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REPERE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII
Actualitatea subiectului cercetat: Pregătirea elevilor cu nivel înalt de alfabeti-

zare ecologică este o sarcină dificilă şi depinde de mai mulţi factori din societate, cel 
mai important dintre ei fiind implementarea educaţiei ecologice în instituţiile de în-
văţământ. Pe parcursul ultimilor ani, Ministerele Educaţiei din Israel şi din Republica 
Moldova, în colaborare cu Ministerele Protecţiei Mediului, au arătat un interes sporit 
pentru integrarea educaţiei ecologice în şcoli, îndeosebi în şcolile primare, pentru a 
asigura o alfabetizare ecologică extinsă şi profundă, prin fortificarea programelor de 
educaţie ecologică pentru elevi, în cadrul instituţiilor de învăţământ şi în afara lor. 
Pentru ca aceste programe să aibă succes, profesorii care se află permanent în contact 
cu elevii, ar trebui să fie informaţi în domeniu şi să dispună de competenţe pentru 
implementarea educaţiei ecologice în domeniul lor de specializare şi pentru transmi-
terea corectă a mesajelor ecologice elevilor. Acest scop poate fi atins prin intermediul 
unor traininguri organizate special pentru profesori şi necesită implicarea întregului 
corp profesoral din şcoli, nu doar a profesorilor de ştiinţe, care de obicei, sunt in-
formaţi cu privire la subiectul mediului. În plus, înţelegerea şi analiza percepţiilor 
profesorilor cu privire la programele ecologice, îi va motiva să interacţioneze mai 
mult şi cu problemele de mediu. Prin urmare, programele ecologice se vor bucura de 
mai mult succes în şcoli şi, cu siguranţă, vor spori nivelul de alfabetizare al elevilor, 
contribuind, astfel, la realizarea obiectivului principal al educaţiei ecologice.

Descrierea situaţiei în domeniul de cercetareşi identificarea problemei cer-
cetare: Conceptul de „educaţie ecologică” a apărut, probabil, pentru prima data în 
Statele Unite ale Americii în anii ’60 ai ultimului secol, când Stapp şi alţii au stabilit 
că obiectivul EE (educaţie ecologică) este să formeze oameni care au cunoştinţe 
despre mediul biofizic şi despre problemele acestuia şi care sunt motivaţi să lucreze 
pentru a le soluţiona [34]. Conform Cartei elaborate la Workshop-ul de la Belgrad 
din 1975, obiectivul general al EE este să educe persoanele care sunt informate şi 
preocupate de mediu şi de problemele cu care acesta se confruntă şi care au cunoştin-
ţe, competenţe, atitudini, motivaţie şi îşi pot lua angajamentul de a lucra individual şi 
în echipă pentru găsirea soluţiilor la problemele curente şi pentru prevenirea apariţiei 
unor probleme noi [39]. La Conferinţa Interguvernamentală cu privire la educaţia 
ecologică organizată la Tbilisi în 1977, s-a stabilit că obiectivul de bază al EE este 
să reuşească să familiarizeze indivizii şi comunităţile cu natura complexă a mediului 
natural şi a celui construit, ca urmare a interacţiunii factorilor biologici, fizici, soci-
ali, economici şi culturali şi să îi ajute să dobândească cunoştinţe, valori, atitudine şi 
competenţe practice pentru a participa în mod responsabil şi eficient la prevenirea şi 
rezolvarea problemelor de mediu şi la gestionarea calităţii mediului [38].Definiţia lui 
Stapp et al. pentru educaţia ecologică, Carta de la Belgrad şi Declaraţia de la Tbilisi 
au fost primele încercări de a dezvolta domeniul EE. În confomitate cu definiţiile 
pentru EE menţionate mai sus, scopul principal al EE este să dezvolte personalităţi 
alfabetizate ecologic, care au comportamente ecologice responsabile [11]. Mai multe 
cercetări demonstrează că alfabetizarea ecologică este un rezultat al programelor şi 
iniţiativelor EE [16], dar şi un scop fundamental al EE [5]. În 2006, Goldman, Ya-
vetz şi Pe’er [7] au identificat persoana alfabetizată ecologic ca un individ care are 
valorile, atitudinile şi abilităţile de a transpune cunoştinţele dobândite în practică. 
Consorţiul de evaluare a alfabetizării ecologice, din care fac parte cercetători din 
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domeniul EE, a evaluat componentele din cadrul alfabetizării ecologice, în baza de-
finiţiilor, a literaturii de evaluare şi de cercetare şi a rezultatelor din EE [25]. Acestea 
includ: (1) dimensiunile cognitive, (2) dimensiunile afective, (3) factori adiţionali ai 
comportamentului ecologic responsabil şi (4) implicarea individuală şi colectivă în 
acţiuni ecologice în mod responsabil. Cele menţionate mai sus sunt o dovadă a fap-
tului că alfabetizarea ecologică presupune patru elemente principale: (1) cunoştinţe, 
(2) impact/atitudini (3) abilităţi şi (4) comportamente [9].

A fost important pentru informare şi schimb de experienţă la cercetarea dată că, 
în Republica Moldova, este adoptată încă din 2001 Concepţia politicii de mediu a 
ţării, prin care se exprimă angajamentul de asigurare a accesului publicului la infor-
maţii din domeniu, inclusiv antrenarea mai activă la luarea de decizii privind mediul 
şi resursele naturale, la educaţia şi instruirea ecologică [46]. În 2014, a fost adoptată 
un document reglator crucial Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 [47]. În 
2008, a fost elaborat primul Curriculum de educaţie ecologică, iar în 2015 acesta a 
fost actualizat şi recomandat de Consiliul Naţional pentru Curriculum la disciplina 
opţională de educaţie ecologică în clasele I-XII, fiind asigurată şi cu suport didac-
tic[45]. Am cunoscut contribuţiile esenţiale la cercetarea şi ameliorarea practicii de 
educaţie ecologică şi protecţia mediului în Moldova ale savantului ecolog I. Dediu, 
prin Enciclopedia Ecologică, dar şi prin materialele valoroase din Cartea Roşie a 
Republicii Moldova [48]. De asemenea, am cercetat aportul savantului T. Cozari, 
specialist în biodiversitate, în ecologia şi etologia plantelor şi animalelor, inclusiv 
autor al primului atlas zoologic realizat de un moldovean [49]. Prin contribuţii re-
marcabile în domeniul educaţiei ecologice în Republica Moldova se remarcă urmă-
toarele nume de referinţă: L. Saracnciuc-Gordea [50], N.Bîrnaz [51], V.Sochircă 
[52] etc. Ca suport teoretic de ordin pedagogic şi axilologic general, am utilizat date 
din experienţa lui Vl. Guţu [53], a Larisei Cuzneţov [52], a V. Goraş-Postică[54], a 
lui N. Silistraru, a M. Şevciuc, a lui V.Panico etc.

Recent, Ministerul Educaţiei din Israel a făcut apel pentru acordare de prio-
rităţi programelor EE în şcoli. De asemenea, s-a depus efort pentru dezvoltarea 
programelor de EE în sistemul educaţional din Israel. Programele de EE, cum ar 
fi „Şcoala verde” („Green school”) (sub egida Ministerului Protecţiei Mediului) 
s-au bucurat de o apreciere enormă şi continuă să fie introduse în şcolile din Israel 
pentru a ajuta elevii să dezvolte alfabetizarea ecologică şi să devină cetăţeni cu 
o atitudine ecologică responsabilă. Aceste programe au fost implementate în mai 
multe şcoli, datorită eficienţei lor pentru îmbunătăţirea procesului de studii al 
elevilor, al alfabetizării lor ecologice şi al mediului fizic din şcoli. Totuşi, pe de 
o parte, eficienţa acestor programe şi alfabetizarea ecologică a elevilor nu au fost 
examinate suficient, iar numărul studiilor făcute în domeniul succeselor dobân-
dite de educaţia ecologică în şcolile primare, în special în sectorul arab, este mic. 
Pe de altă parte, necesitatea de a organiza traininguri pentru profesorii de educaţie 
EE din Israel demonstrează, la o scară mai largă, situaţia EE din sistemul de în-
văţământ [6]. Aspectul uimitor al acestui subiect este lipsa de profesori instruiţi 
corespunzător pentru integrarea studiilor ecologice şi pentru EE ca o percepţie 
interdisciplinară. Integrarea educaţiei EE în şcolile primare este făcută la o scară 
limitată, mai ales de profesorii de ştiinţe. Profesorii nu sunt instruiţi suficient 
pentru a face faţă provocărilor EE ca un obiect interdisciplinar, care combină 
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aspectele sociale şi etice, cunoştinţe, competenţe, care educă/stă la baza compor-
tamentului responsabil [6]. Ideile de bază şi cele contradictorii menţionate mai 
sus au stat la baza formulării problemei cercetării: Ce impact au programele de 
alfabetizare ecologică a elevilor din clasa a şasea din sectorul arab şi care sunt 
percepţiile ecologice ale elevilor şi ale profesorilor cu privire la acestea ?

Scopul cercetării constă în analiza cadrului teoretic al impactului programelor 
de educaţie ecologică asupra nivelului de alfabetizare ecologică a elevilor şi asu-
pra percepţiilor de mediu ale elevilor şi profesorilor şi elaborarea metodologiei 
de integrare a educaţiei ecologice în planul de învăţământ în treapta primară din 
sectorul arab al Israelului. Pentru a ne atinge acest scop, ne-am propus următoa-
rele obiective:

1. Analiza reperelor teoretice ale educației ecologice, prin extrapolarea acestora 
la nivelul actual de alfabetizare ecologică a elevilor din clasa a şasea din 
şcolile primare din sectorul arab, în general.

2. Identificarea reperelor metodologice ale educației ecologice prin compararea 
legăturii dintre componentele alfabetizării ecologice (cunoştinţe, atitudini, 
comportamente şi competenţe).

3. Evaluarea impactului factorilor contextuali de formare (sursa cunoştinţelor, 
sexul, nivelul de educaţie și profesia părinţilor, timpul petrecut afară/în aer 
liber) asupra nivelului de alfabetizare ecologică a elevilor din clasa a şasea.

4. Elaborarea unui program de intervenţie cu scopul de a pregăti profesorii să 
integreze educaţia ecologică în planul lor de studii, pentru a ameliora nivelul 
de alfabetizare ecologică a elevilor din clasa a şasea.

5. Determinarea impactului programului de intervenţie asupra alfabetizării eco-
logice a elevilor din clasa a şasea şi asupra percepţiilor profesorilor şi ale 
elevilor implicaţi în proces.

Metodele de cercetare includ: metode teoretice: documentarea ştiinţifică, sin-
teza definiţiilor, generalizarea, sistematizarea, comparaţia, transferul definiţiilor; 
metode experimentale: experimentul pedagogic, cu includerea unor etape specifice: 
evaluări, instruiri şi control; metode statistice: analiza statistică a fost realizată prin 
utilizarea testelor T, a testelor One Way Anova, a testelor lui Pearson şi a testelor 
Alpha Cornbach.

Instrumente de cercetare: chestionare pentru evaluarea nivelului de alfabeti-
zare ecologică a elevilor, interviuri de grup (Focus group) cu elevii şi interviuri per-
sonale cu profesorii pentru a identifica percepţiile lor ecologice şi a celor cu privire 
la programele ecologice. Utilizarea unor instrumente de cercetare diverse a consoli-
dat concluziile făcute, a sporit validitatea şi veridicitatea cercetării prin intermediul 
unei corelaţii dintre rezultate (triangulaţie) şi a lărgit domeniul de cercetare.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea cercetării constau în valorificarea abordă-
rilor ecocentrică, antopocentrică şi sustenabilă de mediu în elaborarea metodologiei 
de integrare a educaţiei ecologice în învăţământul primar din sectorul arab al Isra-
elului, axat pe oferirea de cunoştinţe, consolidarea percepţiilor ecologice, creşterea 
responsabilităţii, impulsionarea implicării, a acţiunilor şi a experimentării la nivel 
practic. Metodologia eleborată contribuie la îmbunătăţirea nivelului de alfabetizare 
ecologică al elevilor, axat pe valorificarea conceptuală complexă a preceptelor teo-
retice, prioritare în politica și știința despre mediu la nivel internațional.



6

Importanţa teoretică a cercetării constă în demonstrarea eficienţei concep-
tuale a programului ecologic din ”şcolile verzi” şi a programului elaborat special 
pentru această cercetare, care s-a axat pe profesorii din sectorul arab din Israel. 
Rezultatele obținute au contribuit la înţelegerea impactului programelor de EE asu-
pra alfabetizării ecologice a elevilor şi a percepţiilor ecologice ale profesorilor şi 
ale elevilor implicaţi, prezenta cercetare îmbogăţind astfel cunoştinţele teoretice şi 
practice în domeniul EE în sectorul arab din Israel, cu potențial de transfer în alte 
sectoare din Israel și din afara lui.

Importanţa practică a cercetării: Rezultatele cercetării pot fi folosite ca fun-
dament pentru implementarea programelor de EE în contexte formale şi informale, 
în susţinerea instituţiilor de învăţământ, în special pe cele din sectorul arab, să cree-
ze programe şi să implementeze modele de lucru şi metode de predare în proiectele 
ecologice. Cercetarea realizată demonstrează rolul practic seminificativ al formării 
continue a profesorilor în EE. Recomandările formulate vor influenţa factorii de 
decizie şi vor contribui la promovarea EE de calitate în şcolile primare din secto-
rul arab. De asemenea, vor influenţa promovarea educaţiei pentru sustenabilitate 
prin intermediul programelor de instruire, prin implicare şi comportament ecologic 
adecvat. Educaţia pentru sustenabilitate este importantă pentru formarea cetăţenilor 
cu un comportament responsabil şi cu valori civice demne, pentru prezent şi viitor.

Problema ştiinţifică importantă soluționată în cercetare vizează analiza re-
perelor teoretice și metodologice ale impactului pe care îl au programele de alfa-
betizare ecologică a elevilor din clasa a şasea din sectorul arab al Israelului şi a 
percepţiilor ecologice ale elevilor şi ale profesorilor cu privire la acestea, din per-
spectiva valorificării unui program de intervenție pentru formarea cadrelor didacti-
ce în domeniul educației ecologice, în vederea eficientizării abordării sustenabile a 
comportamentului de mediu.

Principalele rezultate ştiinţifice ale cercetării: 
Studierea literaturii de specialitate și a documentelor internaționale a iden-1. 
tificat importanța vitală a educației ecologice, evidențiind faptul că nivelul 
general de alfabetizare ecologică (din toate punctele de vedere: cunoştinţe, 
atitudini/sentimente, comportamente şi competenţe) al elevilor din toate ti-
purile de şcoli (verzi şi non-verzi) nu este adecvat. 
Prin metodologia analizată și valorificată, elevii din şcolile verzi au demon-2. 
strat un nivel de alfabetizare ecologică mai mare decât al celor din şcolile non-
verzi, la începutul şi la sfârşitul anului de studii, acesta crescând la sfârşitul 
anului de studii, în toate tipurile de şcoli, odată cu aplicarea programului de 
intervenţie, demonstrându-se astfel eficiența demersului pedagogic realizat.
Programul de intervenţie s-a focusat pe un modul de training-uri pentru pro-3. 
fesori, având scopul de a-i pregăti şi de a-i califica pentru a integra, în mod 
infuzional, educaţia ecologică în procesul de predare de la toate disciplinele 
şi de a spori nivelul de alfabetizare ecologică al elevilor. Programul de in-
tervenţie aplicat la nivelul întregii școli, de manieră holistică, a ameliorat în 
mod semnificativ nivelul de alfabetizare ecologică a elevilor implicaţi, din 
toate punctele de vedere, având o influenţă pozitivă asupra percepţiilor cu 
privire la programele ecologice ale elevilor şi ale profesorilor deopotrivă. 
Cu privire la co4. relaţia dintre elementele alfabetizării ecologice, analiza 
experiențială și experimentală a datelor ne-a permis să conchidem că le-
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gătura dintre cunoştinţe şi restul elementelor alfabetizării ecologice nu este 
pronunţată, la fel ca cea dintre atitudini şi sentimente, atitudini şi comporta-
mente, sentimente şi comportamente. 
Cu referire la legătura dintre alfabetizarea ecologică şi factorii contextu-5. 
lui de formare (sursa cunoştinţelor, sex, educaţia tatălui, educaţia mamei, 
profesia părinţilor şi timpul petrecut afară), analiza datelor a demonstrat că 
aceasta este mică, aceeași relație fiind determinată între fiecare dintre facto-
rii contexului de formare şi alfabetizarea ecologică. O legătură moderată a 
fost stabilită însă între conştientizarea problemelor ecologice şi alfabetizarea 
ecologică, ca premise indispensabile în educația ecologică de calitate.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a produs prin cercetarea experimenta-
lă în şcolile primare de stat din sectorul arab, din perspectiva contextual-holistică a 
procesului educaţional, prin intermediul publicaţiilor ştiinţifice, a activităţilor prac-
tice cu elevii, profesorii școlari şi universitari. 

Aprobarea ştiinţifică a rezultatelor: Rezultatele cercetării au fost valorificate 
în lucrări şi articole ştiinţifice, apărute în reviste naţionale şi internaţionale şi pre-
zentate la conferinţe ştiinţifice internaționale: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: 
Educaţia Postmodernistă – între eficienţă şi funcţionalitate, Universitatea de Stat din 
Moldova, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău, 2013; Confe-
rinţa Ştiinţifică Internaţională: Educaţia universitară şi piaţa muncii: conexiuni şi 
perspective; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe 
ale Educaţiei, Chişinău, 2014; în Didactica PRO…, Revistă de teorie şi practică 
educaţională, Chişinău, decembrie 2013; în Revista Universităţii de Stat din Mol-
dova, Studia Universitatis, Chişinău, octombrie 2013, octombrie 2014, mai 2015 și 
în revista Academic Stage Magazine, Carmel College, Israel, august, 2015.

Publicaţii la subiectul tezei: subiectul tezei a fost abordat şi publicat în 7 lu-
crări ştiinţifice: 5 articole ştiinţice publicate în reviste naţionale şi internaţionale şi 2 
articole publicate în culegerile de la conferinţele internaţionale.

Volumul şi structura tezei: teza conţine adnotări (în limbile română, engleză şi 
rusă), introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie (207 surse), 17 
anexe, 177 de pagini de text de bază, 42 de tabele şi 15 diagrame.

Cuvinte-cheie: educaţie ecologică, alfabetizare ecologică, sustenabilitate, dez-
voltare durabilă, educaţie pentru dezvoltarea durabilă, programe ecologice, progra-
mul „şcoala verde”, percepţii ecologice.

CONŢINUTUL TEZEI DE DOCTORAT:
În Introducere se prezintă actualitatea şi importanţa subiectului cercetării, se 

descrie domeniul de cercetare şi se subliniază problematica cercetării. În conti-
nuare, se enunță scopul (analiza cadrului teoretic al impactului programelor de 
educaţie ecologică asupra nivelului de alfabetizare ecologică a elevilor şi asupra 
percepţiilor de mediu ale elevilor şi profesorilor şi elaborarea metodologiei de 
integrare a educaţiei ecologice în planul de învăţământ în treapta primară din sec-
torul arab al Israelului) şi obiectivele cercetării, noutatea ştiinţifică şi originalitatea 
cercetării, importanţa teoretică şi valoarea practică a cercetării, aprobarea ştiinţifică 
a rezultatelor şi datele experimentale care confirmă ipotezele cercetării.
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Capitolul 1, intitulat „Bazele teoretice ale educaţiei ecologice, abordări 
ale educaţiei ecologice şi ale alfabetizării ecologice”, include, în prima sa par-
te, rezumatul dezvoltării EE în lume şi în Israel şi cele două mişcări principale 
care au influenţat şi au contribuit la dezvoltarea EE în literatura de specialitate. 
El se concentrează pe începuturile utilizării termenului de educaţie ecologică şi 
pe încercările de a defini termenul de EE. De asemenea, el conţine evenimentele 
mondiale din istoria EE, începând cu anul 1870 şi până astăzi. La fel, în capitol 
se mai abordează creşterea preocupării faţă de educaţia pentru sustenabilitate. În 
continuare, el se concentrează pe definirea, conceptualizarea şi cadrul EE. Diver-
sele abordări din EE (care nu au întotdeauna atitudini şi metode de operare dife-
rite) au fost menţionate şi în cea de a doua parte a acestui capitol, cu scopul de 
a formula un concept general al EE cu accentuarea abordărilor sustenabilităţii/ 
dezvoltării durabile. În această parte a tezei se insistă asupra percepţillor ecolo-
gice, care influenţează descrierea alfabetizării ecologice şi importanţa explicării 
percepţiilor elevilor şi profesorilor implicaţi în EE şi a faptului că modalitatea în 
care ei experimentează mediul şi îl înţeleg influențează comportamentul loc eco-
logic. Această parte mai include o revizuire a celor mai importante cercetări care 
examinează percepţiile actorilor implicaţi în educaţia ecologică şi o privire de 
ansamblu asupra diverselor percepţii care au fost identificate pe parcursul cerce-
tărilor. În a treia parte a capitolului sunt incluse mai multe definiţii ale termenilor 
de alfabetizare ecologică, proces de formare a unui cadru al alfabetizării ecologi-
ce, dezvoltarea componentelor alfabetizării ecologice şi o analiză a cercetărilor 
care au fost făcute la nivel mondial pentru evaluarea alfabetizării ecologice sau 
a unora dintre componentele sale.

Stapp şi colegii săi, care au introdus termenul de EE pentru prima dată, consi-
derau că obiectivul principal al EE este încurajarea oamenilor să: (1) înţeleagă că 
omul este o parte a sistemului şi că are abilitatea de a schimba interrelaţia dintre 
elementele sistemului, (2) înţeleagă mediului biofizic şi a rolului său în societatea 
contemporană, (3) înţeleagă problemele mediului biofizic cu care se confruntă omul 
şi cum ar putea fi rezolvate acestea şi (4) dobândească atitudinea de a prezenta inte-
res pentru calitatea mediului biofizic, care va motiva cetăţenii să rezolve problemele 
mediului biofizic [34]. Chiar şi atunci, educaţia ecologică a creat legătura necesa-
ră dintre destabilizarea situaţiei mediului în secolul 20 şi educaţia responsabilităţii 
pentru mediu. În 1975, la Workshopul Internaţional pentru Educaţia Ecologică, or-
ganizat la Belgrad, a fost prezentat un model pentru cadrul de dezvoltare a EE. În 
cadrul conferinţei s-a stabilit că principalul scop al EE este de: (1) a creşte conştiinţa 
şi interesul faţă de aspectele economic, social, politic şi ecologic din ariile urbane 
şi rurale; (2) a le oferi oamenilor oportunitatea de a dobândi cunoştinţe, valori, ati-
tudini, angajament şi competenţe, pentru a proteja mediul şi (3) a ajuta persoanele 
fizice, grupurile şi societatea, ca întreg, să se comporte diferit faţă de mediu [38]. 
În conformitate cu toate definiţiile de până acum pentru termenul de EE, scopul 
fundamental al EE este să formeze oameni alfabetizaţi ecologic.

Există diferite abordări ale EE, toate implicând o preocupare pentru mediu şi 
recunoaşterea faptului că educaţia joacă un rol important în protecţia mediului. 
Recunoaşterea acestor abordări diferite nu presupune adoptarea, în mod necesar, 
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uneia dintre ele şi respingerea celorlalte. Comparaţia dintre abordări face posibilă 
utilizarea unei terminologii adecvate si permite acceptarea unor abordări contra-
dictorii [27]. Diversele abordări ale EE au legătură, îndeosebi, cu procesele de 
învăţare, cu statutul elevului în proces şi cât de importantă este învăţarea în acest 
proces. Subiectul educaţiei pentru sustenabilitate este abordat pe larg în literatură 
pe parcursul ultimului deceniu. Astăzi, numărul de programe bazate pe educaţia 
pentru sustenabilitate, care susţin că activismul este o valoare fundamentală, este 
din ce în ce mai mare în sistemul educaţional. 

Subiectul mediului este abordat din diferite unghiuri de vedere de diferiţi cer-
cetători, aceste aspecte fiind influenţate de valorile şi normele culturale şi sociale, 
de clasele sociale şi de poziţia geografică a acestora [8]. Definirea percepţiilor per-
soanelor implicate în EE este foarte importantă, în baza mai multor ipoteze: felul 
în care oamenii experimentează mediul şi îl înţeleg, influenţează comportamentul 
lor ecologic, fiind astfel foarte important pentru descifrarea acestor concepte [14]. 
Examinarea şi analiza percepţiilor contribuie la dezvoltarea programelor ecologice 
şi a metodelor de învăţare. Percepţiie sunt o modalitate de valorificare a EE în sis-
temul educaţional. 

În majoritatea cercetărilor care au scopul de a examina percepţiile ecologice ale 
elevilor şi ale profesorilor, au fost identificare trei abordări principale, în baza răs-
punsurilor pe care aceştia le-au dat la întrebările despre cum percep conceptul de 
„mediu” şi alte concepte ecologice: abordare ecocentrică, abordare antropocentri-
că şi abordare sustenabilă. Abordarea ecocentrică prevede că umanitatea nu poate 
fi separată de mediu. Mediul are propria valoare, indiferent de necesităţile umane. 
Oamenii nu sunt consideraţi organisme superioare sau separate de ecosistem, dar 
o parte a armoniei şi a balanţei în interacţiunea om-mediu. Această armonie este 
necesară pentru continuitatea existenţei ființe umane şi a mediului. Cu alte cuvinte, 
presupune valorificarea naturii pentru binele ei. Abordarea antropocentrică prevede 
că mediul este important pentru sănătatea omului şi pentru calitatea vieţii. Adică, se 
bazează pe valorificarea naturii datorită beneficiilor materiale şi fizice pe care ea le 
oferă omului. Abordarea sustenabilă implică faptul că prezervarea mediului este, de 
fapt, pentru generaţiile viitoare şi pentru continuitatea vieții pe planetă. Altfel spus, 
dezvoltarea durabilă satisfice necesităţile prezentului fără a diminua şansele genera-
ţiilor următoare de a-şi satisfice propriile necesităţi.

Termenul alfabetizare ecologică a apărut ca o consecinţă a programelor şi a 
iniţiativelor educaţiei ecologice [16] şi ca un scop fundamental al acesteia [5]. 
Consorţiul de evaluare a alfabetizării ecologice, din care fac parte cercetători din 
domeniul EE, a evaluat componentele din cadrul alfabetizării ecologice, în baza 
definiţiilor, a literaturii de evaluare şi de cercetare şi a rezultatelor din EE [25]. 
Acestea includ: dimensiunile cognitive, dimensiunile afective, factori adiţionali 
ai comportamentului ecologic responsabil şi implicarea individuală şi colectivă 
în comportamentul ecologic responsabil. Cele menţionate mai sus sunt o dovadă 
a faptului că alfabetizarea ecologică presupune patru elemente principale: (1) cu-
noştinţe, (2) impact, (3) competenţe şi (4) comportament [9]. Mai târziu, au fost 
elaborate liste mai desfăşurate ale componentelor alfabetizării ecologice. Cadrele 
enunţate vorbesc despre faptul că alfabetizarea ecologică include, cel puţin, cinci 
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grupuri de rezultate ale învăţării, cu mai multe domenii de studii: cognitiv, impac-
tiv şi psihomotor sau conativ. 

În ultimii 20 de ani, cercetările făcute la nivel mondial au evaluat alfabetizarea 
ecologică şi unele dintre componentele ei [20]. Aceste studii au fost clasificate 
în 4 categorii: (1) studii care evaluează eficienţa programelor de EE pentru pro-
movarea alfabetizării ecologice sau pentru categorisirea alfabetizării ecologice 
ca un rezultat al programelor şi iniţiativelor EE [41], (2) studii care evaluează 
alfabetizarea ecologică sau stabilesc nivelul de referinţă al alfabetizării ecologi-
ce de care dau dovadă profesorii şi elevii [16], (3) studii care determină relaţia 
dintre componentele alfabetizării ecologice, ca anticipatori ai comportamentului 
ecologic responsabil [10], (4) studii care evaluează alfabetizarea ecologică pentru 
a dezvolta sau testa validitatea, fiabilitatea şi utilitatea unui instrument pentru mă-
surarea nivelului de alfabetizare ecologică [19]. Astfel de studii au fost realizate 
pentru grupuri ţintă la nivel national, iar pe lângă ele, au mai fost făcute şi studii 
regionale în mai multe ţări. Cu toate acestea, niciun raport complet pentru alfabe-
tizarea ecologică a elevilor arabi din Israel nu a fost realizat.

În concluzie, alfabetizarea ecologică este un rezultat al programelor şi iniţi-
ativelor EE şi un obiectiv fundamental al EE. Nivelul de alfabetizare ecologică 
al elevilor din şcolile primare din sectorul arab al Israelului nu a fost analizat 
suficient. Pot fi determinate diferite abordări ale EE. Diverşi cercetători abordea-
ză problema mediului din diferite unghiuri. Evidenţierea percepţiilor persoanelor 
implicate în EE este foarte important. Examinarea şi analiza percepţiilor contri-
buie la integrarea EE în şcoli şi la creşterea nivelului de alfabetizare ecologică a 
elevilor.

Capitolul 2 – Metodologia educaţiei ecologice în sistemul educaţional din 
Israel – programe de educaţie ecologică în contextul societăţii arabe – este 
centrat, în prima parte, pe dezvoltarea educaţiei ecologice în ţară şi pe integrarea 
ei în sistemul de educaţie, explicând situaţia ţării, în comparaţie cu situaţia de 
pe mapamond a educaţiei ecologice şi prezentând diferite puncte de vedere a 
mai multor cercetări cu privire la integrarea educaţiei ecologice în sistemul de 
educaţie. De asemenea, se menţionează decizia guvernului şi nota circulară a 
Ministerului Educaţiei, care au fost publicate la subiectul educaţiei ecologi-
ce, precum şi dificultăţile cu care se confruntă procesul de pregătire a elevilor 
implicaţi în acţiuni ecologice. Pe lângă acestea, se mai realizează o verificare 
a studiilor care au scopul de a examina impactul programelor de educaţie eco-
logică asupra elevilor, indicându-se dezvoltarea subiectului ştiinţelor ecologice 
în şcoli, în toate clasele şcolii primare şi ale gimnaziului, importanţa instruirilor 
pentru implicarea profesorilor în procesul de predare despre mediu şi pentru 
subiectele de predare care accentuează educaţia ecologică în sistemul de educa-
ţie. Partea a doua se concentrează pe programele de EE de top, implementate în 
toată ţara, elementele programelor de EE eficiente, importanţa evaluării progra-
melor de EE pentru ameliorarea acestora şi pentru asigurarea eficienţei lor, tipu-
rile de evaluare (concentrate pe evaluarea orientată spre rezultat) şi dificultăţile 
de evaluare a programelor de EE. În partea a treia se accentuează relaţia dintre 
societatea arabă şi mediu şi prezenţa aspectelor ecologice în modul de viaţă 
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şi religie; dezinteresul faţă de alfabetizarea ecologică a comunităţii de drept 
arabe de care dau dovadă cetăţenii, în general, autorităţile locale şi în special, 
ţara; problema lipsei unui volum suficient de materiale educaţionale cu privire 
la mediu în limba arabă şi problema lipsei unui suport adecvat de către părinţii 
elevilor şi de către sistemul de administraţie din şcoli.

Educaţia ecologică din Israel este bazată pe decizia Guvernului luată la 14 
mai, 2003 [42], cu privire la planul strategic pentru dezvoltarea durabilă în 
Israel. De la luarea acestei decizii, Ministrul Educaţiei din Israel a făcul apel la 
acordarea priorirăţii pentru programele de EE în şcoli. După cum s-a menţionat 
mai devreme, scopul EE este să dea elevilor cunoştinţe despre mediu, atitudini 
pozitive faţă de acesta, competenţe în acţiune ale cetăţenilor şi un sentiment de 
emancipare. Pentru atingerea obiectivelor propuse, programele de EE trebuie 
să fie eficiente. Conform Athman şi Monroe [1]: Educaţia ecologică eficientă 
implică părţi interesate în toate etapele programului, de la dezvoltarea acestuia, 
până la evaluarea lui. Programele de EE eficiente sunt exacte şi echilibrate, 
implică perspective multiple şi aspecte interdisciplinare. De asemenea, ele dau 
dovadă de spirit instructiv, folosesc „cele mai bune practici” în educaţie şi sunt 
evaluate cu instrumente potrivite.

Unul dintre programele de top care este implementat în ţară, este „Şcoala 
verde”. Ministerul Protecţiei Mediului, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, 
organizează deja de 10 ani procedura de certificare a „Şcolilor verzi” [43]. Sco-
pul procedurii este să implementeze principiile dezvoltării durabile în şcoli [29]. 
Certificarea reprezintă recunoaşterea procesului de educaţie ecologică desfăşu-
rat în şcoală şi conturează o modalitate potenţială de acţionare în şcolile care 
vor să înceapă organizarea activităţilor ecologice, în baza cadrelor existente. 
Modelul este bazat pe principiile de învăţare despre mediu, pe implementarea 
unui mod de viaţă sustenabil în şcoli şi pe activitatea elevilor, care are scopul 
de a schimba atitudinea şi comportamentul societăţii în raport cu mediul. Şco-
lile, care îndeplinesc toate criteriile solicitate, sunt certificate ca «Şcoli verzi» 
[29]. Programul susţine elevii în dezvoltarea alfabetizării ecologice şi îi ajută să 
devină formaţi în domeniul ecologic şi cetăţeni responsabili (cu toate acestea, 
eficienţa acestor programe nu a fost examinată îndeajuns, iar numărul studiilor 
făcute în domeniul succeselor dobândite de educaţia ecologică în şcolile prima-
re, în special în sectorul arab, este mic).

Evaluarea este principala modalitate de analiză sistematică a procesului şi/sau a 
rezultatelor programului sau a politicii, comparată cu un şir de standarde implicite 
sau explicite, ca un mijloc de participare la ameliorare a acestora. Evaluarea pro-
gramelor de EE este foarte severă şi importantă pentru atingerea obiectivelor. Dacă 
ea va fi considerată o componentă a programelor de EE, va îmbunătăţi calitatea 
programului şi a procesului de studiu al elevilor şi va ajuta programul să îşi atingă 
obiectivele [37]. Evaluarea orientată spre rezultat este una dintre cele mai utilizate 
evaluări ale programului utilizate de organizaţiile non-profit [30]. Ea evidenţiază 
schimbarea participanţilor, ca un rezultat al eforturilor făcute în timpul şi după par-
ticiparea lor la program. Evaluarea orientată spre rezultat este bazată pe un model 
logic (figura1) care ajută la înţelegerea esenţei proiectului (ce face acesta şi cu ce 
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se ocupă). Evaluarea programelor de EE este foarte importantă pentru amelioarea 
acestora şi pentru asigurarea eficienţei lor. Mai mulţi cercetători au ajuns, în urma 
studiilor făcute, la concluzia că unele programe ecologice nu sunt eficiente şi trebu-
ie ameliorate. În 2014, Saribas, Teksoz şi Ertepinar au făcut o cercetare în Turcia, pe 
parcursul căreia au fost studiaţi 61 de profesori din şcoala primară, responsabili de 
alfabetizarea ecologică şi de educarea convingerii de auto-eficacitate. Rezultatele 
au demonstrat că profesorii nu aveau cunoştinţe ecologice suficiente sau convingeri 
de auto-eficacitate, deşi atitudinile, preocupările şi percepţiile lor ecologice erau la 
un nivel relativ înalt, concluzionându-se, de aici, că programele ecologice ar trebui 
ameliorate [26].

Fig.1 – Modelul de evaluare orientat spre rezultat:

Informaţii               Activităţi              Efecte            Rezultate             Impact

Deşi obiectivul principal al EE este formarea elevilor alfabetizaţi ecologic, 
uneori programele de EE nu îşi ating scopul. Prin urmare, evaluarea alfabetizării 
ecologice este critică în orice etapă, pentru examinarea eficienţei programului. 
De exemplu, în 2013, Stevenson et al. au realizat un studiu care compară alfa-
betizarea ecologică în şcolile medii ecologice şi non-ecologice din California, 
SUA. Unul dintre rezultate arăta că şcolile ecologice nu demonstrau un nivel de 
alfabetizare ecologică mai bună, dar utilizarea curriculumului de EE publicat, la 
activităţile în aer liber ar putea reprezenta o strategie de îmbunătăţire a compe-
tenţelor-cheie ale elevilor. De asemenea, o experienţă foarte bună a profesorilor 
ar putea creşte nivelul de alfabetizare ecologică a elevilor. Concluzia este că pro-
gramele de EE ar trebui studiate atent, fiind luate în calcul toate componentele 
alfabetizării ecologice [36].

Ţinând cont de relaţia dintre societatea arabă şi mediu şi în conformitate cu 
Negev şi colegii acestuia [21], majoritatea şcolilor din sectorul arab nu sunt expuse 
sau sunt expuse foarte puţin la problemele de mediu, iar conform lui Methany [18], 
majoritatea profesorilor din şcolile arabe îşi văd rolul educaţional ca transmiţători 
de informaţie cu privire la necesitatea de promovare a percepţiilor ecologice şi nu 
ca persoane care creează/dezvoltă comportamente ecologice. Societatea arabă din 
Israel este percepută ca un public indiferent faţă de mediu [32]. Cu toate acestea, 
dacă în Israel, în general, pot fi făcute ameliorări în conştientizarea impactului eco-
logic şi a importanţei acţiunilor ecologice, problema sectorului arab este cu mult 
mai sensibilă, iar indiferenţa se reflectă în probleme ecologice grave.

Pentru a rezuma, Ministerul Educaţiei a făcut un apel pentru a acorda priorita-
te programelor de EE, mai ales, în şcolile primare. Totuşi, pe de o parte, impactul 
programelor de EE nu a fost analizat şi evaluat suficient în sectorul arab, pe de 
altă parte, societatea arabă a fost şi este în continuare percepută ca un public care 
are o conexiune minimă cu mediul.

Capitolul 3, intitulat „Validarea experimentală a eficienței metodologiei 
de alfabetizare ecologică a elevilor și a percepțiilor elevilor și profesorilor”, 
prezintă, în prima parte, metodologia de cercetare şi explicarea programului de 
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intervenţie: descrierea, fundamentul, originalitatea, grupul-ţintă şi obiectivele. 
Partea a doua se axează pe rezultatele analizei cantitative a chestionarelor, care 
include nivelul de alfabetizare ecologică a elevilor din toate tipurile de şcoli 
participante la experiment (în conformitate cu conceptul: cunoştinţe, atitudini, 
impact, comportament şi competenţe) şi corelaţia dinte componentele de alfa-
betizare ecologică. Partea a treia, care este o parte aplicativă, prezintă analiza 
inductivă a informaţiei de la interviurile de grup (focus group) cu elevii şi de la 
interviurile cu profesorii despre percepţiile lor generale despre mediu şi despre 
percepţiile lor cu privire la programele ecologice, a scopurilor acestora şi a 
contribuţiei lor. Ultima parte a capitolului este axată, mai ales, pe o analiză a 
rezultatelor cercetării. 

Metodologia de cercetare: Abordarea tradiţională care a fost acceptată până în 
anii 80 în domeniul de cercetare al EE a fost bazată pe metodele ştiinţifice cantita-
tive [12]. Pe parcursul ultimelor două decenii, au fost realizate progrese importante 
în acest domeniu, ca urmare a schimbărilor care au avut loc în viziunile asupra 
lumii ecologice şi în percepţia cercetărilor educaţionale, în general. Ca urmare, a 
crescut necesitatea de a lărgi baza metodologică a EE şi de a include o varietate 
mai mare de metode, care ar putea corespunde unei varietăţi mai largi de întrebări 
de cercetare. Aceasta a permis extinderea domeniilor de cercetare în EE dincolo 
de învăţare. Prezentul studiu este bazat pe o metodă de cercetare mixtă, care uneş-
te metoda cantitativă şi abordarea calitativă. Utilizarea unor modele de cercetare 
mixte le permite cercetătorilor să unească şi să combine componente ale modelului 
de studiu, iar datorită acestui lucru, ei au cele mai bune instrumente pentru a oferi 
răspunsuri la anumite întrebări ale cercetării. Aşadar, utilizarea unor modele mixte 
de cercetare a devenit o practică comună printre cercetători, în general şi mai ales, 
printre evaluatori.

Pentru realizarea cercetării experimentale, au fost formulate următoarele ipo-
teze:

Nivelul general de cunoştinţe ecologice este insuficient. Majoritatea elevilor 
din şcolile primare din sectorul arab nu au cunoştinţe ecologice suficiente de or-
din teoretic şi practic [31]. Deşi programul „Şcoala verde” a influenţat pozitiv 
cunoştinţele elevilor, programul de intervenţie a avut un efect mai benefic asupra 
nivelului de cunoştinţe al acestora.

În general, atitudinea elevilor faţă de mediu este pozitivă. Ei şi-au exprimat 
atitudini pozitive faţă de mediu şi solidaritate faţă de valorile ecologice, asociate 
cu protecţia mediului. Atitudinea elevilor din şcolile verzi a fost puţin mai pozi-
tivă decât cea a elevilor din restul şcolilor, în special în ceea ce ţine de consume-
rismul verde [31]. Programul de intervenţie nu a îmbunătăţit atitudinile elevilor la 
fel ca programul „Şcoala verde”, dar la sfârşitul anului de studii, rezultatele erau 
asemănătoare. 

Impactul programului „Şcoala verde” asupra efectelor ecologice a fost adec-
vat, dar nu a fost mai bun decât impactul curriculumului din şcolile non-verzi 
[31]. Curriculumul obişnuit a contribuit mult la ameliorarea atitudinii ecologice a 
elevilor. Programul de intervenţie a avut şi el un impact pozitiv asupra atitudinii 
ecologice a acestora.
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Comportamentului ecologic însă este, în general, inadecvat [31]. Comporta-
mentul ecologic din şcolile verzi nu este diferit de cel din şcolile non-verzi, deşi 
în şcolile verzi comportamentul elevilor este mai diversificat. Programul de inter-
venţie nu a avut efecte semnificative asupra comportamentului.

Nivelul competenţelor care vizează problemele ecologice este, în general, ina-
decvat. Programul de intervenţie a avut un impact pozitiv asupra competenţelor şi 
mai ales, asupra abilităţii de a sugera o soluţie potrivită şi corectă pentru problemele 
ecologice, deşi, comparată cu alte tipuri de şcoli, diferenţa nu a fost semnificativă.

Nivelul de conştientizare ecologică în toate tipurile de şcoli este relativ moderat. 
El a crescut în aceste instituţii, însă evoluţia în şcolile verzi este mai pronunţată. 
Între conştientizarea ecologică şi nivelul de alfabetizare ecologică există o conexi-
une, în special, în ceea ce ţine de componentele competenţelor şi de sentimentele 
acestora. Cel mai înalt nivel de conştientizare ecologică a fost înregistrat în şcolile 
în care a intervenit programul. Impactul afectiv al intervenţiei asupra conştientizării 
elevilor a fost pozitiv. În general, impactul programului de intervenţie este aproxi-
mativ identic cu impactul programului „Şcoala verde”.

Între cunoştinţele ecologice şi restul componentelor alfabetizării ecologice este 
un decalaj. Un nivel înalt de cunoştinţe privind problemele ecologice nu aduce, 
neapărat, atitudini pozitive, efect şi comportament pozitiv pentru mediu.

A fost constatată o corelaţie moderată între atitudini şi sentimente şi între atitu-
dini şi comportamente, între sentimente şi comportamente. Elevii cu atitudini pozi-
tive şi cu sentimente pozitive au dat dovadă de un comportament ecologic mai bun. 
În general, nu au fost găsite corelaţii importante între componentele alfabetizării 
ecologice. Relaţia dintre alfabetizarea ecologică şi factorii variabili de formare este 
limitată. Nu s-a înregistrat nicio influenţă pe bază de gen, de educaţie paternă sau 
maternă și a profesiei părinţilor în alfabetizarea ecologică. 

Şcoala este considerată o sursă importantă de cunoştinţe ecologice, care 
contribuie la creşterea nivelului de alfabetizare ecologică a elevilor. Ea este 
succedată de mass-media, inclusiv de televizor şi de calculator. Diversificarea 
surselor de cunoştinţe contribuie mai efectiv la creşterea nivelului alfabetizării 
ecologice a elevilor.

În conformitate cu rezultatele, aproape identice, din şcolile verzi şi non-
verzi, subiectele ecologice tind să fie integrate în cadrul curriculumului pentru 
orele de ştiinţe şi de geografie. Totuşi, elevii din ambele tipuri de şcoli, verzi şi 
non-verzi, sunt expuşi puţin la probleme ecologice, această expunere având un 
fundament mai mult teoretic, ştiinţific şi nu unul ecologic, practic. Acest lucru 
presupune necesitatea de a ajusta obiectivele programului şi metodele de preda-
re şi învăţare la necesităţile şi la perspectivele comunităţii.

Programele ecologice care au fost examinate în cadrul cercetării, programul 
„Şcoala verde” şi programul de intervenţie care a fost dezvoltat, în mod special, 
pentru prezenta cercetare, a influenţat pozitiv componentele alfabetizării ecolo-
gice, dar nivelul general al acesteia continua să fie nesatisfăcător.

Percepţiile elevilor semnalează contradicţii faţă de EE: faptul că elevii din 
şcoala verde, vorbind despre mediu, fac referire la o abordare sustenabilă mai 
mult decât elevii din şcolile non-verzi, demonstrează o insuficienţă de predare a 



15

subiectului mediului în curriculum. Accentuarea problemei curăţeniei în şcolile 
non-verzi versus accentuarea subiectului necesităţii şi responsabilităţii societă-
ţii de a avea grijă de resursele naturale în şcolile verzi, demonstrează diferenţa 
dinre nivelurile de EE din şcoli. Percepţiile ecologice ale elevilor identificate 
în cadrul prezentei cercetări au fost mai aproape de abordările biocentrice şi 
antropocentrice, iar o mică parte din ele, s-au raportat la abordarea sustenabilă. 
Motivul poate fi şi vârsta elevilor. Ei nu sunt destul de maturi pentru a răspunde 
la această abordare. Relativ la problemele ecologice, elevii din şcolile non-verzi 
au avut tendinţa de a da vina mai mult pe instituţie sau municipalitate decât pe 
ei înşişi, iar elevii din şcolile verzi au accentuat mai mult responsabilitatea per-
sonală şi rolul individului în societate. Aceasta demonstrează că relaţia dintre 
şcolile non-verzi şi municipalitate nu este pozitivă şi că elevii consideră că viaţa 
lor şi deciziile pe care le iau sunt controlate de o structură mai puternică, în timp 
ce elevii din şcolile verzi consideră că ei îşi controlează viaţa şi pe ei înşişi.

Percepţiile profesorilor au fost, de asemenea, diverse şi s-au raportat la abordă-
rile biocentrice, antropocentrice şi sustenabile. În urma analizei percepţiilor profe-
sorilor, s-a constatat necesitatea de a aprofunda nivelul de comprehensiune a pro-
fesorilor cu privire la problemele ecologice prin intermediul instruirilor. Instruirile 
adecvate pot contribui la ameliorarea relaţiei dintre profesori, elevi şi a atmosferei 
din şcoală, în general. Cu privire la ceea ce ţine de obiectivele programelor ecologi-
ce, majoritatea profesorilor, la sfârşitul anului de studii, au enunţat scopuri de con-
solidare a cunoştinţelor, atitudinilor şi comportamentelor, a valorilor şi a afinităţilor 
ecologice. Acest aspect este componenta de bază a alfabetizării ecologice. Majorita-
tea profesorilor au accentuat importanţa programelor ecologice create pentru profe-
sori. Creşterea conştientizării profesorilor şi a participării/implicării lor a contribuit 
la creşterea alfabetizării ecologice a elevilor, considerate ca ţintă esenţială a EE.

Mediul de cercetare: În actuala cercetare, au fost implicate două grupuri de 
subiecţi: elevi din clasele primare din cinci şcoli primare din sectorul arab, două 
şcoli verzi (cu un program „şcoala verde”) şi trei şcoli non-verzi (cu programe 
ecologice) şi profesorii dintr-o şcoală verde şi dintr-o şcoală non-verde (în care 
a fost implementat programul de intervenţie). Şase elevi din clasa a a şasea au 
mai fost selectaţi pentru această cercetare, în primul rând, pentru că sunt sufi-
cient de fluenţi, sunt în ultimul lor an de şcoală, au studiat diverse discipline 
cu privire la mediu şi ar trebui să aibă o opinie bine definită despre problemele 
legate de mediu. Prin urmare, ei pot fi întrebaţi care sunt percepţiile lor faţă de 
problemele pe care le-au învăţat în şcoala primară de-a lungul anilor. Şi, în al 
doilea rând, elevii din şcolile primare sunt o populaţie ţintă excelentă pentru 
EE, pentru că ei sunt relativ mici şi le pot fi influenţate cunoştinţele, conşti-
inţa şi comportamentul. Astfel de cercetări, care se concentrează pe elevii din 
şcolile primare, pot contribui foarte mult la creşterea nivelului de alfabetizare 
ecologică a elevilor din şcolile primare, pe viitor, datorită faptului că inocularea 
unei conştiinţe ecologice începe la o vârstă fragedă şi are mai multe şanse să 
dezvolte în copii o apreciere înaltă pentru natură ca parte a sistemului lor de 
valori. Numărul de şcoli şi de elevi care au participat în cadrul cercetării este 
prezentat în tabelul ce urmează.
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Tabelul 1 – Numărul de şcoli şi de elevi incluşi în cercetare

Tipul de şcoală Numărul 
de şcoli

Numărul de 
elevi

La începutul anu-
lui de studii

Şcoli verzi
Şcoli non-verzi

Şcoli non-verzi+programul de 
intervenţie

2
2
1

150
138
73

Total 5 361
La sfârşitul anului 

de studii
Şcoli verzi

Şcoli non-verzi
Şcoli non-verzi+programul de 

intervenţie

2
2
1

144
136
71

Total 5 351

Interviurile de grup cu elevii (Focus grup) au fost realizate la începutul şi la 
sfârşitul anului de studii. Numărul de focus-grupuri şi de elevi este prezentat în 
tabelul 2. Interviuri personale cu profesorii: la începutul anului de studii, au fost 
realizate 4 interviuri cu profesorii din şcolile verzi şi 4 interviuri, cu profesorii 
din şcolile non-verzi. La sfârşitul anului de studii, 4 interviuri au fost realizate cu 
aceiaşi profesori din şcolile non-verzi.

Tabelul 2 – Numărul de focus-grupuri şi de elevi care au făcut parte din focus-
grupuri

Focus-grupuri
în şcolile non-verzi

Focus-grupuri
în şcolile verzi

La începutul anului de 
studii

27 elevi1. 
24 elevi2. 

Total 51 elevi

27 elevi1. 
26 elevi2. 

Total 53 elevi
La sfârşitul anului de 

studii
25 elevi1. 
28 elevi2. 

Total 53 elevi

Pentru a realiza cercetarea, au fost urmate următoarele etape:
Evaluarea nivelului de alfabetizare ecologică în 5 şcoli prin intermediul ches-1. 
tionarelor (analiza cantitativă) – la începutul anului de studii 2013-2014.
Analiza percepţiilor ecologice şi ale percepţiilor faţă de programele ecolo-2. 
gice ale elevilor şi profesorilor, într-o şcoală verde şi într-o şcoală non-ver-
de, prin intermediul focus-grupurilor şi ale interviurilor personale (analiza 
calitativă) – la începutul anului de studii 2013-2014.
Planificarea, crearea şi implementarea unui program de intervenţie pen-3. 
tru profesori într-o şcoală non-verde – pe parcursul anului de studii 2013-
2014.
Analiza repetată a percepţiilor ecologice şi ale percepţiilor faţă de progra-4. 
mele ecologice ale elevilor şi ale profesorilor, din şcolile non-verzi, în care 



17

a fost implementat programul de intervenţie prin intermediul focus-grupu-
rilor şi ale interviurilor personale (analiza calitativă) – la sfârşitul anului 
de studii 2013-2014.
Analiza repetată a nivelului de alfabetizare ecologică în aceleaşi 5 şcoli 5. 
prin intermediul chestionarelor (analiza cantitativă) – la sfârşitul anului de 
studii 2013-2014.

Colectarea informaţiei – pe parcursul cercetării, informaţia a fost colecta-
tă prin intermediul chestionarelor, al interviurilor personale cu profesorii şi al 
interviurilor de grup cu elevii. Chestionarele au fost create anume pentru cerce-
tare, având drept bază instrumentele de cercetare existente, la nivel local şi in-
ternaţional, considerate jaloane importante în domeniul alfabetizării ecologice 
şi al realizărilor în acesta. Ele sunt împărţite în 6 părţi, care analizează informa-
ţia personală şi conştiinţa ecologică, cunoştinţele ecologice, atitudinile faţă de 
problemele ecologice, sentimentele ecologice, comportamentul şi competenţele 
ecologice. Chestionarul conţine întrebări cu variante de răspuns, întrebări de 
tipul scalei Likert şi întrebări deschise. Interviurile personale cu profesorii au 
fost individuale şi semi-structurate. Întrebările au fost pregătite din timp şi au 
fost folosite ca bază pentru dialogul dintre cercetător şi persoanele intervievate. 
Toate interviurile au fost realizate faţă în faţă şi au fost înregistrate pe bandă 
magnetică. Scopul interviurilor a fost identificarea percepţiilor ecologice ale 
profesorilor şi ale percepţiilor lot faţă de programele ecologice. Utilizarea gru-
purilor-focus ajută la colectarea unei informaţii care nu poate fi obţinută prin 
alte metode, la primirea unor răspunsuri diverse, la urmărirea unei multitudini 
de interacţiuni, la îmbogăţirea informaţiei colectate cu ajutorul altor instrumen-
te şi prin urmare, este o bază mai bună pentru cercetare. Scopul interviurilor de 
grup cu elevii (focus-grupurile) a fost identificarea percepţiilor ecologice ale 
acestora şi percepţiile faţă de programele ecologice.

Programul de intervenţie a fost creat de cercetător în conformitate cu in-
formaţia obţinută din chestionarele prealabile. Programul a fost organizat în 
conformitate cu modalitatea „predarea în cancelarie” şi a avut scopul de a creşte 
nivelul de alfabetizare ecologică al elevilor. Majoritatea profesorilor din şcoli 
au frecventat cu regularitate programul. Profesorii au fost rugaţi să integreze EE 
în toate domeniile de predare. Programul de intervenţie reprezintă, de fapt, un 
training anual, format din 14 şedinţe de 2-3 ore academite (în total, 30 de ore 
academice). Programul a inclus lecţii, workshop-uri şi excursii cu tematică eco-
logică, pe parcursul cărora au fost abordate problemele ecologice, au fost ţinute 
discuţii, au fost prezentate modele de predare, au fost create grupuri de lucru, 
profesorii au privit filme şi au predat lecţii care au fost organizate sau urmau 
a fi organizate în baza experienţei, au fost prezentate materiale din experienţa 
profesorilor şi au fost ţinute discuţii (prezentări şi analiza unui studiu de caz). 
Workshopurile au avut scopul de a pregăti şi de a susţine profesorii în practica 
lor de predare în şcoli, din punctul de vedere al EE. Obiectivele programului 
au fost: furnizarea de cunoştinţe ecologice despre problemele relevante pen-
tru domeniile de predare ale profesorilor; obţinerea celor mai bune competenţe 
şi aptitudini ale profesorilor din şcoli; consolidarea percepţiilor ecologice ale 
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profesorilor şi percepţiile despre rolul lor ca designeri activi ai atitudinilor şi 
comportamentelor ecologice ale elevilor; încurajarea profesorilor de a fi mai 
deschişi pentru a lucra cu elevii lor în direcţia promovării problemelor me-
diului; participarea tuturor profesorilor din şcoli la programele ecologice şi la 
integrarea EE în toate materiile de studiu; creşterea responsabilităţii şi apro-
fundarea implicării personalului: a nu se considera responsabili doar profesorii 
direct implicaţi, care lucrează uneori singuri fără a fi susţinuţi în activitatea 
lor şi, de asemenea, a nu se considera responsabili doar profesorii care predau 
materii legate de mediu mai mult decât alţii (profesorii de ştiinţe, de ştiinţe ale 
mediului, de geografie generală şi de geografie a ţării de origine), astfel încât 
problemele ecologice nu vor avea doar o orientare teoretică, fără un context 
socio-cultural complex şi furnizarea unui model de predare interactiv şi semi-
nificativ cu privire la EE; stabilirea unor legături cu procesul de învăţământ în 
desfăşurare, cu curricumul din şcoli şi cu creşterea nivelului de EE al elevilor 
din şcoli [28]. Acest program se axează pe învăţarea experimentală şi pe cea 
bazată pe practică, dar şi pe acţiuni în favoarea mediului. Modelul programului 
de intervenţie este prezentat în figura doi.

Înainte de a implementa programul de intervenţie, au fost realizate câte-
va interviuri personale în profunzime cu unii profesori participanţi, pentru a 
identifica percepţiile lor ecologice şi percepţiilor lor cu privire la obiectivele 
şi eficienţa programelor ecologice existente în şcoli, iar după încheierea pro-
gramului, interviurile au fost realizate cu aceiaşi profesori, pentru a identifica 
felul în care programul de intervenţie i-a ajutat să lucreze pentru soluţionarea 
problemelor ecologice. Concluzia finală: Programul de intervenţie conceptuali-
zat de noi poate fi un exemplu/model de program care promovează EE în baza 
dezvoltării durabile.

Fig.2. – Modelul pedagogic al programului de intervenţie pentru formarea 
cadrelor didactice
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Dezbateri asupra concluziilor principale ale cercetării experimentale: 
Prezenta cercetare a fost realizată cu scopul de a analiza impactul programe-
lor ecologice asupra alfabetizării ecologice a elevilor şi s-a axat pe programul 
„şcoala verde” şi pe programul de intervenţie care a fost dezvoltat de cercetă-
toare şi creat special pentru profesorii care interacţionează, în fiecare zi, cu ele-
vii. Scopul programului a fost dezvoltarea indirectă a nivelului de alfabetizare 
ecologică a elevilor. Percepţiile ecologice şi percepţiile despre obiectivele şi 
contribuţia programelor ecologice ale elevilor şi profesorilor, au fost, de aseme-
nea, introduse în prezenta cercetare.

Cunoştinţele ecologice generale ale elevilor din clasa a şasea din şcoala pri-
mară din sectorul arab sunt inadecvate [31]. Nu a fost înregistrată nicio diferen-
ţă între nivelul de cunoştinţe ecologice de la începutul şi de la sfârşitul anului 
de studii în şcolile verzi şi non-verzi. Nivelul de cunoştinţe ecologice al elevilor 
din şcolile verzi a fost puţin mai mare decât cel al elevilor din şcolile non-verzi, 
la începutul (figura 3) şi la sfârşitul anului de studii. 

Fig. 3 - Nivelul de cunoştinţe ecologice ale elevilor din şcolile verzi versus cunoş-
tinţele ecologice din şcolile non-verzi la începutul anului de învăţământ

Nivelul de cunoştinţe în şcoala în care programul de intervenţie a fost imple-
mentat mai târziu a fost cel mai mic dintre toate cele cinci şcoli participante la 
cercetare, la începutul şi la sfârşitul anului de studii. Totuşi, spre sfârşitul anului 
de studii, după implementarea programului de intervenţie, nivelul de cunoştinţe a 
crescut seminificativ, după cum se vede în figura 4. 
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fost puţin mai mare decât cel al elevilor din şcolile non-verzi, la începutul(figura 3)  şi la sfârşitul anului de studii.  

Fig. 3 -  Cunoştinţele ecologice în şcolile verzi versus cunoştinţele ecologice din şcolile non-verzi la începutul 
anului  de învăţământ. 

 

 

Nivelul de cunoştinţe în şcoala în care programul de intervenţie a fost implementat mai târziu a fost cel mai 

mic dintre toate cele cinci şcoli participante la cercetare, la începutul şi la sfârşitul anului de studii. Totuşi, spre 

sfârşitul anului de studii, după implementarea programului de intervenţie, nivelul de cunoştinţe a crescut 

seminificativ, după cum se vede în figura 4.  

Fig. 4. – Cunoştinţele ecologice în şcoala non-verde cu programul de intervenţie la începutul şi la sfârşitul anului de 
studii 
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Fig. 4. – Nivelul de cunoştinţe ecologice ale elevilor din şcoala non-verde, cu 
programul de intervenţie la începutul şi la sfârşitul anului de studii

La începutul anului de studii, diferenţa între nivelul de cunoştinţe între şcoa-
la cu un program de intervenţie şi şcolile verzi era, în mod evident, în favoarea 
şcolilor verzi. Totuşi, la sfârşitul anului de studii nu mai era, aproximativ, nicio 
diferenţă între ele şi poate, doar una mică, în favoarea şcolii cu programul de 
intervenţie. Diferenţa dintre nivelul de cunoştinţe în şcoala cu programul de 
intervenţie şi şcolile non-verzi nu a fost semnificativă la începutul anului de stu-
dii, totuşi, la sfârşitul acestuia diferenţa a fost, în mod evident, în favoarea şcolii 
cu programul de intervenţie, fapt care demonstrează că programul e intervenţie 
a avut o influenţă pozitivă asupra cunoştinţelor ecologice ale elevilor.

În general, atitudinile şi dorinţa de a acţiona în favoarea mediului a tuturor 
elevilor, au fost pozitive. Atitudinile elevilor din şcolile verzi au fost puţin mai 
pozitive decât atitudinile elevilor din şcolile non-verzi, la începutul şi la sfârşi-
tul anului de studii. 

Acest lucru era previzibil, pentru că unul dintre obiectivele programului 
ecologic „Şcoala verde” a fost dezvoltarea şi consolidarea atitudinilor pozitive 
faţă de mediu [31]. În şcolile în care a fost implementat programul de inter-
venţie, atitudinile elevilor erau asemănătoare cu cele ale elevilor din şcolile 
non-verzi şi puţin mai pozitive decât şcolile verzi la începutul şi la sfârşitul 
anului de studii. Acest lucru demonstrează că programul „Şcoala verde” a reuşit 
să influenţeze atitudinile elevilor şi să le amelioreze, cu mai mult succes decât 
programul de intervenţie, chiar dacă impactul ambelor programe a fost unul 
pozitiv. În general, sentimentele elevilor faţă de mediu au fost pozitive.
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Atitudinile ecologice s-au îmbunătăţit pe parcursul anului de studii (cu şi 
fără programul „Şcoala verde”) în toate tipurile de şcoli [31]. Elevii din şcolile 
verzi şi-au exprimat dragostea pentru animale, plante şi natură puţin mai mult 
decât cei din alte şcoli, fără a fi înregistrată totuşi o diferenţă semnificativă. În 
şcolile non-verzi, creşterea atitudinii pozitive a fost mai mare decât în şcolile 
verzi. În şcolile unde a fost implementat programul de intervenţie, creşterea 
atitudinii pozitive a fost, în mod evident, mai mare şi acest fapt indică şi o im-
plicare emoţională sporită (figura 5). Implicarea emoţională poate schimba ati-
tudinile, consolida dorinţa de a acţiona în favoarea mediului şi luarea deciziilor 
în baza aspectelor etice şi ecologice [2].

Fig. 5 - Nivelul de manifestare atitudinilor ecologice în şcoala non-verde, cu pro-
gramul de intervenţie la începutul şi la sfârşitul anului de studii

În general, nivelul comportamentului elevilor a fost de la minim la moderat 
[31]. Nu a fost înregistrată nicio diferenţă între comportamentul din toate tipu-
rile de şcoli la începutul şi la sfârşitul anului şcoalar şi nici în şcoala în care a 
fost implementat programul de intervenţie. Acest fapt ar putea fi condiţionat 
de obiceiurile de comportament anterioare. Comportamentul în şcolile verzi 
a inclus mai multe domenii şi, într-un fel, un nivel mai mare decât în şcolile 
non-verzi, deşi diferenţa nu a fost semnificativă. Comportamentul ecologic în 
şcolile verzi, comparat cu cel din şcolile non-verzi, la sfârşitul anului de studii 
este prezentat în figura ce urmează. 
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Fig. 6 - Comportamentul ecologic al elevilor din şcolile verzi versus 
comportamentul ecologic în şcolile non verzi la sfârşitul anului de studii

Diferenţele dintre şcolile verzi şi non-verzi şi şcoala cu programul de interven-
ţie, în care elevii sunt mai implicaţi în mediul înconjurător şi dintre restul şcolilor, 
coincid cu rezultatele cercetării realizate de Negev şi de colegii acestuia [22] pe 
elevii din clasa a şasea şi a douăsprezecea din 182 de şcoli, prin care s-a demon-
strat că elevii care se implicau mai mult în problemele mediului aveau rezultate 
mai mari pentru componentele de cunoştinţe, atitudini şi comportament, iar elevii 
care erau mai interesaţi de experienţe ecologice, au luat punctaj mai mare la toate 
componentele. Rezultatele totale ale tuturor componentelor alfabetizării ecologice, 
în toate tipurile de şcoli, la începutul şi la sfârşitul anului de studii sunt prezentate 
în tabelele de mai jos.

Tabelul 3 - Rezultalele elevilor la începutul anului de studii

Toate şcolile Şcolile verzi Şcoli non-verzi
Şcoli non-verzi 
cu programul de 

intervenţie
P DS P DS P DS P DS

Cunoştinţe 56.08 14.24 62.38 13.52 51.61 15.78 49.11 14.28
Atitudini 73.82 6.57 74.81 6.89 72.44 6.43 72.45 8.69

Sentimente 77.91 6.3 79.30 6.66 76.99 6.35 77.36 6.20
Comporta-

mente 
66.65 7.79 66.84 10.55 66.52 5.94 69.01 5.73

(P: Punctaj, DS: Deviere de la standarde)
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Tabelul 3 - Rezultalele pentru cunoştinţe, atitudini, sentiment şi comportament  

la începutul anului de studii 

 Toate şcolile Şcolile verzi Şcoli non-verzi Şcoli non-verzi 
cu programul de 

intervenţie 
 

P DS P DS P DS P DS 
Cunoştinţe 80.65 41.41 04.25 42.84 84.04 48.55 11.44 41.45 
Atitudini  52.54 0.85 51.54 0.51 54.11 0.12 54.18 5.01 
Sentiment 55.14 0.2 51.26 0.00 50.11 0.28 55.20 0.46 

Comportament  00.08 5.51 00.51 46.88 00.84 8.11 01.64 8.52 
(P: Punctaj, DS: Deviere de la standarde) 

Tabelul4 - Rezultalele pentru cunoştinţe, atitudini, sentiment şi comportament la sfârşitul anului de studii 
 Toate şcolile Şcolile verzi Şcoli non-verzi Şcoli non-verzi 

cu programul de 
intervenţie 

 
P DS P DS P DS P DS 

Cunoştinţe 85.20 42.1 04.50 44.55 82.06 40.18 02.58 41.14 
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Tabelul 4 - Rezultalele elevilor la sfârşitul anului de studii

Toate şcolile Şcolile verzi Şcoli non-verzi
Şcoli non-verzi 
cu programul de 

intervenţie

P DS P DS P DS P DS

Cunoştinţe 57.36 13.9 62.76 11.77 53.60 16.45 63.85 14.91

Atitudini 73.52 6.92 74.46 7.00 73.38 6.74 73.36 8.45

Sentimente 80.42 6.8 80.91 7.92 80.12 6.14 81.06 7.96

Comporta-
mente 

67.87 7.16 69.61 7.32 66.71 7.30 69.01 8.04

(P: Punctaj, DS: Deviere de la standarde)

Cu referire la competenţe, în toate tipurile de şcoli, numărul de elevi care 
au răspuns la întrebări a fost mic şi dintre aceştia, numărul de elevi care au 
fost capabili să identifice, în întregime, problema, a fost, de asemenea, mic, 
însă majoritatea dintre ei au reuşit să identifice parţial problema. Cu privire la 
sugerarea unor soluţii pentru problemă, doar un număr mic de elevi care au răs-
puns la întrebare au putut sugera două soluţii pentru problemă, însă majoritatea 
dintre ei au reuşit să sugereze doar o soluţie. Punctajul total al competenţelor a 
fost relativ mic, în toate tipurile de şcoli. Rezultatele obţinute corespund celor 
obţinute de Marcinkowski şi de colegii săi [15] în cadrul unei cercetări care 
demonstrează că nivelul competenţelor este cel mai mic dintre toate componen-
tele alfabetizării ecologice. Programul de intervenţie a influenţat pozitiv com-
petenţele elevilor şi i-a ajutat să gândească mai profund şi să sugereze soluţii 
corecte la problemele propuse, însă, de asemenea, a fost înregistrată o diferenţă 
semnificativă la punctajul final al competenţelor între şcoala cu programul de 
intervenţie şi restul şcolilor.Nivelul de conştiinţă ecologică a elevilor (cu privire 
la problemele de mediu) a fost testat prin intermediul chestionarelor şi s-a deter-
minat că nivelul acesteia s-a îmbunătăţit în toate tipurile de şcoli, însă ameliora-
rea a fost mai evidentă în şcolile verzi. Rezultatul a fost unul aşteptat, pentru că 
unul dintre obiectivele programelor de EE şi al programului de intervenţie este 
şi dezvoltarea conştiinţei, dar şi provocarea unor schimbări de comportament. 
De asemenea, s-a demonstrat că între nivelul de conştiinţă ecologică a elevilor 
şi nivelul de alfabetizare ecologică a acestora este o legătură. Elevii cu o con-
ştiinţă ecologică avansată au luat punctaje mai mari în alfabetizarea ecologică 
decât elevii cu o conştiinţă ecologică modestă. Punctajul total la competenţe şi 
conştiinţă ecologică în toate tipurile de şcoli, la începutul şi la sfârşitul anului 
de studii, sunt prezentate în tabelele ce urmează.
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Tabelul 5 - Rezultatele elevilor la începutul anului de studii

Toate şcolile Şcolile verzi Şcoli non-verzi
Şcoli non-verzi 
cu programul de 

intervenţie
P DS P DS P DS P DS

Competenţe 49.52 9.49 48.46 9.30 49.93 9.62 47.86 10.63
Nivelul de 
conştiinţă 
ecologică

88.54 6.34 84.69 9.63 91.9 3.68 91.06 7.51

(P: Punctaj, DS: Deviere de la standarde)

Tabelul 6 - Rezultatele elevilor la sfârşitul anului de studii

Toate şcolile Şcolile verzi Şcoli non-verzi
Şcoli non-verzi 
cu programul de 

intervenţie
P DS P DS P DS P DS

Competenţe 50.65 7.54 48.00 7.50 52.61 7.62 53.46 5.89
Nivelul de 
conştiinţă 
ecologică

92.23 6.65 90.69 9.56 93.30 4.85 92.70 4.64

(P: Punctaj, DS: Deviere de la standarde)

În general, majoritatea elevilor au un nivel mediu de alfabetizare ecologică şi 
doar un procent mic de elevi au un nivel de alfabetizare ecologică înalt sau mic. În 
conformitate cu concluziile prezentei cercetări, elevii care au fost educaţi ecologic 
au luat un punctaj mai mare de alfabetizare ecologică, fapt care demonstrează de-
finiţia propusă de Hsu, conform căreia EE ajută oamenii să-şi dezvolte conştiinţa, 
cunoştinţele şi atitudinile faţă de mediul înconjurător, să dobândească competenţe 
şi motivaţia de a acţiona activ şi de a rezolva probleme şi aspecte ecologice şi de 
a dezvolta implicarea activă în prevenirea problemelor ecologice şi în protecţia şi 
amelioarea mediului [9]. Scopul fundamental al EE este de a dezvolta oameni alfa-
betizaţi ecologic, care au comportamente ecologice responsabile [11].

Relativ la corelaţia dintre componentele alfabetizării ecologice, mai multe studii 
au analizat impactul programelor de EE asupra nivelului de alfabetizare ecologică a 
elevilor. Cercetătorii Kaiser et al. [13] au ajuns la concluzia că între componentele 
alfabetizării ecologice există o corelaţie strânsă. Totuşi, în 1990, cercetătorii Hunger-
ford & Volk au ripostat prin faptul că această corelaţie nu a fost subiectul multor cer-
cetări. Cercetătorul Rickinson [24] a investigat efectul programelor ecologice asupra 
alfabetizării ecologice şi a descoperit că unele influenţau anumite componente, iar 
altele nu aveau nicio influenţă asupra lor. Cercetătorii Hungerford & Volk [11] şi and 
Rickinson et al. [24] şi alţii au constatat că relaţiile dintre componentele alfabetizării 
ecologice sunt complexe. În prezentul studiu, s-a ajuns la concluzia că un nivel înalt 
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de cunoştinţe nu duce, implicit, la sentimente şi la comportamente ecologice mai 
bune. Mai multe atitudini pozitive generează spirit şi comportamente mai pozitive şi 
viceversa. Un spirit ecologic pozitiv implică un comportament pozitiv şi invers. O 
corelaţie semnificativă a fost găsită între cunoştinţe şi conştiinţă, cunoştinţe şi atitu-
dini, însă nu a fost găsită nicio corelaţie directă între cunoştinţe şi comportamente.

Privind relaţia dintre alfabetizarea ecologică şi factorii variabili independenţi, 
s-a constatat că elevii cu surse de cunoştinţe diverse au luat punctaje mai mari de 
alfabetizare ecologică. Elevii care au avut ca sursă de cunoştinţe doar şcoala au avut 
cel mai înalt punctaj dintre elevii care au ales că au doar o singură sursă de cunoştin-
ţe, find urmaţi de elevii ai căror sursă de cunoştinţe este televizorul, urmat de calcu-
lator şi la final, de membrii familiei. Nu a fost înregistrată nicio diferenţă importantă 
între băieţi şi fete. Acest lucru contrazice cercetarea făcută de Bloom [3] pe elevii de 
clasa a IX-a, din 24 de şcoli diferite cu scopul de a evalua cunoştinţele, atitudinile, 
sursa cunoştinţelor şi legătura dintre factorii variabili de fomare şi în care s-a ajuns 
la concluzia că băieţii iau punctaje mai mari la toate testele. Nu a fost înregistrată 
nicio diferenţă în alfabetizarea ecologică a elevilor din punctul de vedere al educa-
ţiei tatălui. Nu a fost înregistrată nicio diferenţă în alfabetizarea ecologică a elevilor 
din punctul de vedere al educaţiei mamei. Aceste argumente contrazic cercetarea lui 
Goldman et al. [7], în care s-a constatat că elevii care au mame cu studii superioare 
au comportament mai responsabil faţă de mediu, mai ales, faţă de reciclarea deşe-
urilor. Nu a fost remarcată nicio diferenţă în alfabetizarea ecologică a elevilor din 
punctul de vedere al profesiei părinţilor şi nicio diferenţă în alfabetizarea ecologică 
a elevilor din perspectiva volumului de timp petrecut în aer liber.

Percepţiile elevilor – Prezenta cercetare este mixtă, pentru că analizează impac-
tul programelor ecologice, în conformitate cu abordarea sustenabilă, asupra alfabe-
tizării ecologice a elevilor. Am considerat important să identificăm percepţile eco-
logice şi percepţiile faţă de programele ecologice ale elevilor şi profesorilor care au 
participat la cercetare. Identificarea percepţiilor şi interpretarea lor ar putea contribui 
la înţelegerea felului în care elevii şi profesorii reacţionează la mediu şi la programe-
le ecologice. De asemenea, aceasta ar putea reflecta felul în care ei percep obiectivele 
EE. Prin urmare, cea de-a doua întrebare a cercetării se axează pe percepţiile eco-
logice şi pe percepţiile faţă de programele ecologice ale elevilor şi ale profesorilor 
care au participat la cercetare. Considerăm foarte importantă delimitarea percepţiilor 
persoanelor implicate în EE prin intermediul a mai multe presupuneri: felul în care 
oamenii simt interacţiunea cu mediul şi îl înţeleg, felul în care mediul le provoacă 
anumite sentimente şi comportamente ecologice şi, prin urmare, descifrarea acestor 
perceperi este foarte importantă [14]. Elevii percep conceptul de mediu într-un mod 
diferit, conform abordării biocentrice şi antropocentrice, descrise de Stern & Dietz 
[35] şi conform abordării sustenabile descrise de Wals [40]. Abordări similare au fost 
identificate în cercetarea lui Loughland, Reid & Petocz [14]. Elevii din şcolile non-
verzi au privit mediul mai mult ca o sursă de distracţie şi de relaxare, spre deosebire 
de elevii din şcolile verzi, care consideră mediul o totalitate de factori biotici şi abi-
otici. Majoritatea elevilor au abordat mediul dintr-o perspectivă ecologică îngustă, 
care se potriveşte cu cercetarea lui Shepardson, Wee, Priddy & Harbor [33], în care 
s-a constatat că percepţia dominantă este cea a mediului ca un spaţiu natural fără 
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oameni.Cu privire la mediul natural şi artificial, elevii din şcoala verde au menţionat 
activitatea umană, iar elevii din şcoala non-verde – comparaţia dintre animalele şi 
plantele sălbatice şi plantele cultivate şi animalele domestice. Acest aspect demon-
strează că în şcolile non-verzi predomină viziunile inoculate de ştiinţe, în timp ce în 
şcolile verzi, cele ecologice. Cu referire la conceptul de calitate a mediului, elevii din 
şcoala verde au vorbit despre acţiuni active, iar cei din şcoala non-verde au descris 
statutul de mediu. Din perspectiva conceptului de ştiinţe ale mediului, elevii din am-
bele tipuri de şcoli au explicat conceptul folosind aceleaşi abordări: antropocentrică 
şi sustenabilă. Elevii din ambele tipuri de şcoli s-au perceput pe ei înşişi ca având 
o conştiinţă ecologică nedezvoltată şi şi-au perceput părinţii cu o conştiinţă eco-
logică dezvoltată. De asemenea, cu privire la acţiunea ecologică, elevii din şcoala 
verde consideră că nivelul lor de activitate ecologică este mediu, în comparaţie cu 
elevii din şcoala non-verde care consideră că au un nivel scăzut de activitate ecolo-
gică. Toţi elevii consideră că părinţii lor au un nivel mai înalt de activitate ecologică. 
Elevii din şcoala verde se percep ca având un nivel înalt de cunoştinţe ecologice, 
în comparaţie cu elevii din şcoala non-verde, care s-au perceput ca având un nivel 
mic de cunoştinţe ecologice. Elevii din şcoala verde sunt mai implicaţi în mediu şi 
cunosc mai multe despre acesta. Majoritatea elevilor din ambele tipuri de şcoli au 
declarat că au surse de cunoştinţe variate şi acest lucru corespunde şi rezultatelor 
chestionarului. Elevii din şcoala non-verde au menţionat că doar profesorii de ştiinţe 
şi de geografie abordează problemele ecologice, în timp ce elevii din şcoala verde au 
remarcat că majoritatea profesorilor din şcoala lor abordează problemele ecologice. 
Profesorii din şcoala verde, de obicei, participă la instruiri despre problemele eco-
logice şi sustenabilitate, formate din 4 traininguri [43]. Elevii din ambele tipuri de 
şcoli au demonstrat o sensibilitate mare faţă de mediu, mai ales la subiectul dragostei 
pentru natură, animale şi plante. Atunci când au fost întrebaţi dacă cunosc obiectivele 
programelor ecologice şi aşteptările pe care le au acestea, elevii din şcoala verde au 
fost capabili să definească mai bine obiectivele programului ecologic şi aşteptările 
acestuia, în conformitate cu abordarea sustenabilă, spre deosebire de elevii din şcoa-
la non-verde, care s-au referit mai mult la imaginea şcolii şi la îmbogăţirea cunoştin-
ţelor şi nu s-au referit la atitudini, valori şi comportamente. Acest fapt demonstrează 
că programul pentru educaţia sustenabilă se axează pe valori, comportamente [44], 
atât la nivel conceptual, cât şi practic, din mai multe puncte de vedere. Atunci când 
elevii din ambele tipuri de şcoli au fost întrebaţi cu ce probleme ecologice sunt fa-
miliarizaţi, ei au menţionat problemele locale de la şcoală şi din vecinătate şi nu au 
menţionat problemele globale. Cu privire la cauza problemei, elevii din şcoala verde 
au considerat că cea mai mare parte a vinei o poartă omul şi elevii înşişi, iar elevii din 
şcoala non-verde au găsit alţi vnovaţi, cum ar fi instituţia şi autorităţile.Acest lucru 
demonstrează faptul că şcolile non-verzi nu se află în relaţii bune cu autorităţile şi că 
elevii consideră că vieţile şi deciziile lor sunt controlate de o autoritate superioară, în 
timp ce elevii din şcoala verde consideră că ei îşi controlează singuri vieţile. Rezulta-
te similare au fost obţinute în urma mai multor studii [11]. Elevii din ambele tipuri de 
şcoli îşi percep profesorii ca având un nivel înalt de conştiinţă ecologică. Cu privire 
la acţiunea şcolii, elevii din şcoală verde s-au referit la aceasta într-un sens mai larg, 
spre deosebire de elevii din şcoala non-verde, care s-au referit la această acţiune din 
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punctul de vedere al curăţeniei.La sfârşitul anului de studii şi după implementarea 
programului de intervenţie în şcoala non-verde, percepţiile au fost mai omogene şi 
mai aproape de abordarea sustenabilă. Răspunsurile elevilor au fost mai concrete şi 
mai profunde, aceasta demonstrând efectul pozitiv al programului de intervenţie. 
Elevii au indicat că se percep pe ei înşişi ca având un nivel mediu de conştiinţă eco-
logică, iar pe părinţi – ca având un nivel înalt de conştiinţă. Ei au menţionat că sursa 
principală a cunoştinţelor lor ecologice este şcoala. Ei au remarcat că majoritatea 
profesorilor din şcoală au abordat problemele ecologice.Cu referire la obiectivele 
programelor ecologice, elevii au menţionat, pe lângă îmbogăţirea cunoştinţelor, rela-
ţia dintre om şi natură, dragostea pentru natură şi preocuparea pentru mediu. La înce-
putul anului de studii, viziunile elevilor erau orientate spre cunoştinţe, iar la sfârşitul 
anului, ele includeau cunoştinţe, atitudini şi comportamente/competenţe. În relaţia 
cu problemele ecologice, elevii s-au referit mai mult la activităţile cotidiene şi la da-
unele provocate de ele, iar referindu-se la cauzele problemelor, elevii i-au acuzat mai 
puţin pe alţii şi mai mult pe ei înşişi. Elevii au menţionat că profesorii le formează 
comportamentul şi că ei sunt un exemplu de implicare personală şi de activitate în 
favoarea mediului. Atunci când elevii au vorbit despre activitatea şcolii, ei au inclus 
mai multe domenii în răspunsurile lor.

Percepţiile profesorilor – Identificarea percepţiilor profesorilor în cadrul pre-
zentei cercetări a contribuit în mod semnificativ la înţelegerea şi la analiza nivelului 
de alfabetizare ecologică a elevilor şi la planificarea şi adaptarea programelor de 
instruire ecologică pentru învăţătorii din şcolile primare. Percepţile profesorilor sunt 
foarte importante, pentru că ei sunt calea de implementare a unei EE semnificative 
în sistemul educaţional şi de dezvoltare a alfabetizării ecologice printre elevi [17]. 
Percepţiile profesorilor identificate în prezenta cercetare au fost, de asemenea, diver-
se şi aproape de abordările biocentrică, antropocentrică şi sustenabilă. Profesorii din 
şcoala verde au diferenţiat conceptul de mediu, de mediu înconjurător şi de mediu 
artificial, bazându-se mai mult pe abordarea sustenabilă. Totuşi profesorii din şcoala 
non-verde au perceput mediul, axându-se mai mult pe abordările antropocentrică şi 
biocentrică, iar la sfârşitul anului de studii, ei au fost mai aproape de abordarea suste-
nabilă. Profesorii din şcoala verde s-au perceput ca având un nivel înalt de conştiinţă 
şi de experienţă ecologică. Profesorii din şcolile non-verzi s-au perceput, la începutul 
anului de studii, ca având un nivel mediu de cunoştinţe, conştiinţă şi comportament 
ecologic, iar la sfârşitul anului de studii, majoritatea dintre ei s-au perceput ca având 
un nivel înalt de cunoştinţe, conştiinţă şi comportament ecologic. Cu privire la obiec-
tivele programului ecologic, răspunsurile profesorilor din şcoala verde au inclus mai 
multe domenii, în timp ce răspunsurile profesorilor din şcoala non-verde au fost 
axate pe cunoştinţe, legătura cu natura, imaginea şcolii şi lumea înconjurătoare. La 
sfârşitul anului de studii, răspunsurile profesorilor au inclus mai multe domenii, cum 
ar fi comportamentul responsabil şi atitudinile pozitive faţă de mediu. Profesorii din 
ambele tipuri de şcoli au avut aşteptări mari de la programele ecologice. Profesorii 
din şcolile verzi consideră că elevii lor au un nivel mediu de conştiinţă ecologică 
şi de activitate ecologică. Profesorii din şcolile non-verzi, din contra, consideră că 
elevii lor, la începutul anului de studii, aveau un nivel scăzut de conştiinţă ecologi-
că şi de activitate ecologică, însă la sfârşitul anului, dădeau dovadă de o conştiinţă 
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ecologică şi de o activitate ecologică la un nivel mediu, învinuindu-se pe ei înşişi şi 
pe părinţi pentru rezultatele iniţiale. Atunci când au fost întrebaţi despre activitatea 
şcolii, profesorii din şcoala verde au menţionat în răspunsuri societatea şi economia, 
iar cei din şcoala non-verde – acţiuni specifice, însă la sfârşitul anului de studii, au 
vorbit, de asemenea, despre societate şi economie. Profesorii din ambele tipuri de 
şcoli erau familiarizaţi cu problemele ecologice şi s-au referit mai mult la problemele 
locale. Din perspectiva cauzelor problemelor ecologice, profesorii din şcoala verde 
au învinuit elevii şi părinţii acestora, iar profesorii din şcoala non-verde, la înce-
putul anului de studii, au învinuit, mai mult, autorităţile. Totuşi, la sfârşitul anului 
de studii, ei au considerat că vina autorităţilor este mai mică şi că ei înşişi, elevii şi 
părinţii acestora, poartă o vină destul de mare. Cu privire la obiectivele programului 
ecologic, majoritatea profesorilor, la sfârşitul anului de studii, au indicat obiecivele 
de consolidare a cunoştinţelor, atitudinilor, comportamentului, valorilor şi a legătu-
rii cu mediul. Aceste aspecte sunt componentele de bază ale alfabetizării ecologice 
[23]. Orr [23] consideră că educaţia pentru alfabetizare ecologică este o modalitate 
adecvată pentru implementarea educaţiei pentru dezvoltarea durabilă. Profesorii din 
ambele tipuri de şcoli nu au fost la curent cu organizaţiile şi agenţiile care lucrează 
pentru mediu, cu excepţia Ministerului pentru Protecţia Mediului şi Fondul Naţional 
Evreiesc, însă la sfârşitul anului de studii, ei cunoşteau mai multe organizaţii de acest 
gen. Conform rezultatelor menţionate mai sus, diferenţa evidentă dintre şcoala verde 
şi şcoala non verde, la începutul anului de studii, este cauzată de lipsa unei instruiri 
a profesorilor în domeniul problemelor ecologice. La această concluzie au ajuns mai 
multe studii, care arată că instruirea insuficientă a profesorilor în domeniul EE este 
unul dintre obstacolele în implementarea cu success a EE în şcoli [4].

Rezultatele ne demonstrează foarte clar că în aceeaşi şcoală, percepţiile elevilor 
coincid cu percepţiile profesorilor, indicând că percepţiile elevilor sunt favorizate 
de percepţiile profesorilor. Prin urmare, dacă obiectivul principal al EE este alfa-
betizarea ecologică a elevilor, atunci procesul ar trebui început cu profesorii care 
se află, în fiecare zi, în contact cu aceştia şi au cea mai mare influenţă asupra lor. 
Percepţiile profesorilor sunt foarte importante, pentru că ele sunt modalitatea de a 
implementa o educaţie ecologică semnificativă în sistemul educaţional şi în dezvol-
tarea alfabetizării ecologice a elevilor [17].

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
Prin cercetarea noastă am dedus, în mod avizat că nivelul general de cunoştinţe 

ecologice este insuficient. Majoritatea elevilor din şcolile primare din sectorul arab 
nu au cunoştinţe ecologice corespunzătoare. Programul „Şcoala verde” a influenţat 
pozitiv cunoştinţele, efectul lui fiind mai benefic la capitol cognitiv.

Problema importantă soluționată în cercetare vizează analiza reperelor teoretice 
și metodologice și ale impactului pe care îl au programele de alfabetizare ecologică 
a elevilor din clasa a şasea din sectorul arab şi a percepţiilor ecologice ale elevilor şi 
ale profesorilor cu privire la acestea, din perspectiva valorificării unui program de 
intervenție pentru formarea cadrelor didactice în domeniul educației ecologice, în 
vederea eficientizării abordării sustenabile a comportamentului de mediu.



29

1. Studierea literaturii de specialitate și a documentelor internaționale a 
identificat importanța vitală a educației ecologice, în general și relevanța  
atitudinilor constructive ale elevilor faţă de mediu. Elevii din sectorul 
arab al Israelului dau dovadă de atitudini pozitive faţă de mediu şi de so-
lidaritate cu valorile ecologice asociate cu protecţia mediului, iar atitudi-
nile celor din şcolile verzi sunt, în general, mai pozitive decât atitudinile 
din restul şcolilor, mai ales, în ceea ce ţine de consumerismul verde. 

2. Valorificarea metodologiei de alfabetizare ecologică a determinat impac-
tul programului „Şcoala verde” asupra atitudinii pozitive ecologice, care 
nu a fost mai mare decât impactul curriculumului din şcolile non-verzi. 
Curriculumul obişnuit a contribuit foarte mult asupra educării sentimen-
telor ecologice ale elevilor, programul de intervenţie însă a produs opti-
mizarea sensibilă a  atitudinii ecologice a elevilor.

3. Nivelul comportamentului ecologic, în general, este inadecvat. Nu a fost 
înregistrată nicio diferenţă între nivelul de comportament între şcolile 
verzi şi şcolile non-verzi, însă în şcolile verzi, comportamentul elevilor 
a inclus mai multe domenii. Programul de intervenţie nu a avut un efect 
semnificativ asupra comportamentului.

4. Nivelul competenţelor care vizează problemele de mediu este, în gene-
ral, inadecvat. Programul de intervenţie a avut un impact pozitiv asupra 
competenţelor şi mai ales, asupra abilităţii de a sugera o soluţie corectă 
şi potrivită pentru problemele ecologice, însă comparată cu alte tipuri de 
şcoli, diferenţa nu a fost semnificativă.

5. Nivelul de conştiinţă pozitivă, în toate tipurile de şcoli, la începutul 
anului de studii, a fost relativ moderat, acesta crescând în toate tipurile 
de şcoli, însă cea mai mare creştere a avut loc în şcolile verzi. Efectul 
programului de intervenţie asupra conştiinţei a fost pozitiv. În general, 
impactul programului de intervenţie a fost aproape identic cu impactul 
programului „Şcoala verde”. De asemenea, a fost găsită o legătură în-
tre nivelul conştiinţei ecologice şi nivelul de alfabetizare ecologică, mai 
ales la nivel de competenţe şi sentimente. Între cunoştinţele ecologice şi 
componentele alfabetizării ecologice a fost înregistrat o discrepanţă. Un 
nivel superior de cunoştinţe în problemele ecologice nu presupune, în 
mod necesar, o atitudine pozitivă, sentimente pozitive şi comportamente 
adecvate în mediul înconjurător.

6. O corelaţie moderată a fost găsită între atitudini şi sentimente, între ati-
tudini şi comportamente şi între sentimente şi comportamente. Elevii cu 
atitudini pozitive şi cu sentimente pozitive au demonstrat un comporta-
ment mai responsabil faţă de mediu. În general, nu a fost determinată 
nicio corelaţie seminificativă între componentele alfabetizării ecologice. 
Relaţia dintre alfabetizarea ecologică şi factorii variabili de formare este 
limitată. Nu a fost înregistrat niciun factor variabil de formare semnifi-
cativ pentru alfabetizarea ecologică. Totuşi, în ceea ce priveşte sursa de 
cunoştinţe, şcoala oferă surse importante de cunoştinţe ecologice pentru 
creşterea nivelului de alfabetizare ecologică a elevilor, ea fiind urmată 
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de mass media, în special de televizor şi de calculator. Folosirea unor 
surse diverse pentru obţinerea cunoştinţelor contibuie mai mult decât o 
sursă unică de cunoştinţe la creşterea nivelului de alfabetizare ecologică 
a elevilor.

7. În conformitate cu majoritatea rezultatelor identice între şcolile verzi şi 
non-verzi, ar fi potrivită integrarea problemelor ecologice în curriculu-
mul official la toate disciplinele, nu doar în cadrul materiilor de ştiinţe şi 
de geografie. Totuşi, elevii din ambele tipuri de şcoli, verzi şi non-verzi, 
sunt expuşi puţin la problemele ecologice şi această expunere are un 
specific ştiinţific/teoretizat şi nu unul ecologic de ordin practic. Aceasta 
înseamnă că obiectivele programului şi metodele de predare şi de învăţa-
re ar trebui ajustate necesităţilor şi perspectivelor comunităţii, abordate 
în mod holistic.

8. Programele ecologice care au fost analizate în cadrul cercetării, progra-
mul „Şcoala verde” şi programul de intervenţie, care a fost dezvoltat 
pentru această cercetare,au avut un efect pozitiv pentru componentele 
alfabetizării ecologice, cu toate acestea, nivelul general de alfabetizare 
ecologică continuă să fie încă insuficient.

9. Percepţiile elevilor indică diferenţe la nivel de EE: faptul că elevii din 
şcoala verde au vorbit despre mediu în baza abordării sustenabile mai 
mult decât elevii din şcoala non-verde, demonstrează lipsa familiarizării 
cu subiectul mediului în bază de curriculum. Accentuarea problemei cu-
răţeniei în şcolile non-verzi versus evidențierea necesităţii şi a responsa-
bilităţii pe care o are societatea faţă de resursele naturale în şcolile verzi, 
indică diferenţa dintre nivelul de EE care se desfăşoară în şcoli. Percep-
ţiile ecologice ale elevilor identificate în prezenta cercetare au fost, în 
marea lor majoritate, paralele cu abordarea sustenabilă. Motivul poate 
fi vârsta elevilor. Ei încă nu sunt destul de maturi pentru a corespunde 
acestei abordări. În ceea ce ţine de problemele ecologice, elevii din şcoa-
la non-verde au învinuit mai mult instituţia sau autorităţile şi mai puţin 
pe ei înşişi, în timp ce elevii din şcoala verde au indicat responsabilita-
tea personală a fiecărui cetăţean în societate. Aceasta demonstrează că 
relaţia dintre şcolile non-verzi şi municipalitate nu este bună şi că elevii 
consideră că vieţile lor şi deciziile pe care le iau sunt controlate de o 
autoritate superioară, în timp ce elevii din şcolile verzi consideră că ei se 
controlează pe ei înşişi şi vieţile lor. La sfârşitul anului de studii şi după 
implementarea programului de intervenţie, percepţiile elevilor au avut 
tendinţa de a da dovadă de o abordare suustenabilă, care arată impactul 
pozitiv al programului de intervenție propus de noi. 

10. Percepţiile profesorilor au fost, de asemenea, diverse şi asemănătoare cu 
abordările biocentrice, antropocentrice şi sustenabile. După analiza per-
cepţiilor profesorilor, s-a demonstrat necesitatea de a aprofunda felul în 
care profesorii percep problemele ecologice prin intermediul unor pro-
grame adecvate și participative de instruire. O instruire adecvată poate 
contribui benefic asupra formării profesorilor, a elevilor şi la atmosfera 
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din şcoală. La sfârşitul anului de studii, majoritatea profesorilor şi-au 
pus obiectivul de a consolida cunoştinţele, atitudinile şi comportamen-
tul, valorile şi legătura cu mediul. Aceste aspecte sunt componentele de 
bază ale alfabetizării ecologice.  Majoritatea profesorilor au subliniat 
importanţa programelor ecologice create pentru profesori. Acest fapt 
garantează impactul pozitiv al programului nostru de intervenţie. Con-
solidarea conştiinţei profesorilor şi participarea lor a contirbuit în mod 
substanţial la creşterea alfabetizării ecologice a elevilor, considerată un 
scop-cheie al EE.

Concluzie finală: Programul de intervenţie poate fi considerat un model de 
program educaţional care promovează EE în baza abordării sustenabile şi are 
finalitatea de a ameliora nivelul de alfabetizare ecologică a elevilor.

Recomandări
Rezultatele cercetării şi concluziile au dus la apariţia altor întrebări impor-

tante care ar putea primi răspuns în alte cercetări. Noi recomandăm câteva di-
recţii posibile.

Nivelul factorilor de decizie:
1. Dezvoltarea unui program de instruire multianual pentru personalul di-

dactic din şcoli, bazat pe aceleaşi criterii ca programul de intervenţie 
propus în cercetare.

2. Dezvoltarea unui program ecologic specific cu scopul de a consolida 
competenţele ecologice ale elevilor şi mai ales, în direcţia interacţionării 
cu problemele ecologice şi propunerea soluţiilor la probleme.

3. Creşterea implicării Ministerului Educaţiei în domeniul EE şi în imple-
mentarea politicilor pentru dezvoltare durabilă în şcolile primare din 
sectorul arab.

4. Pregătirea unor materiale support pentru predare pentru problemele eco-
logice, actualizate şi disponibile în limba arabă, pentru profesorii din 
sectorul arab.

5. Analiza minuţioasă a programelor ecologice existente pentru a asigura 
că în viitor ele vor aduce un beneficiu educaţional maxim și de durată.

Nivelul şcolilor:
6. Urmărirea impactului programului „Şcoala verde” şi realizarea aceleiaşi 

comparaţii între şcolile verzi şi non-verzi în alte regiuni ale ţării din sec-
torul arab.

7. Implementarea aceluiaşi program de intervenţie în alte şcoli (cu sau fără 
programe ecologice) şi analiza impactului acestuia asupra alfabetizării 
ecologice a elevilor.

8. Analiza nivelului de alfabetizare ecologică în şcolile private şi compara-
rea cu şcolile publice din sectorul arab.
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Nivelul profesorilor:
9. Instruirea personalului din şcoli pentru o predare infuzională a EE prin 

prisma abordării sustenabile.
10. Aprofundarea identificării percepţiilor şi atitudinilor personalului edu-

caţional din şcoli, pentru că el poate contribui la dezvoltarea unor pro-
grame ecologice corespunzătoare pentru domeniul EE şi la ameliorarea 
nivelului de alfabetizare ecologică a elevilor.

Nivelul elevilor:
11. Analiza impactului culturii elevilor asupra nivelului lor de alfabetizare 

ecologică.
12. Implicarea tuturor elevilor din şcoli în discipline şcolare cu subiecte de 

mediu prin familiarizarea cu domeniul EE a tuturor profesorilor care pre-
dau.
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in Primary Schools in the Israel Arab Sector. Doctoral Thesis in Pedagogy, Chişinău, 2017
Thesis structure: Annotations (in Romanian, Russian and English), introduction, three 

chapters, general conclusions and recommendations, bibliography (207 sources), 17 annex-
es, 177 pages of the basic text, 42 tables, 15 figures. 

Key concepts: Environmental Education, Environmental Literacy, Sustainability, Sus-
tainable Development, Education for Sustainable Development, Environmental Programs, 
Green School Program, Environmental Perceptions. 

The research domain: General Theory of Education.
The research goal is: to analyze the theoretical framework of the EE programs impact 

on ecological literacy of students and the environmental perceptions of students and teachers 
and to develop the methodology integration of EE in the curriculum at the primary level in 
the Israel’s Arab sector.

The research objectives are: to analyse the theoretical aspects of EE through extrapo-
late from the current EL of students in sixth grade in primary schools in the Arab sector, in 
general; to identify the EE methodological items by comparing the link between EL compo-
nents (knowledge, attitudes, behaviors and skills); to evaluate the impact of the contextual 
training factors (source of knowledge, sex, education level and occupation of parents, time 
spent outdoor ) on EL of students in sixth grade; to develop an intervention program in order 
to prepare teachers to integrate EE into their study plan to improve the EL of students in sixth 
grade; to determin the impact of the intervention program on EL of students from the sixth 
grade and on environmental perceptions of teachers and students involved in the process.

Scientific novelty and originality of the research: Using ecocentric, antopocentric and 
sustainable environmental development approaches in the elaborated methodology of in-
tegration of EE in primary education in the Arab sector of Israel, focused on knowledge, 
strengthening perceptions and responsibility, boosting involvement, actions and practical 
aplications. Elaborating the methodology which will contribute to improve student’s EL fo-
cused on turning complex conceptual theoretical precepts, priority policy and international 
environmental science.

The important scientific problem solved in the research was to analyze the theoretical 
and methodological aspects of the impact of the ecological literacy programs on the students 
from the sixth grade in the Arab sector from Israel and ecological perceptions of students and 
teachers about them in terms of harnessing the intervention program for teacher training in 
environmental education field in order to streamlining sustainable approach of the environ-
mental behavior.

Practical value of the research: The research results can be used to implementate the 
EE programs in formal and informal context, in order to support the educational institutions, 
especially those in the Arab sector, to create and implement programs working models and 
teaching methods in environmental programs. The research conducted to considerable practi-
cal contibutions on teachers training in EE. The recommendations will influence educational 
leaders and decision-makers and will contribute to promoting quality EE in primary schools 
of the Arabic sector. They will also influence the promotion of education for sustainable 
development through training programs, through involvement and adequate environmental 
behavior. Education for sustainable development is important for creating a citizenship re-
sponsible behavior and civic values worthy for present and future. 

Implementation of the scientific results: The experimental research took place in the 
state primary schools in the Arab sector, in terms of contextual-holistic educational process, 
through scientific publications, through practical activities with students, with school and 
university teachers.
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ADNOTARE
Autor: Rania Shalash
Temă: Repere teoretice şi metodologice ale educaţiei ecologice în învăţământul primar 

din sectorul arab al Israelului, Chişinău, 2017
Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie 

(204 surse), 156 de pagini de text, 35 de tabele, 15 figuri, 7 anexe, adnotări (în română, rusă 
şi engleză), lista abrevierilor şi glosarul. Rezultatele obţinute sunt publicate în 7 lucrări ştiin-
ţifice (5 articole din reviste naţionale şi 2 comunicări la conferinţe internaţionale).

Concepte-cheie: educaţie ecologică, alfabetizare ecologică, sustenabilitate, dezvoltare 
durabilă, educaţie pentru dezvoltare durabilă, programe ecologice, programul „Şcoala ver-
de”, percepţii ecologice.

Domeniul de cercetare: Teoria generală a educaţiei.
Scopul cercetării constă în analiza cadrului teoretic al impactului programelor de edu-

caţie ecologică asupra nivelului de alfabetizare ecologică a elevilor şi asupra percepţiilor de 
mediu ale elevilor şi profesorilor şi elaborarea metodologiei de integrare a educaţiei ecologi-
ce în planul de învăţământ în treapta primară din sectorul arab al Israelului.

Obiectivele cercetării: analiza reperelor teoretice ale educației ecologice, prin extrapo-
larea acestora la nivelul actual de alfabetizare ecologică a elevilor din clasa a şasea din şco-
lile primare din sectorul arab, în general; identificarea reperelor metodologice ale educației 
ecologice prin compararea legăturii dintre componentele alfabetizării ecologice (cunoştinţe, 
atitudini, comportamente şi competenţe); evaluarea impactului factorilor contextuali de for-
mare (sursa cunoştinţelor, sexul, nivelul de educaţie și profesia părinţilor, timpul petrecut 
afară/în aer liber) asupra nivelului de alfabetizare ecologică a elevilor din clasa a şasea; ela-
borarea unui program de intervenţie cu scopul de a pregăti profesorii să integreze educaţia 
ecologică în planul lor de studii, pentru a ameliora nivelul de alfabetizare ecologică a elevilor 
din clasa a şasea; determinarea impactului programului de intervenţie asupra alfabetizării 
ecologice a elevilor din clasa a şasea şi asupra percepţiilor profesorilor şi ale elevilor impli-
caţi în proces.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea cercetării constau în valorificarea abordărilor eco-
centrică, antopocentrică şi sustenabilă de mediu în elaborarea metodologiei de integrare a 
educaţiei ecologice în învăţământul  primar din sectorul arab al Israelului, constituită din  
cunoştinţe, consolidarea percepţiilor ecologice, creşterea responsabilităţii, impulsionarea 
implicării, a acţiunilor şi a experimentării la nivel practic. Metodologia elaborată contribuie 
la îmbunătăţirea nivelului de alfabetizare ecologică al elevilor, axat pe valorificarea concep-
tuală complexă a preceptelor teoretice, prioritare în politica și știința despre mediu la nivel 
internațional.

Problema ştiinţifică importantă soluționată în cercetare vizează analiza reperelor 
teoretice și metodologice ale impactului pe care îl au programele de alfabetizare ecologică 
a elevilor din clasa a şasea din sectorul arab al Israelului şi a percepţiilor ecologice ale ele-
vilor şi ale profesorilor cu privire la acestea, din perspectiva valorificării unui program de 
intervenție pentru formarea cadrelor didactice în domeniul educației ecologice, în vederea 
eficientizării abordării sustenabile a comportamentului de mediu.

Importanţa practică a cercetării: Rezultatele cercetării pot fi folosite ca fundament 
pentru implementarea programelor de EE în contexte formale şi informale, în susţinerea in-
stituţiilor de învăţământ, în special pe cele din sectorul arab, să creeze programe şi să imple-
menteze modele de lucru şi metode de predare în proiectele ecologice. Cercetarea realizată  
demonstrează rolul practic seminificativ al formării continue a profesorilor în EE. Recoman-
dările formulate  vor influenţa factorii de decizie şi vor contribui la promovarea EE de calitate 
în şcolile primare din sectorul arab. De asemenea, vor influenţa promovarea educaţiei pentru 
sustenabilitate prin intermediul programelor de instruire, prin implicare şi comportament 
ecologic adecvat. Educaţia pentru sustenabilitate este importantă pentru formarea cetăţenilor 
cu un comportament responsabil şi cu valori civice demne, pentru prezent şi viitor. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a produs în cadrul conferinţelor şi al experi-
mentului în şcolile primare din sectorul arab din Israel în anii 2013-2015.
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АННОТАЦИЯ 
Автор: Rania Shalash
Тема: Tеоретические и методологические подходы к экологическому воспитанию в на-

чальных школах арабского сектора Израиля. Диссертация на соискание ученой степени док-
тора педагогических наук, Кишинев, 2017.

Структура диссертации: Введение, три главы, общие выводы и рекомендации, библиогра-
фия (215 источников), 180 страниц основного текста, 41 таблица, 15 рисунков, 16 приложений, 
аннотация (на румынском, русском и английском языках), список сокращений, словарь терминов. 
Полученные результаты были опубликованы в 7 научных работах (5 статей в журналах нацио-
нального уровня и 2 доклада на международных конференциях).

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическая грамотность, устойчивость, 
устойчивое развитие, образование в целях устойчивого развития, экологические программы, про-
грамма «Зеленая школа», экологическое восприятие.

Область исследования: Общая теория образования.
Цель исследования: Проанализировать теоритические основы воздействия программы эко-

логического воспитания на уровень экологической грамотности учеников и над экологическим 
восприятиями учениками и учителями и разработать методологию интерграции экологического 
воспитания в учебном плане начальных школ из арабского сектора Израиля.

Задачи исследования: проанализировать теоритические аспекты экологического воспитания 
экстраполируя их yf текущий уровень экологической грамотности учеников шестиклассников из 
арабского сектора в общем; определение методологических аспектов экологического воспитания 
сравнивая существующие связи между компонентами экологической грамотности ( знания, чув-
ства, поведение и компетенции); Оценивать воздействие фоновых переменных (источник знаний, 
гендер, уровень образования отца, уровень образования матери, профессия родителей, время, 
проведенное на воздухе) на уровень ЭГ шестиклассников; разработка программы вмешательства, 
которая нацелена на подготовку учителей к внедрению ЭГ в учебные планы с целью повысить 
уровень ЭГ учеников; определить воздействие программы вмешательства на уровень ЭГ шести-
классников и на отношение задействованных учеников и учителей.

Научная новизна и оригинальность работы состоят из освоения экоцентрических, антро-
поцентрических и устойчивых подходов в разработке методологии интеграции экологического 
воспитания в системе начального образования в арабском секторе Израиля, фокусирован на 
предоставление знаний, на укрепление экологических восприятий, на повышение уровня ответ-
ственности и на стимулирование вовлечения, действия и применение на практике. Разработанная 
методология способствует улучшению уровня экологической грамотности учеников, на освоение 
теоритических аспектов, которые являются приоритом для политики и науки об окружающей 
среде на международном уровне.

Важной решенной проблемой в исследовании является анализ теоретических и методоло-
гических воздействий, которые имеют программы обучения экологической грамотности учени-
ков из шестого класса в арабском секторе Израиля и экологические восприятия учеников и препо-
давателей по отношению к ним, с точки зрения внедрения программы для подготовки учителей в 
области экологического образования, с целью улучшения устойчивого подхода к экологическому 
поведению.

Прикладная ценность работы: Результаты исследования могут быть применены как осно-
ва для имплементирования програмы ЭВ в формальных и нонформальных контекстах для под-
держки учебных учереждений, включая школ из арабского сектора, чтобы они разработали про-
граммы и применение рабочих схем и методов обучения в экологических проектах. Разработаное 
исследование доказывает значимость практической роли повышения квалификации учителей в 
отрасли экологического воспитания. Рекомендации иследования будут влиять над лицами прини-
мающие решения и будут способстовать к продвижению качественного ЭВ в начальных школах 
арабского сектора, также будут влиять над продвижением воспитания для устойчивого подхода 
к окружающей среде при помощи образовательных программ, посредством действий и адекват-
ного экологического поведения. Воспитание для устойчивого подхода к окружающей среде явля-
ется важной для развития граждан с ответственным поведением и с гражданскими ценностями, 
достойные для настоящего и будущего.

Внедрение научных результатов: результаты были одобрены в рамках научно-
прикладных конференций и применялись в начальных школах арабского сектора Израиля 
между 2013 и 2015 гг.
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