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Introducere
Lucrarea de față evidențiază rolul activităților extrașcolare (drumeții, excursii, vizite la
muzeu) în formarea conștiinței ecologice la elevi.
În zilele noastre poluarea mediului atinge cote înalte fapt pentru care conservarea şi
protejarea biodiversităţii devine o prioritate.
Noile direcţii şi strategii de dezvoltare durabilă au la bază o morală a mediului
înconjurător.
Pe baza bibliografiei de specialitate, precum şi a experienţei practice, acumulate, în
această lucrare mi-am propus să demonstrez că observarea, descrierea şi utilizarea ariilor protejate în
activităţile extracurriculare contribuie la formarea conştiinţei ecologice la elevi şi accelerează însuşirea
cunoştinţelor, formarea priceperilor şi deprinderilor, contribuind la cultivarea interesului pentru
ocrotirea naturii
Ariile protejate din județul Mureș
Puţine dintre zonele ţării reunesc o atât de mare diversitate de peisaje, formaţiuni
geologice şi paleontologice, elemente valoroase de floră şi faună.
În judeţul Mureş se regăsesc bioregiunile alpină, continentală precum şi mici insule
stepice.
Habitatele naturale din judeţ au o stare de conservare satisfăcătoare, dar sunt numeroase
ameninţări datorită dezvoltării nedurabile în unele sectoare de activitate:


exploatarea extensivă a resurselor naturale



extinderea intravilanelor localităţilor în zonele montane .
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În judeţul Mureş există

9 situri de importanţă comunitară

(33% din suprafaţa

judeţului):


cel mai mare sit Natura 2000 în regiunea continentală din România

(Sighişoara-Târnava Mare, 85.374 ha)


printre cele mai mari ca mărime din regiunea alpină propusă în România

(Călimani-Gurghiu, Suprafaţa: 136.657 ha).
În judeţ exista 16 arii protejate de interes naţional: Rezervaţia de bujor Zau de Câmpie,
Pădurea Mociar, Pădurea Săbed, Rezervaţia cu lalea pestriţă Vălenii de Mureş, Lacul Fărăgău,
Rezervaţia de stejar pufos Sighişoara, Molidul de rezonanţă din pădurea Lăpuşna, Arboretul cu
Chiparos de California (Chamaecyparis lawsoniana), Stejarii seculari de la Breite, Lacul Ursu şi
arboretele de pe săraturi, Poiana cu narcise Gurghiu, Defileul Deda – Topliţa, Seaca, Scaunul
Domnului, Parcul natural Defileul Mureşului Superior, Parcul Naţional Munţii Călimani .
Dintre acestea, conform criteriilor IUCN, Scaunul Domnului este monument al naturii,
Munţii Călimani este parc naţional având structura de administrare, restul fiind rezervaţii naturale.
Arii protejate de interes comunitar - Reţeaua Natura 2000
A. Situri de Importanta Comunitara
Călimani – Gurghiu
Sighişoara - Târnava Mare
Coasta Lunii
Cuşma
Fânaţele de pe Dealul Corhan – Săbed
Lacurile Fărăgău - Glodeni
Pădurea Glodeni
Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava
Râpa Lechința
B. Arii de Protecţie Speciala Avifaunistica
Dealurile Târnavelor- Valea Nirajului
Defileul Mureşului Superior
Depresiunea şi Munţii Giurgeului
Eleşteele Iernut – Cipau
Iazurile Mihesu de Câmpie – Taureni
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Podişul Hârtibaciului
Educația ecologică – imperativ al lumii contemporane
Scopul educaţiei ecologice este de a crea atitudini pozitive faţă de mediul înconjurator.
Beneficiile introducerii Educaţiei ecologice în şcoală, indiferent de modalitatea de
aplicare aleasă, sunt evidente, atât pentru profesori, cât şi pentru elevi, deoarece aceasta presupune mai
multe avantaje:
o

prezintă caracter de atractivitate pentru elevi, implicând aspecte actuale,

critice, relevante;
o

permite o abordare interdisciplinară, ca şi îmbinarea tratării sectoriale a

problemelor (pe discipline cum ar fi biologie, chimie, geografie);
o

stimulează desfășurarea lucrului în echipă;

o

contribuie la dezvoltarea creativităţii şi gândirii (prin identificarea şi

rezolvarea problemelor).
o

încurajează participarea la acţiuni sociale, civice concrete şi luarea

deciziilor în funcţie de valori morale conceptualizate.
Eficiența activităților extracurriculare în studierea ariilor protejate și formarea
conștiinței ecologice la elevi
Importanţa activităţilor extracurriculare
Prin activităţile extracurriculare se măreşte interesul elevilor pentru studiul geografiei,
ceea ce aduce o creştere a performanţei elevilor.
În predarea, însuşirea şi dezvoltarea deprinderilor de studiu în geografie, şi nu numai,
sunt necesare şi activităţi extracurriculare:


vizita la muzeu



drumeţia



activităţi ecologice



excursia

Elevii vor putea singuri observa şi judeca aspectele environmentale, implicit ale ariilor
protejate şi rolul acestora pentru păstrarea biodiversităţii.
Elevii devin participanţi activi în protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă .
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Metode de învăţământ utilizate în activităţile extracurriculare: Explicaţia, Conversaţia,
Observarea, Problematizarea, Modelarea, Experimentul, Descoperirea, Chestionarul, Exerciţiile, Jocul
didactic.
În excursia efectuată în Parcul Natural Defileul Mureşului Superior și vizita la Muzeul de
Științe ale Naturii am avut în vedere următoarele obiective:
 stimularea dorinţei de cunoaştere şi a curiozităţii de a înţelege fenomene din mediul
înconjurător;
 dezvoltarea sentimentelor de ocrotire a mediului;
 dezvoltarea unor modele de „bune practici”,în relaţiile cu mediul;
 formarea şi dezvoltarea unor trăsături de caracter, prietenie, spirit de echipă, iniţiativă, respect
faţă de semeni.
Am pornit de la ipoteza că formarea conştiinţei şi conduitei ecologice a elevilor se
datorează în mare parte activităţilor extraclasă şi a aplicaţiilor de teren în ariile protejate.
În organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi extracurriculare cu scop didactic am parcurs mai
multe etape:


etapa de organizare și desfășurare a excursiei
Prezentarea unei caracterizări geografice a rezervaţiei(chestionar) :
a) aşezarea geografică;
b) analiza şi aprecierea condiţiilor naturale ;
c)influenţele antropice;
Acţiune de ecologizare



etapa de organizare a vizitei la muzeu


chestionare pedagogice adaptate la nivelul gimnazial care țin cont

de programa școlară





completarea chestionarelor în timpul vizitei



un material despre ariile protejate

etapa de prelucrare, analiză şi interpretare a materialelor obţinute :


în muzeu, atelierul pedagogic care completează vizita și

completarea chestionarelor


în clasă, după consumarea vizitei la muzeu și a excursiei, elevii

au realizat un proiect plecând de la tema vizitei.
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În cadrul excursiei elevii au evidenţiat numeroase acţiuni negative ale omului asupra
mediului


s-au analizat urmările acestor acţiuni asupra mediului.

S-a evidenţiat faptul că pădurea este un ecosistem complex cu multiple funcţii.


elevii au evidenţiat şi care sunt efectele despăduririlor.

Elevii au trebuit să arate cum se pot implica în acţiuni de conservare şi protecţie a
mediului
În cadrul vizitei la muzeu, elevii au evidenţiat:


importanța ecosistemelor de pădure



structura ecosistemelor: biocenoză și biotop

Pentru a arăta cât de importante sunt activităţile extracurriculare în dobândirea
priceperilor şi deprinderilor necesare creşterii performanţei şcolare, mai ales pentru capitolul „
România-Probleme ale mediului înconjurător", am luat pentru comparaţie un grup experimental şi un
grup de control,(cei care au asistat doar la ora de curs):
Aceste grupe au fost: clasa a VIII-a A - elevi care participă la activităţi extracurriculare 18 elevi și clasa aVIII-a C -elevi care nu participă - 15 elevi.
Elevii celor două clase luate în experimentul didactic au aptitudini relativ egale pentru a
învăţa, atât în grupul celor care au participat la activităţile extracurriculare cât şi în grupul celor care nu
au participat.
În urma activităţii desfăşurate s-a observat că:


elevii sunt mult mai atenţi şi cooperanţi la orele de curs



au început să fie pasionaţi de lectura geografică, cu scopul de a-şi putea

rezolva cerinţele impuse, devenind tot mai activi în şcoală şi în afara ei.


toţi elevii au reuşit până la urmă să realizeze ce şi-au propus

Pentru verificări am folosit testul de evaluare de la finalul capitolului de " RomâniaProbleme ale mediului înconjurător".Rezultatele testului demonstrează importanţa activităţilor
extracurriculare în creşterea performanţelor şcolare ale elevilor.
Astfel, în urma analizei testului rezultă următoarele:
-Grupa de control având doar informaţia din timpul orelor de curs, au avut media grupei
de 7,00;
-Grupa experimentală a elevilor care au participat la activităţi extracurriculare şi s-au
implicat activ în a descoperi, peste informaţiile primite din timpul orelor, cât mai multe principii,
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noţiuni, formându-şi numeroase deprinderi şi priceperi care le-au fost folositoare pentru test dar şi
pentru viitor, în dezvoltarea individului cu personalitate şi caracter, au avut media 8,30.

Clasa

Nota obţinută la test

Nr.elevi

3
VIII A

14

VIII C

15

4

1

5

2

Media

6

7

8

9

10

1

2

5

4

2

1

6

3

2

8,30
7,00

Pe baza acestor rezultate obţinute de elevii celor două clase experimentale la testul de evaluare
secvenţială la sfârşit de capitol, se poate aprecia că:
 deşi elevii au aceeaşi vârstă, pentru fiecare clasă, nu toţi au aceleaşi aptitudini pentru studiu.
 de asemenea unii elevi au o capacitate mai mare de a aprofunda cunoştinţele, dar alţii se
limitează la o analiză superficială, ceea ce se poate observa prin compararea testelor.
 se poate observa şi evoluţia diferenţiată pe grupe, fapt ceea ce explică, prin diferenţele de ~ 1
punct la media grupei, că activităţile extracurriculare sunt foarte importante în studiul geografiei.
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Concluzii
În elaborarea lucrării am plecat de la premiza că, optând pentru desfăşurarea unor activităţi
extracurriculare pentru cunoaşterea ariilor protejate, voi contribui la:
 formarea conştiinţei ecologice
 însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe despre mediul înconjurător,
 stimularea unor emoţii şi sentimente de protejare a mediului înconjurător.
În acest sens lucrarea a pus în evidenţă ideea ce confirmă ipoteza de la care am plecat şi anume
că formarea conştiinţei şi conduitei ecologice a elevilor se datorează în mare parte activităţilor
extraclasă şi a aplicaţiilor de teren în ariile protejate, care prin caracterul lor activ, stimulează elevilor:
 gândirea critică şi creativă
 capacitatea de comunicare şi cooperare
 atitudini pozitive
 responsabilitate şi implicare.
Rezultatele obţinute în urma experimentului psihopedagogic au demonstrat că desfăşurarea
activităţilor extracurriculare în ariile protejate și muzeu:
 determină formarea unor priceperi şi deprinderi de cercetare şi protecţie a mediului.
 prin integrarea elevilor în acţiuni practice de îngrijire a mediului apropiat se realizează
formarea unei conduite ecologice.
 organizând lecţiile de cunoaştere şi protecţie a mediului pe grupe de elevi se sporeşte
colaborarea dintre aceştia şi creşte eficienţa învăţării.
Consider că obiectivele propuse au fost realizate iar ipoteza lucrării a fost confirmată.
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