunoaşterea şi influenţarea unor mecanisme psihologice concrete. Cursul 

Psihopedagogie ecologică oferă posibilităţi de formare la beneficiari a unor competenţe în 

această cheie, oferind şi oportunităţi de iniţiere a lor în materie de caracteristici ale tipurilor de 

conştiinţă ecologică (antropo- şi ecocentristă), legităţi ale dezvoltării conştiinţei ecologice în 

sociogeneză şi ontogeneză, de mecanisme psihologice ale formării atitudinii subiective (AS) 

faţă de natură şi faţă de obiectele ei în parte, de influenţare şi labilizare a atitudinii, precum şi de 

realizare a diagnosticării tipurilor ei, de elaborare a sistemelor şi tehnologiilor moderne de 

realizare şi monitorizare a procesului de educaţie ecologică, de modelare a conştiinţei ecologice 

şi edificare a unei personalităţi ecologice prin intermediul mecanismelor psihologice de formare 

a atitudinii subiective faţă de natură. 

Cursul în cauză corelează/ şi valorifică aspecte metodologice ale studierii unor discipline 

din planul de învăţământ pentru specialitatea Didactica chimiei ca: Metodologia şi etica 

cercetării în didactică, Abordarea prin competenţe a procesului de învăţământ, 

Autoperfecţionare intelectuală, spirituală şi fizică. 
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Competenţe prealabile 

Pentru realizarea scopului propus în cadrul cursului „ Psihopedagogie ecologică” este necesar 

ca studentul să posede: 

a) competenţe, formate prin studierea la ciclul I, studii superioare de licenţă, la Programul 

de studiu Biologie şi Chimie domeniul de formare profesională Ştiinţe ale educaţiei, în 

particular în cadrul a unor aşa cursuri ca: Ecologia generală, Fiziologia umană, 

Ecologie umană, Didactica chimiei, Bazele investigaţiilor ştiinţifice. 

b) Cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, obţinute prin studierea unităţilor de curs ca: 

Psihologia generală, Psihologia vârstelor, Pedagogia, Stresul în mediul educaţional.  

 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului  

CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul chimiei, didacticii, teoriilor 

educaţionale moderne şi utilizarea lor în comunicarea profesională. 

CP2. Utilizarea creativă a cunoştinţelor fundamentale şi avansate, a metodelor moderne din 

chimie, didactică şi TIC în activităţile specifice domeniului educaţional. 

CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice procesului 

educaţional la chimie. 

CP5. Conceperea, proiectarea şi realizarea activităţilor didactice şi educaţionale specifice 

ciclului liceal. 

CP6. Realizarea la nivel instituţional a unei cercetări de eficienţă a modelului personalizat de 

organizare a procesului educaţional la chimie. 

CT1. Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unei atitudini 

responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a 

propriului potenţial în situaţii specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică 

profesională. 

CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă. 

CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării 

competenţelor profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi exigenţele pieţei de 

muncă. 

 

Finalităţile cursului: 

La finele studierii cursului studentul va fi capabil să: 

 realizeze diagnosticarea tipului de atitudine subiectivă faţă de obiectele naturii; 

 aplice strategiile de subiectificare a obiectelor naturii în scopul eficientizării procesului 

de educaţie ecologică; 

 identifice şi selecteze metode oportune adecvate de formare a atitudinii subiective faţă 

de obiectele naturii; 

 elaboreze sisteme de influenţare a unor parametri ai atitudinii subiective faţă de natură 

şi să realizeze procesul de influenţare şi labilizare a lor; 

 monitorizeze procesul de formare a conştiinţei ecologice şi a educaţie ecologică prin 

intermediul mecanismelor de formare a atitudinii subiective faţă de natură prin 

canalele adecvate; 

 integreze cunoştinţele din domeniul psihopedagogiei ecologice, cu cele din domeniul 

ştiinţelor educaţiei şi psihologiei pentru realizarea curriculum-ului şcolar la biologie şi 

geografie. 
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Conţinuturi:  

Plan tematic 
Nr. 

d/o 
Curs 

Nr. 

ore 

Nr. 

d/o 
Seminare 

Nr 

ore 

1 

Introducere. Criza ecologică – criză a conştiinţei 

ecologice antropocentriste. 

Noţiune de echilibru şi criză ecologică şi cauzele 

principale ale crizei ecologice contemporane. Esenţa şi 

manifestările conştiinţei ecologice antropocentriste. 

Noua paradigmă“environmentală” şi esenţa conştiinţei 

ecologice ecocentriste. 

2 1 Tema 
Determinarea 

valorilor în 

problema: Criza 

ecologică – căi 

şi mijloace de 

soluţionare 

2 

2 

Interacţiunea omului cu natura – ca problemă a 

psihologiei. Funcţiile principale psihologo – pedagogice 

ale interacţiunii personalităţii cu lumea obiectelor naturii. 

Aspecte psihologice ale interacţiunii omului cu mediul şi 

psihologia perceperii mediului înconjurător. Ecologia 

psihologică (mentală) şi culturală, şi impactul mediului 

psihosociocultural asupra comportării omului. 

Psihologia ecologică: obiectul de studiu, sarcinile şi 

particularităţile metodologice. 

3 2 Tema 
Semnificaţia 

psihologică a 

mediului 

ambiant 

 

2 

3 

Atitudinea subiectivă a omului faţă de natură ca obiect 

al cercetărilor psihologice. 

Parametrii cantitativi ai atitudinii subiective faţă de natură. 

Parametrul intensitatea, particularităţile şi componenţii lui. 

Modalitatea ca parametru calitativ şi de conţinut a 

atitudinii subiective faţă de natură. Tipologia atitudinii 

subiective faţă de obiectele naturii şi caracteristica 

psihologică a diferitor tipuri de atitudine subiectivă. 

4 3 Tema Originea 

distructivităţii 

umane şi 

geneza 

atitudinii 

omului faţă de 

natură. 

 

2 

4 

Perceperea subiectică a lumii obiectelor naturii. Esenţa 

percepţiei subiectice a lumii obiectelor naturii. 

Animismul, antropocentrismul, personificarea şi 

subiectificarea obiectelor naturii. Mecanismele 

subiectificării obiectelor naturii. 

3 4 Tema Natura 

omului şi 

relaţiile lui cu 

mediul 

înconjurător. 

2 

5 

Dezvoltarea conştiinţei ecologice în procesul 

sociogenezei şi în ontogeneză. Conştiinţa ecologică în 

epocile arhaică şi antică. Conştiinţa ecologică în veacurile 

medii şi în vremea nouă. Dezvoltarea atitudinii subiective 

faţă de obiectele naturii în ontogeneză. Legităţi generale 

ale dezvoltării atitudinii subiective faţă de natură în 

ontogeneză. 

3 5 Tema 
Productivitatea 

culturilor în 

funcţie de 

fertilitatea 

solului. 

2 

6 Lucrare de control 2    

7 

Bazele metodice ale instruirii ecologice a elevilor. 

Strategii şi conţinuturi ale educaţiei ecologice.  

Caracteristicile de bază ale personalităţii ecologice şi 

sarcinile de bază ale educaţiei ecologice de pe poziţiile 

psihopedagogiei ecologice. Principiile metodologice  

ecologice ale psihopedagogiei ecologice de formare a 

conştiinţei ecologice. 

3 6 Tema 
Experienţa 

ţărilor lumii 

vizând protecţia 

mediului şi 

educaţia 

ecologică. 

2 

8 

Principiile metodice şi metodele psihopedagogiei 

ecologice de formare a conştiinţei ecologice: 

a. În cadrul formării substructurii reprezentărilor 

ecologice.  

b. În cadrul formării substructurii atitudinii subiective faţă 

de natură. 

c. În cadrul formării strategiilor de interacţiune a 

personalităţii cu natura.  

2 7 Tema 
Etnotradiţiile, 

creaţia populară 

şi cea literară ca 

mijloc de 

educaţie 

ecologică. 

2 
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9 

Metode şi principii de elaborare şi organizare a 

strategiilor de interacţiune cu natura. Deosebirile 

individuale structurale ale atitudinii subiective faţă de 

obiectele naturii. Modalităţi de diagnosticare a atitudinii 

subiective faţă de obiectele naturii. Relizorii psihologici 

sociali şi labilizarea reprezentărilor despre lumea naturii. 

Intelectualizarea emoţiilor ca o cale de orientare a 

dezvoltării atitudinii subiective faţă de obiectele naturii. 

Treningul ecologo-psihologic – formă complexă de 

educaţie ecologică. 

2 8 Tema 
Mecanismele 

psihologice ale 

formării 

atitudini 

subiective faţă 

de obiectele 

naturii. 

2 

 

  9 Tema 
Diagnosticarea 

şi labilizarea 

atitudinii 

subiective faţă 

de natură. 

2 

 

  10 Tema Bazele 

pedagogice ale 

educaţiei 

ecologice. 

2 

 

  11 Tema Formele 

de instruire 

ecologică 

extracuriculară 

2 

 

  12 Tema 
Tehnologia 

activităţii 

ecologice a 

elevilor. 

 

 Total 24   24 
 

 

Strategii didactice 

Pe parcursul studierii unităţii de curs vor fi utilizate strategii didactice centrate pe 

student bazate pe instruirea diferenţiată: - strategii inductive, cu demersul didactic de la 

particular la general; strategii deductive cu demersul de la general la particular, de la legi 

sau principii - la concretizarea lor în exemple; dar şi strategii euristice - de elaborare a 

cunoştinţelor prin efort propriu de gândire, folosind problematizarea, descoperirea, modelarea, 

formularea de ipoteze, dialogul euristic, experimentul de investigare, asaltul de idei, având ca 

efect stimularea creativităţii, tehnici de dezvoltare a gândirii critice, şi instruirea prin proiecte. 

 

Activităţi de studiu individual: - buget total – 132 ore 
Formele de activitate individuală propuse includ, începând cu tradiţionalul studiu al 

notiţelor de curs, a suportului de curs, surselor bibliografice, continuând cu activităţile 

specifice de pregătire pentru seminare şi pregătirea pentru lucrări de control, şi terminând cu 

îndeplinirea în baza unor instrucţiuni structurate a unor însărcinări cu caracter aplicativ şi de 

cercetare, precum şi pregătirea beneficiarilor către aplicarea poziţiilor teoretice pentru a face 

faţă provocărilor din cadrul procesului educaţional şi de predare a disciplinelor biologice în 

şcoală. 

Unitatea de curs prevede activităţi de studiu individual şi în grup, care vor avea ca scop 

lărgirea, aprofundarea cunoaşterii proceselor şi fenomenelor studiate în cadrul orelor de 

contact direct, precum şi aplicarea poziţiilor teoretice însuşite în realizarea diagnosticării 

caracteristicilor atitudinii subiective faţă de obiectele naturii la elevi. Sarcinile mai urmăresc 

şi scopul ca absolventul să fie iniţiat în problema labilizării atitudinii subiective faţă de 

obiectele naturii. 

Bugetul total de ore pentru acest tip de activitate se distribuie în două direcţii principale: 
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I. Fond de timp prevăzut pentru studiul notiţelor de curs, a suportului de curs şi a 

surselor bibliografice, activităţile specifice de pregătire pentru seminare şi lucrări de control – 

78 ore 

II. Fond de ore pentru realizarea unor sarcini practice şi de caracter aplicativ – 54 ore: 

Cursul prevede 3 sarcini de studiu, la evaluarea cărora se vor obţine 3 note ce vor fi 

incluse în formula de evaluare finală: 

Sarcina nr. 1: 

În baza materialului teoretic din cursul de prelegeri (tema 3 – Atitudinea subiectivă (AS) a 

omului faţă de natură ca obiect al cercetărilor psihologice) şi a întrebărilor discutate în cadrul 

seminarului 8 (Mecanismele psihologice ale formării atitudini subiective faţă de obiectele 

naturii): 

a. De selectat în scris câte o variantă din arsenalul înţelepciunii poporului românesc de 

folclor obiceiuri, tradiţii, snoave şi bancuri, proverbe şi zicători, fraze înaripate şi 

gânduri înţelepte, simboluri din setul de izvoare bibliografice propuse în lucrare, ce 

exprimă tipurile de atitudine subiectivă (AS) din tipologia atitudinii subiective faţă de 

natură după Дерябо С.Д. 

b. De prezentat în scris o analiză de pe poziţii ecologice şi ale psihopedagogiei ecologice 

a unor poezii ale lui M. Eminescu: Ce te legeni codrule; Codrule codruţule; Freamăt 

de codru sau altele, în care se identifică anumite forme ale AS sau de subiectificare a 

naturii (a se consulta tema 3 şi tema 4 de prelegeri Perceperea subiectivă a lumii 

obiectelor naturii, întrebarea 1 şi 2). 

c. De selectat şi de prezentat două creaţii din aceleaşi surse,  care ar fi potrivite ca 

mijloace pentru a forma la elevi a celui mai valoros şi ideal tip de AS faţă de obiectele 

naturii -  cel acţional-subiectico-nepragmatic. 

 

Sarcina nr. 2: 

De realizat în timpul promovării practicii pedagogice cu elevii unei clase un experiment de 

constatare a listei „celor 5 mai importanţi” pentru ei (obiecte, fiinţe vii din familie, casă, 

grupe de oameni, persoane apropiate, animale, obiecte, plante şi chiar propria persoană, care 

pot fi  incluse în lista celor importanţi, aranjate  în ordinea descreşterii gradului de importanţă 

a acestora pentru  elevi, şi de făcut concluziile de rigoare vizând particularităţile AS a elevilor 

faţă de tot cei înconjoară. 
 

Sarcina nr. 3:  

De studiat particularităţile şi legităţile individuale  structurale ale AS a elevilor faţă de 

obiectele naturii şi de dat aprecierea şi interpretarea lor cu ajutorul  poziţiilor expuse în 

punctul 5.3 din textul de prelegeri la tema 5 Dezvoltarea conştiinţei ecologice în procesul 

sociogenezei şi în ontogeneză, elaborând concluziile de rigoare: 

a. Utilizând ”Metodica verbală asociativă”, de realizat diagnosticarea tipului 

dominant de orientare (linia de orientare) ecologică a personalităţii elevilor unei 

clase în interacţiune cu natura. 

b. Utiizând metodica de diagnosticare „Alternativa”, de realizat diagnosticarea 

motivaţiei interacţiunii personalităţii elevior cu natura, orientată spre 

diagnosticarea tipului de motivaţie (cheie) a interacţiunii lor cu natura într-o 

clasă de vârstă gimnazială şi una liceală. 

 
Nr Lucrul individual Ore  

1 

Studiul notiţelor de curs, a suportului de curs şi a surselor 

bibliografice, activităţile specifice de pregătire pentru 

seminare şi lucrări de control 

78 

2 Realizarea unor sarcini practice şi de caracter aplicativ 54 

 Total 132 
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Evaluarea 

Cunoştinţele, capacităţile şi competenţele studenţilor obţinute pe parcursul studierii 

cursului vor fi evaluate: prin evaluarea sarcinilor pentru studiu individual (3 note, din contul 

orelor pentru studiu individual), evaluarea activităţilor în cadrul seminarelor – minimum 3 

note). 

Evaluarea curentă se realizează în cadrul seminarelor şi prin evaluarea însărcinărilor 

de studiu individual şi a probelor de evaluare în scris preconizate. 

 Evaluarea în cadrul seminarelor este formativă şi prevede atât înfăptuirea unor activităţi 

practice la teme, cit şi evaluarea prezentărilor şi expunerii subiectelor corespunzătoare puse în 

discuţie conform planului conţinutului seminarelor. 

 Evaluarea finală se realizează în formă de examen scris (test). 

Nota reuşitei curente semestriale (Nc) se calculează în baza a minimum 3 note obţinute din 

răspunsuri la seminare, şi a 3 note pentru îndeplinirea însărcinărilor pentru lucrul individual la 

disciplină. 

      Nc=(N1+N2+N3+Nai)/4, 

unde N1, N2, N3 - notele de evaluare din seminarii, Nai - nota pentru activitate individuală ce 

se calculează prin media din N i1 + N i 2 + N i 3 
 
adică a celor 3 note obţinute pentru 3 

însărcinări la studiul individual. 
 

Nota reuşitei finale semestriale se calculează după formula: 

                                Nf  = Nc*0,6+Ne*0,4,  

unde Nc - nota reuşitei curente, Ne - nota de la examen. 

Principii de lucru în cadrul cursului 

1. În cadrul activităţilor individuale şi de grup trebuie respectate prevederile legii cu 

privire la dreptul de autor şi drepturile conexe (Nr. 139 din 02.07.2010). 

2. Este salutată poziţia activă a studentului, care studiază din propria iniţiativă noi 

conţinuturi, propune soluţii (aplicaţii, instrumente Web), formulează întrebări în 

cadrul prelegerilor şi a orelor practice. 

3. Pentru seminare se realizează toate sarcinile propuse de către titularul cursului. 
 

Chestionar 

 Esenţa şi trăsăturile crizei ecologice contemporane. 

 Particularităţile conştiinţei ecologice “occidentale” antropocentriste bazată pe paradigma 

“exclusivităţii omului”. 

 Particularităţile conştiinţei ecologice “occidentale” ecocentriste bazată pe paradigma 

“environmentală”. 

 Funcţiile naturii şi “potenţialul psihofiziologic” al interacţiunii omului cu “lumea naturii. 

 Ecologia psihologică : obiectul de studiu şi sarcinile principale. 

 Psihologia ecologică : obiectul de studiu şi sarcinile principale. 

 Atitudinea subiectivă (AS) faţă de natură şi parametrii ei cantitativi. 

 Intensitatea ca parametru cantitativ al atitudinii subiective faţă de natură şi manifestarea ei 

în cele 4 sfere. 

 Modalitatea ca parametru calitativ al atitudinii subiective faţă de natură : esenţa şi 

tipologia ei. 

 Tipologia atitudinii subiective a omului faţă de natură. 

 Formele perceperii subiectice a obiectelor naturii : animismul, antropomorfismul, 

personificarea şi subiectificarea. 

 Noţiune de relizori psihologici şi tipurile lor.  

 Relizorii psihologici naturali ai canalului (sferei) perceptiv şi rolul lor în formarea 

atitudinii subiective faţă de natură. 

 Mecanismele psihologice de formare a AS faţă de obiectele naturii (ON) prin canalul 

perceptiv-afectiv 
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 Relizorii psihologici sociali şi formarea atitudinii subiective faţă de obiectele naturii prin 

canalul (sfera) cognitiv. 

 Mecanismele psihologice ale prelucrării relizorilor sociali şi de formare a AS faţă de ON 

prin canalul practic. 

 Intelectualizarea emoţiilor şi tipurile de informaţii ecologice ce pot contribui la 

convertirea atitudinii subiective faţă de natură. 

 Formarea atitudinii faţă de obiectele naturii prin sfera (canalul) practică. 

 Mecanismele psihice ale prelucrării relizorilor şi de formare a AS faţă de ON în sfera 

practică. 

 Diagnosticarea şi labilizarea atitudinii subiective faţă de natură. 

 Conştiinţa ecologică în epocile arhaică şi antică. 

 Conştiinţa ecologică în veacurile medii şi vremea nouă. 

  Dezvoltarea atitudinii subiective faţă de obiectele naturii în ontogeneză. 

 Ecologizarea mediului pedagogic ca factor al formării personalităţii ecologice şi unele 

elemente ale dizainului ecologic al interierului şi al teritoriului adiacent şcolii1. 

 Etapele formării personalităţii ecologice. 

 Strategiile şi conţinuturile educaţiei ecologice a personalităţii. 

 Caracteristicile de bază ale personalităţii ecologice şi sarcinile de bază ale educaţiei 

ecologice de pe poziţiile psihopedagogiei ecologice. 

 Formele de instruire ecologică extracuriculară 
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