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Rezumat. Lucrarea, propusă de lector Dr. Sabo Helena Maria, reprezintă un valoros material 
didactic, deosebit de util elevilor dar şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Cartea 
se adresează în mod special celor care predau discipline din aria curriculară Geografie, Ştiinţe şi 
Educaţie pentru Mediu – Educaţie environmentală. Prin partea ei teoretică dar şi practică, ea poate 
fi utilă tuturor elevilor, precum şi cadrelor didactice preocupate de lărgirea competenţelor lor 
profesionale. Această carte este redactată atât în limba română cât şi în limba germană, fiind 
considerată una din primele cărţi care abordează educaţia environmentală în şcoli. Caracterul nou 
este sugestia/folosirea unor linii directoare interdisciplinare. 
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Abstract. The work proposed by lecturer Dr. Helena Maria SABO, is a valuable teaching material, 
for students and teachers in school education. The book is aimed in particular those who teach the 
curriculum area: geography, sciences and environmental education. By its’ theoretical and 
practical chapters, this book can be useful to students and teachers anxious to broaden their 
professional skills. The book is written so in Romanian and German language, is considered one of 
the first book addressed to environmental education in schools. The new approach used is: to 
suggest / to guide, some guidelines are proposed. 
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Lucrarea intitulată „Umwelterziehung - educaţia environmentală în şcoli” propune o abordare 
complexă a predării-învăţării educaţiei pentru mediu, realizată din dublă perspectivă: una 
teoretică/ştiinţifică şi una practică. Lucrarea oferă modele de bună practică propunând în acelaşi timp 
modele de activităţi environmentale şi proiecte. 

Lucrarea este structurată în două părţi. Prima parte, redactată în limba germană, analizează relaţia 
Om ↔ Natură ↔ Mediu înconjurător, argumentând necesitatea regândirii învăţământului în scopul 
introducerii ca materie de studiu (facultativ sau obligatoriu) a educaţiei environmentale. Se pune 
accentul pe faptul că acest lucru este foarte bine conturat în Germania, fapt argumentat de introducerea 
acestei discipline în învăţământ încă din 1970. 

În al doilea paragraf se fac propuneri de utilizare a unor linii directoare interdisciplinare, care 
constituie un element nou în studiul educaţiei environmentale. Folosirea acestora este dublată de o 
parte practică, în care se încearcă exemplificarea lor. 

Următoarele paragrafe abordează problematica transpunerii cunoştinţelor referitoare la procesul 
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cunoaşterii ştiinţifice în practica şcolară. Astfel, în această parte se aprofundează contextul învăţării 
educaţiei environmentale. Aceste cunoştinţe fundamentează demersul predării şi învăţării educaţiei 
environmentale tratat în ultima parte a cărţii. 

Ultima parte dezvoltă şi exemplifică cunoştinţele anterior prezentate: de efectuare a unor proiecte, 
referate, activităţi practice şcolare şi extraşcolare. 

Partea a doua, redactată în limba română, reia atât partea teoretică cât şi cea practică prezentată 
anterior în limba germană. Acest lucru se doreşte a servi cititorilor cunoscători a limbii germane cât şi 
a limbii române. 

Lucrarea este fundamentată pe o literatură bogată, de actualitate, selectată din literatura de specialitate 
din străinătate. 

Cititorul va găsi în lucrarea autoarei Helena Maria SABO o abordare interesantă şi de mare utilitate în 
înţelegerea tendinţelor actuale, moderne, manifestate în predarea şi învăţarea disciplinelor Protecţia 
Mediului respectiv Educaţia environmentală. 

 

 


