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KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH DZIECI  

 

Katarzyna BONK, RP 

 

Streszczenie: W powyższym artykule skupiono się na kształtowaniu postaw 

proekologicznych uczniów w młodszym wieku szkolnym. Na wstępie określono istotę 

kształtowania postaw ekologicznych, a także wyjaśniony został termin „postawa 

proekologiczna”. Następnie zostały wymienione elementy postawy proekologicznej, opisane 

właściwości, a także metody i formy, które sprzyjają kształtowaniu postaw ekologicznych. 

Pokrótce zostały opisane zasady, którymi powinni kierować sie nauczyciele w celu 

podniesienia efektywności edukacji ekologicznej. Na zakończenie podkreślono jak ważne jest 

nieustanne stymulowanie wrażliwości dzieci odnośnie zjawisk, które pojawiają się w 

otaczającej rzeczywistości, a także rozwijanie empatii i chęci do aktywności dla dobra 

środowiska. 

Słowa kluczowe: postawa proekologiczna, kształtowanie postaw ekologicznych, rola/zadania 

nauczyciela 

 

Abstract: The above article has been focused on the formation of pro-environmental attitudes 

of students in the early school age. At the beggining, the essence of the environmental 

attitudes has been specified and also there has been the clarification of the term"eco-friendly 

attitude". Subsequently,the elements of pro-environmental attitudes has been listed, properties 

has been described , and also the methods and forms that foster the formation of pro-

environmental attitudes. Briefly have been described the principles that should guide the 

teachers in order to improve the effectiveness of environmental education. At the end it has 

been highlighted how important is to constantly stimulate the sensivity of children about the 

phenomena that occur in the surrounding reality, and also developing of empathy and 

willingness to be active for the sake of the environment. 

Key words: pro-environmental attitude, creating of ecological attitudes, role/task of the 

teacher 

 

Aktualna sytuacja środowiska przyrodniczego podyktowana szybkimi zmianami  

i gwałtownym rozwojem społeczeństwa narzuca konieczność kształtowania postaw 

ekologicznych na wczesnym poziomie kształcenia. Dlatego też bardzo ważnym zadaniem 
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dzisiejszej szkoły jest ujmowanie problemu ochrony środowiska jako niezbędnej części 

kształcenia ogólnego i wychowania społecznego. Prawidłowo zorientowany przebieg 

nauczania i wychowania zaopatruje osoby w umiejętności, wiadomości i postawy, które 

przyczyniają się do ich rozwoju, do wspólnego istnienia z przyrodą, odnajdowania harmonii  

i równowagi wewnętrznej.  

Istotą przebiegu kształtowania postaw ekologicznych jest: 

 wsparcie dzieci w całościowym ujmowaniu charakteru środowiska; 

 pomoc w przyswajaniu wiedzy na temat przyrody i dotyczących jej problemów; 

 przedstawianie wartości dotyczących środowiska, motywowanie do ich preferowania, 

a także zachęcanie do aktywności sprzyjających środowisku; 

 pozwolenie na aktywny udział w rozwiązywaniu sytuacji problemowych dotyczących 

środowiska; 

 poszerzanie zdolności do nazywania i rozwiązywania problemów związanych  

z ekologią.1 

Pod pojęciem postaw rozumiemy względnie stałą predyspozycję do pozytywnego lub 

negatywnego stosunku względem jakiegoś obiektu.2  

Natomiast w terminie „postawa proekologiczna” wyróżnia się dwie części. Pierwszą z nich 

jest przedrostek pro-, który daje do zrozumienia pozytywny stosunek względem znaczenia 

drugiej części członu, jakim w tym przypadku jest ekologia.3  

Natomiast ekologia z greckiego to dom, miejsce zamieszkania, która oznacza naukę 

biologiczną, która zajmuje się strukturą i funkcjonowaniem środowiska, a także obejmuje 

wszystkie zjawiska, które dotyczą wzajemnych powiązań między organizmami, a ich żywym 

i martwym otoczeniem.4 

Postawę proekologiczną możemy pojmować jako aktywność czy też nastawienie jednostki 

wobec środowiska. Aktywność ta jest pozytywna, na co wskazuje przedrostek pro-, i powinna 

przejawiać się poprzez szacunek względem przyrody, uznawaniem jej praw, a także 

opiekowaniem się jej stanem. Demonstrowanie postawy proekologicznej może przejawiać się 

poprzez różnorodne działania np. oszczędzanie wody, segregacja odpadów, twórczość 

                                                           

1 I. Paśko, Kształtowanie postaw ekologicznych w edukacji wczesnoszkolnej, „Nowa Szkoła”2009, nr 4, s. 30. 
2 B. Wojciszke, Postawy i ich zmiana, (w:) J. Strelau (red.), Psychologia tom 3., Gdańskie Wyd. Psychologiczne, 
Gdańsk 2000, s. 79. 
3 E. Sobel (red.), Słownik wyrazów obcych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 898. 
4 Encyklopedia Powszechna PWN, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 92. 
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literacką, plastyczną lub muzyczną, w której zostaję zasygnalizowany problem występujący  

w środowisku.5 Postawa proekologiczna zawiera określone elementy: 

 wrażliwość ucznia na komponenty i procesy przyrody ożywionej 

 rozsądne czerpanie z dobrodziejstwa środowiska przyrodniczego 

 dążenie do poprawnych dobrych relacji z przyrodą 

 poczucie zobowiązania za stan środowiska 

 umiejętność właściwego działania na negatywne zachowanie innych osób względem 

środowiska przyrodniczego.6 

Edukacja ekologiczna w celu dostarczeniu wymiernych efektów, nie powinna być 

jedynie ograniczona wyłącznie do działań sporadycznych tak jak sprzątanie świata czy Dnia 

Ziemi. Działania podejmowane przez przedszkole, szkołę czy też różnorodne instytucje 

lokalne będą wzbudzały w dziecku tymczasowe zainteresowanie lub zaangażowanie, 

natomiast nie przyczynią się do uzyskania trwałych rezultatów w postaci odpowiednio 

ukształtowanych postaw względem otaczającej przyrody. Przebieg kształtowania postaw jest 

długotrwały  

i złożony, który narzuca konieczność współpracy wszystkich środowisk wychowawczych 

mających wpływ na dziecko.7 

Warunkiem kształtowania postaw proekologicznych jest rozwijanie chęci aktywności 

prośrodowiskowych, demonstrowanie wartości związanych z całą przyrodą. Kształtowanie 

postaw w odniesieniu do środowiska powinno być procesem spokojnym i rozsądnym, który 

uwzględnia zrozumienie, że problem degradacji otaczającego środowiska jest związany z 

naszym życiem, a co za tym idzie świadomość tego, iż co złego robimy przyrodzie, wpływa 

negatywnie na nas samych.8 

Kształtowanie postaw w początkowym momencie życia odbywa się poprzez 

mechanizm naśladownictwa. Małe dziecko przyswaja od starszych członków rodziny 

podejście do otaczającej rzeczywistości, a także nabywa od nich dużo prostych i 

skomplikowanych działalności. Rodzice są dla swoich dzieci wzorem, poprzez co z ochotą 

                                                           

5 A. Budniak, Edukacja społeczno-moralna dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, Wyd. 
Impuls, Kraków 2009,  s. 214. 
6 M. Sawicki, Edukacja środowiskowa, Wyd. Naukowe „Semper”, Warszawa 1997, s. 86. 
7 A. Budniak, Edukacja społeczno-moralna dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, Wyd. 
Impuls, Kraków 2009,  s. 213. 
8 W. Sobczyk, Edukacja ekologiczna i proekologiczna, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000,  
s. 23-24.  
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powtarzają zachowania swoich opiekunów, a w późniejszym czasie ich opinie na różnorodne 

tematy związane z otaczającym światem. Bardzo często zdarza się, że dzieci postrzegają 

swoich rodziców jako ideał wtedy też naśladowanie przybiera postać identyfikacji, 

przejawiającej się w chęci uzyskania ich cech, zbliżenia się do wzoru tejże osoby. Dlatego też 

jeśli opiekunowie przejawiają szacunek względem przyrody,  która w ich hierarchii wartości 

zajmuje wysokie miejsce, a także troszczą się o stan środowiska, co przejawiają poprzez 

wyraźną aktywność- ich dzieci poprzez mechanizm naśladownictwa i identyfikacji stworzą 

własne odpowiednie postawy proekologiczne. Dzieci, które obserwują swoich rodziców 

opiekujących się roślinami czy też zwierzętami, którzy wzruszają się pięknem otaczającego 

środowiska oraz dbają o jego stan, nabywają podobne zachowanie poprzez mechanizm 

empatii.9 

Wychowanie dzieci polega na kształtowaniu i utrwalaniu zamierzonych postaw 

względem siebie i rzeczywistości, która nas otacza. Wychowanie proekologiczne dzieci 

opiera się na niezbędnych elementach, które powinny być ze sobą w zgodzie i harmonii. 

Czynnikami tymi są wzajemne oddziaływanie treści programowych, a także świadomość i 

postawy proekologiczne rodziców i nauczycieli. 10 Uczeń na wczesnym etapie kształcenia jest 

bardzo podatny wpływom środowiska, dzięki czemu nauczyciel ma dużą siłę oddziaływania 

na postawy dzieci, wyrabiania ich systemu wartości, co również przyczynia się do 

zrealizowania założonych celów kształcenia i wychowania.11 Strukturę postaw ekologicznych 

tworzą następujące elementy: 

 poznawcze, wpływające na wiedzę uczniów o środowisku przyrodniczym, 

 afektywne wobec przyrody, które mają odpowiedni kierunek i siłę, 

 zachowania i działania dzieci wobec przyrody. 

Fundamentem do kształtowania postaw ekologicznych mogą być poniższe warunki: 

 zastosowanie aktywności poznawczej uczniów, 

 wytworzenie u uczniów systemu wartości, który jest oparty na odpowiednim rozwoju 

gospodarczym i ochroną otaczającej przyrody.12 

                                                           

9 I. Paśko, Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I-III szkół podstawowych, Wyd. Naukowe 
Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001, s. 34-37.  
10 M. Sawicki, Edukacja środowiskowa, Wyd. Naukowe „Semper”, Warszawa 1997, s. 86. 
11 M. Parlak, Edukacja ekologiczna w procesie kształcenia wczesnoszkolnego- założenia, program, propozycje 
metodyczne, Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce 2005, s. 12. 
12 I. Paśko, Kształtowanie postaw ekologicznych w edukacji wczesnoszkolnej, „Nowa Szkoła”2009, nr 4, s. 34. 
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Istotnym warunkiem wpływającym na jakość kształcenia postaw proekologicznych jest 

odpowiedni dobór metod i form kształcenia.  

Do efektywnych metod badawczych możemy zaliczyć:  

 pokazy,  

 eksperymenty przyrodnicze,  

 doświadczenia,  

 obserwacja różnorodnych zjawisk przyrodniczych i stanów rzeczy,  

 analizę materiału filmowego i ilustracyjnego, 

 działania praktyczne realizowane przez dzieci, które oczekują od nich korzystania  

z posiadanej wiedzy.  

Pozwalając tym samym na odkrywanie, wyjaśnianie, opisywanie nowych zjawisk, wartości, 

faktów i cech otaczającego środowiska. 

Istotną rolę w kształtowaniu postaw ekologicznych stanowią gry dydaktyczne: 

inscenizacyjne, symulacyjne i sytuacyjne.  

Pozwalają one na przygotowanie dzieci do realizacji wielu ról społecznych, uczą rozsądnego 

podejmowania decyzji, a także przyczyniają się do pełniejszego zrozumienia zawiłych 

zjawisk przyrodniczych i fundamentalnych zasad funkcjonowania jednostki w otaczającej 

rzeczywistości, czy też dużego zróżnicowania postaw i poglądów odnośnie ochrony 

przyrody.13 

Kolejną metodą jest metoda projektów, która pozwala rozwijać umiejętności 

współdziałania w grupie, ustalania problemów i celów, wykorzystywania wielu źródeł 

informacji, samodzielne planowanie i ustalanie etapów własne działalności, a także łączenie 

wiadomości z różnych dziedzin życia. Dzięki tej metodzie dzieci zaspakajają swoją 

ciekawość, są samodzielne oraz rozwijana jest odpowiedzialność na podjęte zadania.14 

Natomiast do form, które są oparte na aktywności uczniów możemy zaliczyć:  

 spacery,  

 wycieczki,  

 zajęcia w terenie,  

 czynności samoobsługowe, 

                                                           

13 tamże, s. 35.  
14 I. Adamek, Nabywanie kompetencji przez uczniów, (w:) I.Adamek (red.), Projektowanie i modelowanie 
edukacji zintegrowanej., Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002, s. 12-13. 
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 opieka nad roślinami i zwierzętami, 

 wykonywania prac na rzecz innych, 

 praktyczne prace wytwórcze, 

 prace w kąciku przyrody i w ogrodzie. 

Nauczyciele w celu podniesienia efektywności edukacji ekologicznej z czym bezpośrednio 

związane jest kształcenie postaw proekologicznych powinni stosować w praktyce szkolnej 

poniższe 7 zasad: 

 odpowiedni dobór zadań i środków, które umożliwiają kształtowanie pozytywnych 

postaw i predyspozycji względem przyrody 

 przyjęcie dwóch faz: emocjonalnej i pomocniczej w kształtowaniu umiejętności  

i postaw 

 zapewnienie dziecku bezpośredniego kontaktu z rzeczami i zjawiskami otaczającego 

środowiska, który zapewnia możliwości do poznania i przeżywania, a następnie 

ochronę, odpowiednie wykorzystanie, kształtowanie i powiększanie. 

 obok poznania bezpośredniego nie można zapomnieć o konieczności uwzględnienia 

poznania pośredniego (teksty literackie, piosenki, kolorowe obrazy i inne środki 

dydaktyczne) 

 należy pamiętać o zasadzie odwróconej roli edukacji, która związana jest  

z zachęceniem uczniów do konwersacji w domu z członkami rodziny odnośnie 

rozwiązywania problemów związanych z przyrodą 

 przekonanie dzieci do ekonomizacji czyli odpowiednie zużywanie wody, energii 

cieplnej i elektrycznej, a także wykorzystywanie użytkowych odpadów, oszczędność 

odnawialnych i nieodnawialnych źródeł przyrody 

 zwrócenie uwagi na kulturę komunikacji międzyludzkiej oraz porządku i estetyki 

otoczenia, w którym żyją ludzie -w miejscu swojego odpoczynku i aktywności.15 

Kształtowanie postaw jednostki zaczyna się od chwili narodzin, a wyrobione postawy  

w czasie całej egzystencji są regulowane, zmieniane i rozwijane. Skuteczniej natomiast jest 

                                                           

15 M. Parlak, Edukacja ekologiczna w procesie kształcenia wczesnoszkolnego- założenia, program, propozycje 
metodyczne, Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce 2005, s. 14-15.  
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ukształtować prawidłowe postawy, które opierają się na odpowiednich wartościach i rozległej 

i racjonalnej wiedzy człowieka, niż modyfikować postawy negatywne jednostki.16 

Zadaniem nauczyciela jest stawianie i tłumaczenie dzieciom celów, zachęcanie do ich 

realizowania, tworzenia procesu nauczania opartego na aktywności uczniów opierającej się na 

uprzednio zdobytych informacji i doświadczeniach. Realizacja powyższych zadań wymaga od 

nauczyciela odpowiednich kompetencji merytorycznych.17 

Jak wynika z powyższych treści rolą rodziny, szkoły, jak i innych instytucji 

wychowawczych jest ciągłe stymulowania wrażliwości dzieci odnośnie zjawisk, które 

pojawiają się w otaczającej rzeczywistości, a także rozwijanie empatii i chęci do aktywności 

dla dobra przyrody. Praktyczne działanie, dokonywanie wyborów, debatowanie nad 

rodzajami aktywności, a także szukanie odpowiedzi i wyjść z problemowych sytuacji  

w życiu, szykuje dziecko do urzeczywistnia nabytych norm i szanowania wartości, które są 

komponentem jego stosunku w odniesieniu do ludzi i całego świata.18 
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