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Ecological Consciousness ensures the knowledge / understanding by a human being of the world and himself in the 

world which by its complex nature proves a complex approach of towards the training on the coordinates: ecological, 
physical, social, legal, psychological, spiritual, ethical, aesthetic and educational. Ecological Consciousness is formed 
not only through the outer world of human knowledge, but also through the knowledge of the intimate universe of the 
man, manifested in his ethical and moral, esthetic, social and political, legal, cultural and spiritual and educational 
behavior – the last one synthesizing them all.  

 
 
Omul priveşte lumea / natura ca un tot unitar, nu ca pe ceva separat, iar pe el drept element al unui întreg. 

Între elementele naturii există legături indisolubile, iar omul este o unitate a acestui întreg. J. Dewey ajunge 
la concluzia că omul trebuie înţeles în natură şi nu în afara ei [1, p.27], iar Fenerbach propune „reducerea a 
ceea ce este supranatural (ceea ce întrece natura şi nu poate fi explicat) la natură prin intermediul omului şi  
a ceea ce este supraomenesc (omul echivalent cu Dumnezeu, concepţia creştină conform căreia omul a fost 
creat de Dumnezeu după asemănarea lui, doar că omul are dreptul de a alege, omul înzestrat cu calităţi excep-
ţionale care depăşesc puterile omului) la uman prin intermediul naturii”. Omul, fiind parte a naturii, este şi 
cheia înţelegerii supranaturalului şi supraomenescului. Unitatea om–natură trebuie să se depăşească pe sine 
prin crearea şi cultivarea unei fiinţe puternice apte pentru schimbare [2, p.28]. 

Conştiinţa ecologică, prin caracterul său integralist, se formează în urma influenţei mai multor dimen-
siuni, dar şi în urma formării omului ca cititor, nu doar prin cunoaşterea sa biologică, ci şi a formării culturii 
sale generale. Ca cititor, omul devine liber să cunoască lumea şi pe sine în lume, inclusiv natura şi atitudinea 
sa faţă de ea, aceasta reprezentând o atitudine etică (ce-i bine şi ce nu-i bine să faci în raport cu natura) şi 
estetică (să cunoască şi să înveţe a recepta frumosul din natură); îşi formează capacitatea de a face opţiune 
pentru valorile pe care şi le apropie (eu decid ce citesc), pentru valorile pe care să le creeze (propriile mele 
experienţe sociale, de viaţă şi estetice îmi impun producerea propriei valori în raport cu opera citită – a valo-
rii cititorului). Ca cititor, omul învaţă să descopere unitatea lumii şi pe sine în lume, ca parte integrantă a sa 
(de ex., mesajul filosofic al baladei Mioriţa), iar această acţiune este una esenţială şi în formarea conştiinţei 
ecologice.  

Calea ce-i asigură elevului formarea atitudinii corecte faţă de natură, conştientizarea locului său în lume / 
în natură este formarea conştiinţei ecologice. Aceasta se produce în cadrul mai multor discipline şcolare. Dis-
ciplinele şcolare despre natură - Chimia, Biologia, Geografia, Fizica – abordează pe larg problemele ecolo-
gice, evidenţiază legile şi legităţile care guvernează natura, limitele posibile ale intervenţiei omului în natură, 
deteriorarea acesteia. Disciplinele umaniste includ un număr redus de cunoştinţe (informaţii) ştiinţifice pri-
vind ocrotirea naturii, însă comportă un potenţial inestimabil cu privire la valoarea umanistă şi socială - etică, 
morală, estetică, filosofică, social-istorică – a raportului om–natură, dezvăluie modul în care acesta poate 
influenţa viaţa socială.  

Examinarea mai multor surse în domeniu ne-a condus la stabilirea următoarelor coordonate ale conştiinţei 
ecologice: 

• ecologică: cunoaşterea echilibrului ecologic în natură; relaţia om–natură; 
• etico-morală: cunoaşterea normelor de comportament; valorificarea frumosului din natură; omul 

conceput în natură se identifică cu ea, prin activitatea sa o umanizează şi obţine conştiinţa identităţii, 
conştiinţa a ceea ce reprezintă el în acest sistem [3, p.289]; postulatul Natura nu poate fi concepută în 
afara relaţiilor sale cu omul [4, p.68-79]; natura - organism viu, dotat cu inteligenţă şi conştiinţă 
[Ibid., p.68-79]; 

• spirituală: spiritul este dat conştiinţei de sine, care este „simţul intern” [5, p.439]; cunoaşterea noastră 
ca fiinţe spirituale cu o atitudine spirituală faţă de natură; natura face parte din viaţa noastră, este o 
parte din ea - nevoie inconştientă, dar absolută fiinţei umane; 

• sociojuridică: cunoaşterea legilor naturii, societăţii; menţinerea echilibrului; conştientizarea unităţii 
om–natură;  
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• fizică: dezvoltarea armonioasă a individului poate avea loc doar într-un mediu curat din punct de vedere 
ecologic; 

• psihologică: cuprinde un potenţial volitiv ridicat, orientat spre ocrotirea naturii; atitudinea; afectivitatea. 
Cele şase coordonate sunt integralizate de coordonata pedagogică. Aceasta sintetizează şi promovează:  
• totalitatea ideilor, conceptelor, opiniilor privind soluţionarea avantajoasă a problemelor ecologice;  
• formarea conştiinţei ecologice prin unitatea dimensiunilor acesteia: natura şi educaţia sunt asemănă-

toare, căci educaţia îl transformă pozitiv pe om, iar omul transformat pozitiv realizează o atitudine şi 
activitate creatoare în natură şi în raport cu natura. 

Aceste abordări/concepte accentuează şi aprofundează caracterul integrator al CE. 
Este necesar, consideră N. Vrednic, a îmbina elementele din domeniul ecologiei cu specialitatea, abilitate 

pe care puţini din profesori o au. Singura ieşire din această problemă este ruperea barierei dintre discipline şi 
integrarea problemelor ecologice în toate disciplinele posibile [6, p.11]. 

Conştiinţa, în definiţia lui A. Dicu, este integritatea tuturor proceselor, stărilor şi trăirilor personale, per-
manenta schimbare şi organizare a impresiilor şi a imaginilor, este expresia integrării ierarhice a coordonate-
lor general, particular, biologic, social: generalul - lumea ca un individ infinit, format din lucruri particulare – 
particularul; biologicul - omul şi socialul – relaţiile dintre oameni [7, p.87]. 

Nivelul de dezvoltare a conştiinţei are o importanţă covârşitoare, deoarece conştiinţa este judecătorul 
acţiunilor noastre în raport cu scopurile propuse spre realizare. Dar pentru a decide, conştiinţa are nevoie de 
informaţie exactă şi suficientă pentru a hotărî calea cea mai bună de urmat.  

A. Capcelea consideră că fiecare cetăţean are dreptul atât la un mediu înconjurător care să-i asigure sănă-
tatea personală, cât şi la informaţia privind starea mediului, planurile şi măsurile care pot avea impact asupra 
mediului, dar şi obligaţia de a proteja mediul [8, p.31]. V.Stancovici consideră că între om şi univers circulă 
o informaţie. Omul prin efortul conştiinţei sale descoperă această informaţie care îl plasează în poziţia de re-
ceptor integral, omul se cunoaşte pe sine, societatea şi prin integrarea universului, naturii. Natura ne infor-
mează despre sine, pentru că fiecare obiect din natură se află în relaţii informaţionale cu celelalte obiecte. 
Această stare de informare permanentă este starea de existenţă a naturii, care se cunoaşte pe sine însăşi ca 
existenţă prin propria sa informare despre propria sa existenţă. Circuitul informaţional se reflectă în conştiinţa 
omului, doar că omul nu o înţelege întotdeauna cu claritate [9, p.108]. Informaţia este reperul fundamental al 
conştiinţei umane pentru a decide just asupra acţiunilor sale morale şi materiale şi care vor fi consecinţele 
acţiunilor lor. 

În acest sistem informaţional (natura) omul este un subsistem, care prin formarea sa drept personalitate 
este capabil să transforme ceea ce ştie în a fi, devenind omul desăvârşit, realizat, integrat în natură [Ibid., 
p.107], iar conştiinţa sa - expresia integrării informaţiei (cunoştinţelor), deciziilor şi personalităţii sale. Perso-
nalitatea, scrie Teodor N.Ţârdea, este unitatea sufletului întrupat şi a trupului însufleţit, punctul de reper al 
conştiinţei, a tot ce este permis şi nepermis. În legătură cu aceasta, filosoful Protagoras a formulat maxima 
Omul este măsura tuturor lucrurilor [10, p.38-39]. 

V. Stancovici, citându-l pe N.Ceauşesco, accentua: „Trebuie să punem un mare accent pe transformarea 
calitativă a omului, pe lărgirea orizontului său de pregătire şi cunoaştere, precum şi pe îndemânarea sa prac-
tică” [9, p.7], căci dezvoltarea calitativă a omului se poate realiza numai printr-o educaţie a conştiinţei, care 
să-i dezvăluie adevăratele resorturi etice şi morale şi să-i prezinte poziţia justă faţă de natură [Ibid., p.9].  

Informarea asupra calităţii vieţii, naturii, consideră T.Ţârdea, duce la cultivarea omului, la situaţia de a 
cunoaşte, iar cunoaşterea la rândul ei duce la luarea unei decizii juste etice şi morale. A fi moral înseamnă a 
avea un comportament logic, iar a avea un comportament logic înseamnă a fi integrat în natură, în Existenţa 
fundamentală. Etica şi morala formulează teoretic şi aplică practic logosul, iar logosul este expresia umană a 
legilor Universului, adică a naturii [Ibid., p.9-10]. Etica, morala sunt elementele esenţiale ale conştiinţei pri-
vind conştientizarea subiectivă a responsabilităţii faţă de lumea exterioară [10, p.10-11]. 

Conştiinţa, alături de gândire şi voinţă, afirmă V.Stancovici, face din relaţia existenţă–spaţiu–timp o re-
laţie umană: gândire–conştiinţă–voinţă - numai această relaţie poate face omul o personalitate [9, p.123], o 
fiinţă unică, capabilă să descopere sensul lucrurilor şi să dea sens propriilor acţiuni prin intermediul noţiuni-
lor. O gândire, oricât de profundă, fără o conştiinţă temeinică şi fără o voinţă puternică de realizare nu valo-
rează decât o inteligenţă impresionată, dar sterilă, iar o conştiinţă activă, fără o gândire bine orientată şi fără 
voinţă tare, poate da naştere unor devieri de înţelegere a lucrurilor şi comportamentului [Ibid., p.123]; în fine, 
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o voinţă puternică, nedirijată de o gândire formată şi de o conştiinţă profundă, este „ca un cal puternic, dar 
fără frâu şi călăreţ” [Ibid., p.124]. Nu putem să vorbim despre o conştiinţă fără o gândire şi o voinţă puterni-
că, acest sistem se integrează sistemului naturii prin informaţie. Acest privilegiu implică drepturi şi îndato-
riri, dreptul de a gândi şi de a fi conştient, de a voi şi toate acestea sunt înscrise în fiinţa omului [Ibid., 
p.124]. Or, omul, prin conştiinţa sa, integrează gândirea şi voinţa, devenind responsabil de natură. 

Conştiinţa ecologică trebuie să cuprindă în structura sa integră nu doar conceptul despre lume, teorii, prin-
cipii, sfera cognitivă, afectivă, care îi conferă un caracter teoretic, dar şi aspectul practic, incluzând un com-
portament cognitiv, priceperi, deprinderi necesare realizării activităţii ecologice. Nu putem concepe conştiinţa 
fără aspectul ei practic, doar neapărat în corelaţie cu cel teoretic.  

Ia. Bumbu, M. Mâtcu, D.Roşcovan consideră că agravarea situaţiei ecologice şi problema folosirii efici-
ente a resurselor naturale în condiţiile relaţiilor economiei de piaţă necesită un sistem integru de instruire şi 
educaţie a întregii populaţii, în general, şi a tinerei generaţii în mod special. Acest sistem influenţează în mod 
deosebit formarea conştiinţei, fiind un proces bine integrat. În ştiinţa pedagogică este cunoscut principiul in-
tegrităţii instruirii şi educaţiei ecologice. Instruirea ecologică duce la formarea culturii ecologice care presu-
pune înarmarea cu un volum de cunoştinţe teoretice, pentru realizarea lor în practică, utilizarea raţională a re-
surselor naturale. Cultura ecologică, la rândul ei, formează conştiinţa ecologică, definită drept sferă spirituală 
a culturii ecologice [11, p.6-14]. Cultura ecologică reprezintă totalitatea valorilor care, după E.Buzinscki, 
sunt: conştiinţa ecologică, calităţile personalităţii (ideal, axiologie, concept etc.) şi motivele acţiunii (atitudi-
nea artistică / creativă, atitudinea cognitivă). Conştiinţa este parte integrantă a culturii ecologice, iar cultura 
parte integrantă a instruirii şi educaţiei. Pe de altă parte, ţinând cont de fenomenul apariţiei conştiinţei, carac-
ter continuu, prin instruirea şi educaţia ecologică se formează cultura ecologică care determină formarea unei 
conştiinţe ecologice. Nu poţi avea o conştiinţă ecologică fără o cultură ecologică [12].  

Ajungem astfel la concluzia că instruirea, educaţia şi cultura ecologică sunt părţi integrante ale conştiinţei 
ecologice, conştiinţa fiind acea care creează valori, cultura pe care o avem. 

I. Neacşu evidenţiază în formarea conştiinţei ecologice parcurgerea următoarelor niveluri: 
• iniţierea empirică implică cunoaşterea spontană sau metodologică şi sistematică a mediului biofizic; 
• iniţierea ştiinţifică, bazată pe construcţii conceptuale, pe descoperirea relaţiilor cauzale între agenţii şi 

efectele lor asupra calităţii vieţii umane, asupra relaţiilor cu mediul înconjurător, asupra formelor de 
adaptabilitate în ecosistemele cunoscute; 

• iniţierea tehnică, care vizează pregătirea tineretului în vederea stăpânirii mecanismelor de intervenţie 
şi menţinere a echilibrelor în diferite medii: natural. familiar, social; 

• iniţierea practică - operaţională, care vizează convertirea informaţiilor şi a tehnicilor teoretice în instru-
mente de acţiune transformatoare asupra mediului, în modele interne de învăţare şi conduită socială; 

• iniţierea în gestiunea resurselor naturale şi artificiale, care cuprinde stăpânirea de către tânăra generaţie 
a interacţiunilor pozitive majore, dintre factorii ecologici şi cei urbani, demografici, tehnologici, de 
habitat, consum şi producţie [13, p.108-112]. 

De asemenea, nu putem vorbi despre conştiinţă fără a ne referi la trăire, simţire, experienţa subiectului, 
precum nu putem separa conştiinţa de lumea obiectivă, conştiinţa este prinsă în ea, menţionează H.Ey [14, 
p.21]. Eu-l şi conştiinţa formează un întreg, subliniază M.Zlate apud C.Rădulescu-Motru, eu-l se produce în 
interiorul conştiinţei şi devine un factor important în formarea acesteia. Conştiinţa precede eu-l, iar fără eu ea 
ar fi fost lipsită de instrumentul de adaptare [15, p.109-110]. 

Conştiinţa este unitatea, într-o minte, a ideilor a fi, a şti, eu, plus întregul conţinut informaţional şi de 
procesare a informaţiei în jurul acestei idei, consideră M.Drăgănescu [16, p.18]. 

În concluzie, conştiinţa ecologică se formează în procesul activităţii umane; ea devine fundamentul orien-
tărilor principale în stabilirea şi manifestarea interacţiunii omului cu natura, în soluţionarea problemelor eco-
logice şi celor morale legate de mediu. În acest sens, revizuirea curricula şcolare, naţionale şi disciplinare ar 
trebui să le fertilizeze cu obiective şi unităţi de conţinut gândite într-un sistem. Sugestii pentru un astfel de 
sistem oferă coordonatele conştiinţei ecologice în formulă nouă, care au constituit obiectul preocupărilor 
noastre în acest studiu. 
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