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I. Preliminarii 

          Problema ecosistemelor contemporane constituie o prioritate mondială şi naţională, care 

vizează în mod direct condiţiile de viaţă şi sănătatea populaţiei. Astăzi este imposibilă  asigurarea 

sănătăţii oamenilor fără cunoaşterea poziţiilor de bază ale ecologiei umane, ale condiţiilor de 

existenţă umană, ale posibilităţilor de dirijare a factorilor de mediu pentru cea mai mare valoare a 

caracteristicii omului - sănătatea. 

Scopul studierii unităţii de curs  “Ecologie umană” este identificarea acţiunii  diferitor factori din 

mediul înconjurător asupra antropoecosistemelor şi în luarea deciziilor respective, în problemele 

referitoare la formele de adaptare biologică  a omului la mediul antropizat, interrelaţiile dintre 

părţile componente ale ecosistemului şi consecinţele acestora. Conţinutul tematic al disciplinei se 

referă la  caracteristica ecosistemelor umane şi a factorilor de mediu care influenţează condiţiile de 

viaţă, legităţile interacţiunilor omului cu mediul ambiant, problemele comunităţilor umane, precum 

şi legităţile influenţei mediului asupra organismului uman. 

Curriculumul la unitatea de curs  „ Ecologie umană’’ reprezintă un act normativ ce dirijează 

proiectarea, organizarea şi desfăşurarea eficientă a procesului de învăţămînt, face parte din 

pregătirea de bază şi vizează realizarea competenţelor necesare calificării în domeniul Ecologiei şi 

protecţiei mediului. Curriculumul include cinci unităţi de învăţare, axate pe structura şi funcţionarea 

ecosistemelor umane, pe problemele ecologice ale comunităţilor umane dar şi protecţia acestora. 

Disciplina se studiază în anul II, sem. I şi include  60 ore, dintre care 20 ore teoretice; 10 ore practice 

şi 30 studiu individual ghidat. Cursul este însoţit de efectuarea  stagiului de practica. 

Pentru studierea acestei disciplini sunt necesare cunoştinţe acumulate în prealabil în cadrul 

unităţilor de curs: biologie, geografie, S.01.A.030 Cultura şi Educaţia ecologică, F.01.O.0 09 Ecologie 

generală.      

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Formarea cadrelor în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului începe de la conştientizarea 

provocărilor contemporane asupra mediului, de la  dorinţa de schimbare a mediului în care trăim. 

Dezvoltarea unei atitudini pozitive şi constructiviste a viitorilor specialişti faţă de problemele 

mediului înconjurător este esenţială în dezvoltarea durabilă socio- economică. 

Însuşirea materialului studiat în cadrul cursului  „Ecologia umană” va orienta elevii spre cunoaşterea 

relaţiilor ce se formează între om-natura-societate. De asemenea, elevii vor conştientiza necesitatea  

acţiunilor de intervenţie şi menţinere a echilibrului ecologic.     

Studiind cursul de  „Ecologia umană” elevii vor dobândi cunoştinţe de bază în structura şi 

funcţionarea ecosistemelor umane, vor determina modul în care omul stabileşte relaţiile cu mediul 

ce îl înconjoară  şi se vor putea implica în  organizarea acţiunilor de informare ecologică şi în 

activităţi de protecţie a mediului.  

Cunoştinţele şi aptitudinile obţinute în cadrul cursului „Ecologia umană” contribuie la formarea 

profesională prin efectuarea observaţiilor asupra proceselor şi fenomenelor naturii, prin participarea 

în elaborarea acţiunilor de protecţie a mediului, implicarea în realizarea proiectelor ecologice, 

aprecierea riscurilor pentru sănătatea comunităţii umane. 
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Cursul este organizat conform principiilor funcţionalităţii şi coerenţei, bazându-se pe cunoştinţele 

interdisciplinare dobândite anterior. 

Curriculumul la unitatea de curs „Ecologie umană” serveşte o bază teoretică pentru studierea 

unităţilor de curs din componenta fundamentală şi de specialitate: F.08.O.0 19 Management şi 

dezvoltare durabilă,  S.08.O.0 27 Monitoring ecologic, S.07.O.0 22 Protecţia mediului şi resurselor 

naturale. 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

 Definirea şi utilizarea principalelor noţiuni, legităţi, procese şi concepte specifice ecologiei 

umane. 

 Identificarea, descrierea şi explicarea particularităţilor de structură şi  funcţionare a 

ecosistemelor antropizate. 

 Întelegerea şi interpretarea problemelor de ecologie umană, evoluţia acestora în contextul 

modificărilor la nivelul ecosistemelor naturale şi  a mediului antropic. 

 Aprecierea impactului globalizării activiţilor umane asupra mediului şi planificarea acţiunilor   

de protecţie şi refacere a echilibrului  ecosistemelor umane.  

 Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor în favoarea protecţiei ecosistemului uman şi 

conservării naturii. 

IV. Administrarea disciplinei 
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Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

 
 

II 

 
 

60 

 
 

20 

 
 

10 

 
 

30 

 
 

Examen 

 
 

2 

 

V. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

Unitatea de învăţare 1 
Concepte de bază ale  ecologiei  umane 

UC 1.1   Definirea, înţelegerea  şi explicarea 
principalelor noţiuni, legităţi,  fenomene şi 
concepte specifice ecologiei umane. 

1.1.1 Introducere. Noţiuni  generale  de  
ecologie  umană. Obiectul   de  studiu. 
Generalităţi despre interdependenţa  organism- 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

 

 Stabilirea şi descrierea  interdependenţei 
organism- mediu. 

 

 Clasificarea şi descrierea agenţilor mediului 
în raport cu organismul uman. 

mediu. 
 
1.1.2  Agenţii mediului. Categoriile de agenţi ai 
mediului care influenţează organismul uman. 
 

Unitatea de învăţare 2 
Structura şi funcţionarea ecosistemelor umane 

UC 2.1 Identificarea şi descrierea  particularităţilor 
de structură şi  funcţionare a ecosistemelor  
umane. 
 

 Diferenţierea şi  ilustrarea modului de 
              organizare a ecosistemelor umane. 

 Identificarea şi descrierea  particularităţilor  
              de structură şi  funcţionare a ecosistemelor        
              antropizate. 

 Determinarea factorilor de dezvoltare şi 
               evoluţie a populaţiei umane. 

 Aprecierea impactului fenomenului de  
               urbanizare asupra mediului natural  şi vieţii     
               umane. 

 Descrierea elementelor calităţii vieţii 
               umane şi aprecierea rolului lor. 
 

2.1.1 Organizarea ecosistemelor umane. 
Caracteristica ecosistemelor umane la diferite 
nivele de organizare. 
 
2.1.2 Structura şi funcţionarea antropo-
ecosistemelor. Particularităţile ecosistemelor 
antropizate. 
 
2.1.3 Dezvoltarea societăţii  umane şi dinamica 
populaţiei umane. 
 
2.1.4 Urbanizarea şi problemele ei. 
 
2.1.5 Stilul de viaţă şi calitatea vieţii umane. 
Caracteristica elementelor stilului şi  calităţii 
vieţii umane.  
 

Unitatea de învăţare 3 
Ecologia nutriţiei 

UC 3.1 Explicarea acţiunii factorilor nutritivi în 
ecosistemul uman. 

 Determinarea  cauzelor  şi factorilor ce  
               influenţează  dezechilibrul  alimentar în      
               ecosistemul uman. 

 Estimarea consecinţelor dezechilibrului 
alimentar în ecosistemul uman. 

 Stabilirea unor cerinţe de menţinere a 
echilibrului alimentar. 

3.1.1 Nutriția –problemă globală. Dezechilibrul 
alimentar. Poluarea alimentelor. Factorii ce 
determină dezechilibrul alimentar. 
 
 
 
 
 
 
 

Unitatea de învăţare 4 
Probleme ecologice globale ale comunitatilor umane 

UC 4.1  Identificarea problemelor comunităţilor 
umane în contextul modificărilor la nivelul 
ecosistemelor naturale şi a mediului antropic. 

 Analiza relaţiei dintre dezvoltarea 
sistemului socio-economic uman şi 
deteriorarea ecosferei. 

 Stabilirea factorilor destabilizatori ai 
sistemului socio-economic uman. 

 

4.1.1 Principalii factori destabilizatori ai 
sistemului socio-economic uman. 
Globalizarea problemelor de mediu. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

 

Unitatea de învăţare 5 
Protecția ecosistemelor umane 

UC 5.1 Aprecierea impactului globalizării activiţilor 

umane asupra mediului şi planificarea acţiunilor   

de protecţie şi refacere a echilibrului  

ecosistemelor umane.  

UC 5.2 Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor în 

favoarea protecţiei ecosistemului uman şi 

conservării naturii. 

 
 
 

 
5.1.1 Echilibrul sistemului individual- condiţie 
de baza a ecosistemelor umane. Protecţia 
ecosistemelor umane.  
 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

Individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

1. Concepte de bază ale  ecologiei  umane 10 4 2 4 
 

2. Structura şi funcţionarea ecosistemelor 
umane 

24 10 4 
 

10 

3. Ecologia nutriției 10 2 2 6 
 

4. Probleme ecologice globale ale 
comunităţilor umane 

8 2 - 
 

6 

5. Protecția ecosistemelor umane 8 2 2 4 
 

 Total 60 20 10 30 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

Unitatea de învăţare 1 
Concepte de bază ale  ecologiei  umane 

1.1  Agenţii fizici, chimici, biologici şi psiho-
sociali ai mediului. Influenţa lor asupra 
stării de sănătate a populaţiei. 

Prezentarea electronică 
Sinteza  bibliografiei 
recomandate 

Demonstrarea 
prezentării 

Săptămâna 2 
 

Unitatea de învăţare 2 
Structura şi funcţionarea ecosistemelor umane 

2.1  Caracteristica ecosistemelor umane la 
diferite nivele de organizare. 
 
2.2  Formarea şi structura sistemului socio-
economic uman. 
 
2.3 Populaţia umană actuala. Perspective 
demografice. 
Consecinţele progresului demografic. 
 
2.4 Habitatul urban: urbanizarea şi 
impactul ei regional şi global asupra 
mediului. 
 
2.5 Elementele sanogene şi patogene ale 
stilului de viaţă. 
 

 
Studiu de caz 
 
Eseu structurat 
 
 
Prezentare PPT 
Diagrama 
 
 
Proiect individual 
 
 
 
Studiu de caz 
Poster  

Prezentarea 
studiului de caz 
 
Prezentarea 
eseului 
 
Prezentarea 
diagramei  
Prezentare PPT 
 
Prezentarea   
proiectului 
 
 
Prezenrarea 
posterului şi 
studiului de caz 
 

Săptămâna 4 
 
 
Săptămâna 5 
 
 
Săptămâna 6 
 
 
 
Săptămâna 7 
 
 
 
Săptămâna 8 
 

Unitatea de învăţare 3 
Ecologia nutriţiei 

3.1 Dezechilibrul alimentar în ecosistemele 
umane prin hiperconsum şi subnutriţie. 
 
3.2 Poluarea alimentelor. Relaţia de 
intercondiţionare reciprocă om- aliment. 
Surse de poluare şi contaminare a 
alimentelor. 
 

 
Studiu de caz 
 
 
Studiu de caz 

 
Prezentarea 
studiului de caz 
 
Prezentarea 
studiului de caz 

 
Săptămâna 9 
 
 
Săptămâna 9 

Unitatea de învăţare 4 
Probleme ecologice globale ale comunităţilor umane 

4.1 Problemele ecologice ale comunităţilor 
urbane. Forme specifice de poluare 
urbană. 
 
4.2 Probleme ecologice specifice 
comunităţilor umane rurale. 
 
4.3 Evoluţia omului şi acţiunea sa asupra 
ecosistemelor. 

 
Studiu de caz 
 
 
Graficul T 
 
 
Referat  

Prezentarea 
studiului de 
caz 
 
Prezentarea 
tabelului  cu 
informaţii 
 
Prezentarea 
referatului 

 
Săptămâna 
10 

 
Săptămâna 
10 
 
Săptămâna 
10 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

Unitatea de învăţare 5 
Protecția ecosistemelor umane 

 
5.1 Strategii de protecţie a ecosistemelor 
umane. 
 

 
Proiect în grup 

 
Prezentarea 
proiectului 

 
Săptămâna 
11 
 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

 

Nr. Unitatea de învăţare Conţinutul tematic Nr. ore 

1  Concepte de bază ale  ecologiei  
umane 

Evaluarea acţiunii  factorilor chimici şi 
biologici  din ecosistemul uman în relaţie cu 
calitatea vieţii populaţiei. 

2 

 

2 Structura şi funcţionarea 
ecosistemelor umane 

Analiza acţiunii elementelor stilului de viaţă 
asupra  calităţii vieţii umane. Formarea 
stilului de viaţă sănătos. 

2 

3 Structura şi funcţionarea 
ecosistemelor umane 

Determinarea structurii şi principiilor de 
funcţionare a ecosistemelor umane la 
diferite nivele de organizare. 

2 

4 Ecologia nutriției Nutriţia în ecosistemele umane. Stabilirea 
factorilor ce determină calitatea  
alimentelor. 

2 

5 Protecţia ecosistemelor umane Protecţia ecosistemelor umane la nivel 
regional, naţional, planetar. Realizarea unui 
plan de acţiuni de refacere a echilibrului 
ecosistemului uman. 

2 

 

 

IX. Sugestii metodologice 

 

Sugestiile metodologice se referă la modul de organizare a activităţii didactice a disciplinei  în 

vederea formării la elevi a competenţelor formulate în curriculum. Metode şi mijloace de 

învăţământ cu contribuţii semnificative în formarea competenţelor specifice disciplinei “Ecologie 

umană” sunt: asaltul de idei,  studiul de caz,  discuţii şi dezbateri în clasă, de asemenea, utilizarea 

unor metode interactive care pot contribui la exersarea lucrului în echipă, a cooperării şi/sau a 

competiţiei, la dezvoltarea capacităţii de comunicare, de manifestare a spiritului critic, tolerant, 

deschis şi creativ al elevilor, la implicarea elevilor în exerciţii de luare a deciziei, de propunere a unor 

strategii de rezolvare de probleme din cadrul comunităţilor umane.  

Fiecare unitate de conţinut este corelată cu situaţia actuală a ecosistemului uman, ceea ce facilitează 

utilizarea strategiilor didactice bazate pe cercetare, descoperire, problematizare, realizate prin 

studiu teoretic sau experimental. Pentru unităţile de învăţare 1-3 (Noţiuni  generale  de  ecologie  

umană, Structura şi funcţionarea ecosistemelor umane, Ecologia  nutriţiei)  pot fi utilizate metode de 



 

10 / 10 

investigare a ecosistemului uman şi a factorilor ce îl influenţează, de problematizare şi  studiu de caz, 

precum şi metode bazate pe învăţarea predarea reciprocă. Pentru unităţile de învăţare 4- 5 

(Probleme ecologice şi Protecţia ecosistemelor umane) se vor utiliza metode axate pe compararea 

diferitor tipuri de probleme specifice comunităţilor umane rurale şi urbane, prezentarea proiectului 

conform unui algoritm de evaluare, elaborarea eseului,  investigarea factorilor ce determină 

dezechilibrul ecosistemului uman şi elaborarea măsurilor  de prevenire şi protecţie a ecosistemelor 

umane. Sugestii privind activitatea individuală: 

Elaborarea dicţionarului cu termenii specifici; 

Proiectarea unor activităţi de îmbunătăţire a calităţii mediului; 

Studierea bibliografiei recomandate; 

Elaborarea referatelor cu tematica indicată, respectând algoritmul de descriere  etc. 

Pentru asigurarea eficienţei şi obţinerea unui rezultat scontat este necesară o abordare sistematică 

şi  în ansamblu  a conţinuturilor specificice disciplinei în raport cu prezentul. 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 

vederea realizării unui demers evaluativ eficient.  Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 

că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui 

instrument unic şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională...” 

Astfel, procesul de evaluare al gradului de asimilare al cunoştinţelor prezentate şi de atingere al 

obiectivelor şi competenţelor propuse în cadrul unităţii de curs  „Ecologie umană”, cuprinde mai 

multe modalităţi.  Acestea se referă atât la instrumentele tradiţionale cât şi complementare în formă 

scrisă sau orală. În evaluarea orală predomină descrierea,  explicarea şi analiza unor fenomene şi 

concepte specific disciplinei. Chestionarea orală prin conversaţia de verificare (întrebări/răspunsuri) 

este frecvent utilizată, ea este bine  structurată şi   impune respectarea unor cerinţe pentru a 

înlătura unele din limitele chestionării orale:  

- întrebările să fie centrate pe obiectivele operaţionale vizând conţinutul esenţial;  

-să fie precis determinate, obligându-l pe elev să reproducă  ideile corecte ; 

-întrebarea să fie adresată întregii clase, apoi să fie numit un elev să răspundă şi să nu fie întrerupt 

decât dacă nu este în subiect sau face greşeli grave;  

-întrebările să fie corect formulate şi la subiect, să aibă o înlănţuire logică, să vizeze cunoştinţele 

esenţiale, nivelul de înţelegere şi capacitatea elevului de a opera cu ele pe plan mintal şi practic 

aplicativ;  

-întrebările să solicite gândirea independentă, inteligenţa şi creativitatea elevului. 

Această formă de evaluare continuă prin chestionare orală îi oferă elevului confirmarea că a învăţat 

corect sau  că deţine  calea de învăţare corectă, iar profesorului îi oferă  informaţii care permit 

ameliorarea imediată a proiectului pedagogic de tip curricular, a strategiilor de dirijare a instruirii. 

Pentru dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere,  valorizare  atât a cunoştinţelor cât şi 

atitudinilor şi comportamentelor se utilizează testele de autoevaluare. Acestea sunt asociate direct 

cu procesul de învăţare, distribuite relativ uniform pe tot parcursul unităţilor de învăţare. O altă 

formă de  evaluare scrisă  se  realizează prin intermediul celor trei teste de evaluare sumative,  la 

finele unităţilor de învăţare: prima lucrare la sfârşitul unităţii de învăţare 1 ( Noţiuni  generale  de  

ecologie  umană), a doua, acoperind materia parcursă în unităţile  de învăţare 2 şi 3 (Structura şi 

funcţionarea ecosistemelor umane şi Ecologia nutriției), a treia, acoperind materia parcursă în 
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unităţile de învăţare 4 şi 5 (Probleme ecologice globale şi ale comunităţilor şi Protecția ecosistemelor 

umane). Ultima este evaluarea finală, pe baza unui examen susţinut în prezenţa examinatorului. 

Pentru aprecierea obiectivă se vor folosi instrumentele de evaluare însoţite de criterii de notare şi 

bareme de corectare. Probele practice din cadrul cursului de  „Ecologie umană” asigură orientarea 

aplicativă a cunoştinţelor şi capacităţilor în vederea realizării unor produse prin metode de 

investigare, analiză, studiu de caz, metoda proiectului etc. 

Evaluarea studiului individual se va efectua în baza produsului elaborat, prezentărilor, referatelor, 

proiectelor în grup. Monitorizarea sistematică a performanţelor elevului se efectuează  utilizând 

metoda portofoliului, ce include rezultatele relevante obţinute prin celelalte metode şi tehnici de 

evaluare. Aceste rezultate privesc probele orale, scrise şi practice, observarea sistemică a 

comportamentelor şcolare, proiectul, autoevaluarea, precum şi sarcini specifice, individuale  fiecărei 

unităţi de învăţare. 

O importanţă deosebită o are comunicarea dintre profesor şi elev. Este necesar ca la începutul 

cursului să se stabilească modalităţile de comunicare şi perioada în care se vor realiza evaluările 

periodice precum şi evaluarea finală. Accesul la bibliografia suplimentară sau la internet este util atât  

pentru realizarea sarcinilor individuale, cât şi în  consolidarea cunoştinţelor. 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

Pentru asigurarea demersului didactic,  în cadrul unităţii de curs  „Ecologie umană”  se vor utiliza 

resursele disponibile în instituţie pentru procesul de studiu  şi se va depune eforturi constante 

pentru îmbunătăţirea, diversificarea, modernizarea şi adaptarea acestora la necesităţile didactice. 

Procesul de studiu se va desfăşura în sălile de studiu dotate cu utilaje necesare: tabla, calculator, 

proiector la necesitate. Pentru a îndeplini sarcinile propuse se vor utiliza  resurse materiale: manuale 

disponibile în biblioteca instituţiei şi în format electronic, surse accesibile on line, texte auxiliare, 

planşe, fişe,  pliante, fotografii, secvenţe de film etc. 

Resurse procedurale se referă la forma de organizare a clasei, modalităţi de organizare a activităţii, 

metode de învăţare, metode de predare şi alocare de timp care sunt planificate de profesor. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi consultată/ 

accesată/ procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1 
1.  
2.  

Asevschi V.,Crivoi A. Sanologie si ecologie umana, 
Ch.2014, 730 p. 
 

Biblioteca instituţiei 1 

2 Barnea M.,Calciu Al. Ecologie umana. 
Bucuresti,1979, 800p. 
 

Biblioteca instituţiei 2 

3 
 

DoneaV., Dediu I., Andon C. s.a. Ecologia si 
protectia mediului. Ch., 2002, 208 p 
 

Biblioteca instituţiei 15 

4 
Friptuleac Gr. Ecologie umana/ USFM 
N.Testemiteanu.Ch. CEP Medicina,2006.-276p 
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