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Rezumat. Teza de doctorat are ca subiect o analiză comparativă a educaţiei pentru mediu în 
România şi Germania. Am abordat această analiză tocmai datorită importanţei majore pe care o au 
problemele de mediu în întreaga lume. Teza subliniază necesitatea impunerii acestui tip de 
educaţie în şcoli, în ciuda unor piedici de natură administrativă, politică, economică etc. În cadrul 
tezei se dezbat probleme de educatie pentru mediu la diferite niveluri, începând cu clasele primare 
până la cel universitar. Teza se finalizează cu propunerea unui manual pentru învăţământul primar. 

Cuvinte cheie: educaţie pentru mediu, interdisciplinaritate, analiză comparativă. 

Abstract. The topic of the PhD thesis is a comparative analysis of environmental education in 
Romania and Germany. We addressed precisely this analysis because of the major importance of 
environmental issues worldwide. The thesis highlights the need to impose this type of education in 
schools despite of some administrative, political and economical obstacles. Here I discuss issues of 
environmental education at various levels, starting with primary school to university. The thesis 
concludes with the proposal of a manual for primary education. 
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Teza de doctorat este structurată în şase capitole.  

Capitolul I fundamentează teoretic lucrarea, insistând asupra următoarelor aspecte: elementele de 
natură juridică şi a legislaţiei în domeniul protecţie mediului şi respectiv compararea sistemului juridic 
românesc şi german. De asemenea capitolul tratează câteva aspecte de natura politică respectiv 
politicile naţionale şi internaţionale şi politicile de cooperare în domeniu. În cadrul acestui capitol au 
fost dezvoltate următoarele teme practice: chimicalele, clima şi reciclarea. În legătură cu aceste 
aspecte sau fost analizate fenomene de tipul smog, poluare, secetă, topirea gheţarilor, inundaţii, gazul 
metan, CO2. Au fost, de asemenea, puse în discuţie comportamentul faţă de natură şi educaţia şcolară 
în domeniu. 

Capitolul II prezintă o comparaţie a celor două sisteme de studiu: german şi român. Sistemul german 
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al educaţiei environmentale este foarte bine pus la punct, studiul educaţiei environmentale existând din 
1970. În România el se găseşte într-un stadiu de început. Studiul environmental trebuie promovat la 
toate nivelele, începând din grădiniţă şi continuând în şcoala primară, liceu, universitate, studii 
postuniversitare. 
Atribuţia şcolii este aceea de a recunoaşte faptul că problemele de mediu sunt procese de durată, care 
presupun implicarea mai multor factori: economici, sociali, politici, juridici, adică interdisciplinaritate. 
Nu există o metodă standard de instruire, nici norme imperative în cauză. În literatura şi practica 
internaţională pot fi întâlnite doar linii directoare, de recomandare iar metodele de studiu vor fi diferite 
de la caz la caz. În acest capitol au fost oferite  diferite exemple de implementare a educaţiei 
environmentale: oraş, periferia acestuia, zonă industrială. De asemenea, se evidenţiază importanţa 
activităţilor şcolare şi extraşcolare prin exemplificarea teoretică şi practică, prin diferite imagini a 
acestor activităţi: efectuarea de referate, vizite, replantarea/cultivarea unor zone, începând de la faza de 
pregătire, observare, discuţie, strângerea materialelor, concluzii, crearea unei baze de date, editarea 
unor broşuri. 

Capitolul III tratează educaţia environmentală, aşa cum este ea pusă în practică în cadrul 
universităţilor de ştiinţe aplicate. Analiza teoretică a sistemului german subliniază importanţa 
calificării profesionale, accentuarea calităţii în locul cantităţii. 
Întrucât în România lipseşte educaţia environmentală la acest nivel, în acest capitol se sugerează 
evidenţierea mai mult a problemelor teoretice din sistemul german, prin arătarea importanţei relaţiei 
Om – Natură - Mediu înconjurător. 
Cele mai importante teorii analizate în capitol aparţin lui:  

- Haan: acesta consideră că problemele din cadrul relaţiile Om - Mediu provin în exclusivitate din 
partea comportamentului individului; 

- Heid acesta explică relaţia Om - Natură prin faptul că totul provine de la natură; 
- Ropohl, legate de tehnică, lumea modernă; 
- Beck, legate de ideea de risc; 
- Nitschke, privind organizarea muncii, orientarea studiului, a ştiinţei, a posibilităţilor în domeniul 

mediului. Adică ce putem şi ce avem voie să modificăm ţinând cont şi de progresele ştiinţei. 
- Luhmann, legate de ideea de comunicare. În educaţia environmentală primează: CUM, CE, CINE 

va comunica. 
De asemenea capitolul III analizează un studiu empiric al: „atelierului viitorului”. În cadrul acestui 
proiect (realizat în cadrul unor universităţi celebre din Germania) se vor atinge probleme de cooperare, 
interdisciplinaritate, deschidere şcolară, înnoirea studiului. Se ajunge la concluzia că nu există nici aici 
norme imperative de studiu şi o metodă standard de lucru, ci doar linii directoare. 

Capitolul IV analizează nivelul de studiu universitar al educaţiei environmentale. În cazul României 
lipseşte o instituţionalizare, o strategie la nivel naţional, precum şi manualele, materialul informativ, 
bazele de date în domeniul educaţiei environmentale. 
În capitol au fost date spre exemplificare, pentru contrastare, experienţa câtorva universităţi germane 
din: Bremen, Kassel, Dortmund, Potsdam, Rostock. Cert este că, spre deosebire de România, în 
Germania studiul educaţiei environmentale este inclus ca materie de studiu în universităţi, fie 
obligatoriu fie facultativ. În acord cu recomandările internaţionale (UNESCO, UNEP) se consideră 
importantă calificarea cadrelor didactice în domeniu. Nu există nici la nivel universitar metode 
standard. Comunicarea va avea un rol important, cu reveniri asupra modelului amintit de Luhmann. În 
România este necesară deschiderea şcolară şi unirea acestui model de studiu cu cerinţele de pe piaţa 
locurilor de muncă (cerere-ofertă). 
Ultima parte a capitolului tratează problematica viitorului universităţilor din Europa. Trebuie reţinut 
că educaţia environmentală este în primul rând legată de competenţă, moralitate, comunicare. 

Capitolul V prezintă partea practică a tezei de doctorat. Aici sunt prezentate unele schiţe, modele, 
broşuri, chestionare legate de educaţia environmentală din ambele ţări. 
Desigur că în Germania aceste modele sunt numeroase şi foarte variate. În România, aşa numita 
„educaţie environmentală” se regăseşte, regretabil, doar în câteva manuale (cărţi). Ele oferă mai mult o 
educaţie de tip descriptiv, informativ despre: părţile corpului, anotimpuri etc. O adevărată educaţie 
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environmentală presupune: prevenţie, implicare, atingerea unor probleme de genul: deşeu, protecţia 
apei, poluarea, zgomotul etc. 
Printre modelele caracteristice sistemului german enumerăm cele create de studenţi pentru: studenţi, 
elevi etc., constituind o adevărată bază de date. Asemenea modele de studiu, cercetări, ar trebui create 
şi în România. 

Capitolul VI se referă la problematica crizei educaţiei environmentale. Acest capitol tratează din nou 
aspectele teoretice, în încercarea de a găsi o definiţie general valabilă educaţiei environmentale, 
definirea scopul ei, arătarea orientărilor în domeniu. 
De asemenea, în capitol se revine asupra importanţei primului capitol, arătând rolul educaţiei 
environmentale în şcoli, necesitatea cooperării la nivel internaţional şi crearea unei baze legislative 
adecvate. Este subliniat faptul că ambele sisteme şcolare, atât cel german cât mai ales cel românesc, au 
şi vor avea lipsuri. Nu există un sistem perfect pentru educaţia environmentală. Fiecare ţară trebuie să-
şi găsească propria metodă de lucru, de studiu. Important este ca educaţia environmentală să fie 
continuată şi în afara şcolilor prin activităţi extraşcolare. 
Următoarele elemente vor putea fi considerate importante pentru a obţine o reuşită în educaţia 
environmentală: cooperarea, interdisciplinaritatea, schimbarea modului de gândire, deschiderea 
şcolară, pregătirea/calificarea cadrelor didactice pentru educaţia environmentală, voinţa tuturor de a 
modifica ceva, de a schimba ceva, în relaţia Om - Mediu, implicarea tuturor: elevi, cadre didactice, 
părinţi, specialişti. 

Concluzie finală:  
Fiecare ţară trebuie să-şi formeze propria metodă de studiu, deşi în Germania acest studiu este foarte 
bine pus la punct şi existent încă din 1970. Educaţia environmentală are şanse mari de implementare în 
România dacă există implicare şi perseverenta, pentru că educaţia environmentală este un proces de 
durată, dar şi de viitor. Piedicile administrative, politice vor trebui depăşite, înlăturate. 

Această teză de doctorat are ca parte finală propunerea unui  manual pentru clasele 1-2 (învăţământ 
primar). Manualul prezintă educaţia environmentală într-un mod plăcut, distractiv, în care copii se 
implică personal în activităţi de protecţia mediului. Ei trebuie răsplătiţi pentru munca lor, pentru 
implicarea lor, numai în acest mod vor simţi satisfacţie, nevoia de a se implica şi de a face mai mult. 
Personajul care ocupă loc central în manual este „Babel”, o bacterie care va parcurge împreună cu 
elevul diferite etape, faze, în cadrul poveştilor. S-a considerat important ca elevii să studieze 
următoarele probleme în cadrul educaţiei environmentale: problema deşeului (de la prevenţie până la 
reciclare); problema apei (economie, păstrare etc.); problema aerului (poluare, evitarea poluării etc.); 
problema zgomotului.  

În optica autoarei educaţia environmentală trebuie începută din clasele mici, deoarece este un proces 
social. În primul rând copiii sunt strâns legaţi de familie şi prin ei pot învăţa foarte multe lucruri şi 
părinţii.  
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