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EDUKACJA EKOLOGICZNA W AKTYWNOŚCI SAMOKSZTAŁCENIOWEJ 

MŁODSZYCH UCZNIÓW 

 

Gabriela KRYK, RP 

 

Streszczenie: W celu dostosowania się do zmieniającego się  świata każdy musi być gotowy 

do permanentnego uczenia się, zdobywania nowych  umiejętności. Samokształcenie nie jest 

ściśle związane z jakimkolwiek okresem ludzkiego życia. Warto więc przygotować do niego 

człowieka jak najwcześniej, od pierwszej klasy szkoły podstawowej.  „Mądrze” realizowana 

edukacja ekologiczna sprzyja rozwijaniu aktywności samokształceniowej młodszych 

uczniów. 

Kluczowe słowa: edukacja ekologiczna, młodsi uczniowie, aktywność samokształceniowa, 

nauczyciel klas początkowych, metody aktywizujące, metoda projektów 

 

Abstract: In order to adapt to the changing world, one has to be ready for permanent learning 

and gaining new abilities. Self-study is not accurately connected with any particular period of 

human's life. It is worth to prepare to this, as soon as possible, starting from the first class of 

primary school. "Wisely" realised ecological education fosters the development of self-study 

activity of younger pupils. 

Key words: ecological education, younger pupils, self-study activity, primary school 

teachers, activating methods, project method 

 

WSTĘP 

 

Współczesne czasy wyznaczają nowe trendy cywilizacyjne i wartości. Mimo tego 

nadal, tak jak u zarania dziejów, znaczącą rolę w egzystencji człowieka odgrywa jego stan 

zdrowia oraz życie zgodne z naturą i kulturą. Jednak w dobie konsumpcjonizmu nie jest to 

proste. Aby dostosować się do stale zmieniającego się środowiska zewnętrznego, postępu i 

kultury, którą używając metafory określa się obecnie jako „kulturę typu instatnt”, jednostka 

powinna posiadać wysoki poziom różnorodnych umiejętności i kompetencji. Wśród nich 

priorytetową wydaje się umiejętność podejmowania aktywności samokształceniowej, 

niezbędnej do wszechstronnego rozwoju osobowości, warunkującej aspiracje zawodowe i 

plany życiowe   jednostki.  
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Praca na rzecz własnego rozwoju jest procesem trwającym przez całe życie, związana 

jest zarówno ze środowiskiem rodzinnym, jak i szkolnym oraz pozaszkolnym, 

pozainstytucjonalnym. Warto dodać, iż autorzy licznych strategii oświatowych podkreślają, 

że obok dominującego w dotychczasowej praktyce kształcenia formalnego, czyli systemu 

szkolnego prowadzącego wychowanków od przedszkola do uniwersytetu, powinna wzrastać 

rola kształcenia nieformalnego i incydentalnego (A. Malec, 2010, s. 94). 

Aby człowiek osiągnął cel uczenia się, którym bez wątpienia jest satysfakcja, 

zadowolenie z posiadanej wiedzy oraz umiejętności w określonym zakresie, musi znać 

metody i techniki pracy umysłowej. Zatem szkoła winna zacząć brać na siebie 

odpowiedzialność za proces kształcenia, za przygotowanie młodych ludzi do życia i 

przyszłych potrzeb społecznych. Proces kształcenia nie może być redukowany do 

wyposażania uczniów w wiedzę, lecz musi być pojmowany w kategoriach posiadanych przez 

nich kompetencji. Stąd nadrzędnym zadaniem edukacji szkolnej jest zapewnienie jej 

uczestnikom umiejętności złożonych, które dotyczą: uczenia się, myślenia, poszukiwania, 

doskonalenia, komunikowania, współpracy i działania oraz kształtowania wartości 

uniwersalnych. Szczególne miejsce zajmuje tu: prawo do życia w wolności, podmiotowość, 

tożsamość człowieka, godność, odpowiedzialność i samorealizacja. Poszukuje się edukacji, 

która zapewni absolwentom wszystkich rodzajów szkół cechy osobowości w myśl dewizy 

„Rozumieć świat – kierować sobą”, określającą „wrastanie” w przyrodę, gospodarkę, życie 

społeczne, kulturę i naukę. Zatem do rangi najważniejszych zadań współczesnej szkoły urasta 

przygotowanie młodego pokolenia do ustawicznego kształcenia się, do autoedukacji (por.: K. 

Denek, 1999, s. 4-5; Cz. Banach, 2002/2003, s. 1-4; G. Kryk, 2009, s. 19-22).  

Szkoła w coraz większym stopniu winna być kojarzona z miejscem, które sprzyja 

procesowi badania otaczającej rzeczywistości i określania stosunku do niej. Aby pomóc 

uczniom w zbudowaniu niezbędnych kompetencji umożliwiających im egzystencję we 

współczesnym i przyszłym świecie, wymaga ona zmiany patrzenia na własne działania  

i rezygnacji z „monologu edukacyjnego” na rzecz dialogu. Obecnie celem uczenia się nie jest 

rejestrowanie, utrwalanie i reprodukowanie przekazywanych przez nauczyciela wiadomości   

i algorytmizowanych umiejętności, lecz konstruowanie wiedzy. Aby cel osiągnąć, uczeń musi 

mieć możliwość negocjacji znaczeń ustalonych w kulturze i twórczego ich rekonstruowania. 

W ten sposób jego wiedza ma charakter dialogowy, dynamiczny, emancypacyjny i daje mu 

prawo do własnego, odpowiedzialnego rozumienia otaczającej rzeczywistości. Taka edukacja 

uczy jak eksplorować własną pulę doświadczeń, dokonywać na nich zabiegów 
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interpretacyjnych, „wczytywać” w nie nowe znaczenia i doszukiwać się w nich głębszych 

sensów. Niepokój zatem budzi nie tyle obecność pytań o nazwy, ile nieobecność pytań  

problemowych,  angażujących  wiedzę  wyjaśniającą  i interpretacyjną (D. Klus –Stańska, 

2002, s. 9-11, 83, 197; G. Kryk, 2009, s. 23- 24).  

Kształcenie trzeba pojmować jako proces istnienia człowieka (a więc i dziecka), w 

którym jednostka poprzez różnorodność swych doświadczeń uczy się wyrażać samego siebie, 

porozumiewać się, stawiać światu pytania, ustawicznie realizować siebie oraz ponosić 

odpowiedzialność za jakość swojego życia. Skoro idea kształcenia permanentnego staje się 

kluczową dla społeczeństwa, a wysiłek edukacyjny dokonuje się na wszystkich etapach życia, 

to celowe wydaje się podejmowanie działalności samokształceniowej już na szczeblu 

edukacji wczesnoszkolnej. Przemawia za tym fakt, iż teoretycy samoedukacji nie uzgodnili 

wieku, w którym może pojawiać się świadoma praca na rzecz własnego rozwoju. F. 

Znaniecki stwierdził, że pierwsze przejawy samokształcenia mogą wystąpić już w okresie 6-9 

lat i właśnie w tej fazie życia spełniają rolę najcenniejszego czynnika rozwoju osobowości 

(zob. D. Jankowski, 2002, s. 135-136). Podobnego zdania jest J. Kujawiński. Przyjął on tezę, 

iż: rozwój człowieka, w tym przedszkolaka, ucznia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej 

oraz studenta szkoły wyższej dokonuje się zarówno w procesie edukacji, jak i w procesie 

samoedukacji (…). Dlatego już w przedszkolu i w klasach początkowych szkoły podstawowej 

należy racjonalnie łączyć aktywność kształceniową i samokształceniową dzieci po to, aby jak 

najwcześniej w życiu każdego człowieka oba te procesy wzajemnie się uzupełniały, przenikały 

i stymulowały rozwój całej jego osobowości (2000, s. 13).  

Z analizy literatury psychologiczno-pedagogicznej wynika, że akceleracja rozwoju 

dziecka w młodszym wieku szkolnym, dokonująca się pod wpływem silnie stymulujących 

warunków otoczenia oraz systematyczne stawianie mu zadań sprawia, iż staje się ono coraz 

bardziej dojrzałe do podejmowania pracy na rzecz własnego rozwoju, trudnej do przecenienia 

w dobie rewolucji informacyjnej. Okazuje się, że dzieci 7-9 letnie są zdolne do: 

automotywacji, autoplanowania, autorealizowania, autokontrolowania i autooceniania. A te z 

kolei właściwości – to atrybuty samokształcenia. Zatem można zgodzić się z przekonaniem J. 

Kujawińskiego co do możliwości podejmowania oraz skutecznego uprawiania przez nich 

aktywności samokształceniowej, która będzie przyjmowała postać propedeutyczną (zob. G. 

Kryk, 2009, s. 27-29), kierowaną – głównie przez nauczyciela. 

Znaczącą rolę we wdrażaniu młodszych uczniów do samokształcenia odgrywa dobrze 

realizowana edukacja ekologiczna, odbywająca się zarówno poprzez kształcenie formalne i 
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nieformalne. Ma to doniosłe znaczenie w procesie uczenia się,  który związany jest z różnymi 

przestrzeniami. Nie może go ograniczać miejsce i „przymusowy” dzwonek na przerwę, gdyż 

wiedzę najlepiej zdobywać u źródeł, a więc w parku, lesie, na łące, w tartaku, muzeum czy 

wiejskiej zagrodzie. Zawsze tam, gdzie istnieje problem do zbadania. Nieograniczony 

przestrzenią klasy i czasem lekcyjnym uczeń doznaje swobody w szerokim poznawaniu świata, 

w poszukiwaniu porządku Natury i swoich z Nią związków. Ma szansę poznać także siebie i 

innych ludzi oraz doświadczyć wszelkich relacji: JA-TY, JA-ŚWIAT, JA-PRZYRODA w 

różnych konfiguracjach (L. Wollman-Mazurkiewicz, 2000, s. 191).  

Od wielu lat toczy się dyskurs na temat znaczenia młodszego wieku szkolnego w 

całożyciowym funkcjonowaniu jednostki. Stąd w dalszej części rozważań podjęto próbę 

ukazania celów i zadań edukacji ekologicznej oraz metod i form jej realizacji w aspekcie 

stymulowania aktywności samokształceniowej młodszych uczniów. 

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA STYMULATOREM AKTYWNOŚCI 

SAMOKSZTAŁCENIOWEJ MŁODSZYCH UCZNIÓW           

 

Funkcjonowanie edukacyjne młodszych uczniów związane jest z pracą nauczyciela. 

Od jego świadomości, odpowiedzialności, kwalifikacji i cech osobowościowych zależą efekty 

kształcenia, samokształcenia i wychowania. Współczesny nauczyciel klas początkowych musi 

być otwarty na dynamikę zachodzących w świecie procesów, na stały i lawinowy przypływ 

informacji, których użyteczność w wielu wypadkach budzi wątpliwości. Winien tak 

organizować proces kształcenia, by młodsi uczniowie mieli okazję do pośredniego i 

bezpośredniego poznawania rzeczywistości (G. Kryk, 2009, s. 73). Ma to szczególne 

znaczenie w realizacji edukacji ekologicznej, która jako świadomie zamierzona, celowa, 

planowa, systematyczna i stopniowa działalność nauczyciela (rodziców i opiekunów) wobec 

dzieci przy ich pozytywnej motywacji i wielostronnej działalności, zmierza do ukształtowania 

w dziecku postawy ekologicznej, która charakteryzuje się szeroką zdolnością percepcji wobec 

zjawisk przyrodniczych i społecznych, ciekawością świata i praw nią rządzących, (…) 

poczuciem więzi z przyrodą i ludźmi jako częścią biocenozy, szacunkiem dla różnorodności, 

tolerancji, odrębności biologicznej i kulturowej (E. Frątczak, J. Frątczak, cyt. za: A. Budniak, 

2009, s. 202). 

Tak ujętej edukacji ekologicznej dzieci w młodszym wieku szkolnym, nie można 

ograniczać jedynie do przekazywania porcji wiadomości niezbędnych do zrozumienia 
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funkcjonowania i potrzeby ochrony świata przyrody. Należy zmierzać także do kształtowania 

postaw, które wywodzą się z mocno wpojonych zasad etycznych i przyjętej hierarchii 

wartości (zob.  A. Budniak, 2009, s. 203). Sprzyja temu wykorzystywanie takich metod 

nauczania, które umożliwiają dzieciom zarówno przyswajanie wiadomości, jak i ich 

odkrywanie oraz  przeżywanie i działanie, czyli weryfikację poznanych treści, prawd i 

zjawisk. Jest to ważne, gdyż proces edukacyjny, szczególnie na pierwszym etapie kształcenia 

powinien zmierzać do względnej równowagi między odtwórczym a twórczym myśleniem i 

działaniem. R. Bernátová zwraca także uwagę na zasadność stosowania metod wizualizacji  

struktury logicznej programu nauczania, które ułatwiają przyswajanie wiedzy ekologicznej w 

wieku wczesnoszkolnym (zob. R. Bernátová, 2007, s. 115 – 124). Wobec tego nauczyciel klas 

początkowych nie może poruszać się li tylko w przestrzeni czystej teorii, gdyż dziś celem 

edukacji staje się wskazanie uczniom drogi do efektywnego uczenia się. Jest to możliwe 

między innymi poprzez stwarzanie okazji do podejmowania dyskusji  i deliberacji. Ważne 

jest, by uczniowie stale odwoływali się do posiadanych wiadomości i doświadczeń, 

podejmowali zróżnicowane formy aktywności, które służą ich wieloaspektowemu rozwojowi. 

Taki podmiotowy styl interakcji pomiędzy nauczycielem i uczniem widoczny jest podczas 

wykorzystywania w procesie kształcenia metod aktywizujących, pożądanych w przypadku 

kształtowania postaw proekologicznych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Istota tych 

metod odnosi się do bezpośredniej aktywności poznawczej uczniów, gdyż nauczyciel 

przewodnik wdraża uczniów do procesu konstruowania własnej wiedzy. Czyni to poprzez 

pozwalanie dzieciom na samodzielnie poszukiwanie, rozwiązywanie problemów i 

negocjowanie rozumienia znaczeń oraz zależności zachodzących w eksplorowanym wycinku 

rzeczywistości (G. Kryk, 2009, s. 73). Jest to ważne w realizacji edukacji ekologicznej, gdyż 

wrastanie w świat przyrody jest wynikiem stałego intelektualnego wysiłku uczniów, który jest 

niemożliwy bez ich odpowiedniej motywacji i refleksyjnego podejścia do otaczającego 

środowiska (S. Cz. Michałowski, 2000, s. 140).  

Wśród wielu metod aktywizujących na uwagę zasługuje metoda projektów, która 

odgrywa istotną rolę w rozwijaniu aktywności samokształceniowej młodszych uczniów (zob. 

G. Kryk, 2006, s. 32-35). Polega ona na samodzielnym lub grupowym wykonywaniu przez 

podopiecznych zadań zarówno  w trakcie zajęć szkolnych, jak i pozaszkolnych, podczas 

których mają możliwość kształtowania, doskonalenia i zaprezentowania całego szeregu 

umiejętności niezbędnych do egzystencji w zmieniającej się rzeczywistości. W potocznym 

języku metodę projektów często określa się jako „zadanie domowe inaczej”. Na podstawie 
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własnych doświadczeń i literatury pedagogicznej wiemy, że praca domowa odgrywa doniosłą 

rolę w procesie kształcenia wszystkich uczniów, a szczególnie tych w młodszym wieku 

szkolnym. Jeżeli zadania polecane uczniom są przemyślane i dobrze przygotowane, 

dostosowane do ich możliwości, to wtedy uczą obowiązkowości i systematyczności oraz 

rozwijają aktywność poznawczą, a tym samym przygotowują uczniów do autoedukacji.  

Wyróżniamy dwa rodzaje projektów: projekt badawczy (zebranie jak największej ilości 

informacji na zadany temat, ich prezentacja przez uczniów na wcześniej uzgodnionych 

warunkach; rezultaty mogą mieć postać albumów, wystaw, opowiadań, sprawozdań itp.) oraz 

projekt działania lokalnego – polegający  na podjęciu określonych  działań w szkole bądź w 

środowisku lokalnym, takich jak np.: posadzenie drzew, opieka nad ludźmi starszymi itp. 

(zob. G. Kryk, 2006, s. 33). 

Projekt jako metoda pracy pełni wiele funkcji m.in.: motywacyjną, poznawczą, 

kształcącą, kontrolną i samokształceniową. Badania własne wskazują, że  prowadzenie  przez 

nauczyciela zajęć metodą projektów rozwija umiejętność autoplanowania uczniów. 

Podejmowane przez nich działania są dobrze zorganizowane, tzn. mają jasno sprecyzowane 

cele, są przemyślane i odpowiednio rozłożone w czasie. Ustalone przez grupę warunki 

realizacji zadań i kryteria ich oceny, są jasne i czytelne dla wszystkich. Można również 

stwierdzić, że  praca w  grupach, częste  wspólne  spotkania  w  domach, powodują lepsze 

poznanie  się  i  zaprzyjaźnienie dzieci, a  tym  samym wpływają na usprawnienie 

komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Ponadto znajomość parametrów oceny własnych 

działań, regularna współpraca z nauczycielem przyczynia się do analizowania mocnych i 

słabych stron pracy poszczególnych uczniów. Dzięki planowaniu korekty swojego 

postępowania, każdy uczestnik projektu może lepiej i wyraźniej uświadomić sobie własne 

kompetencje, a tym samym doskonalić umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy. 

Samoocena jest dla dzieci kluczem do dalszej  pracy. Z jednej  strony metoda projektów jest 

jedną  z  wielu  metod  aktywizujących, natomiast  z drugiej - jest jedyną, która  przyczynia  

się  do  kształtowania megaumiejętności  decydujących  o  przebiegu  kariery  szkolnej  

ucznia  i  jego  funkcjonowaniu  w  przyszłości. 

U  uczniów  w  edukacji  wczesnoszkolnej  stymuluje  również  ciekawość  poznawczą, która 

przyczynia  się  do rozwoju  myślenia  dywergencyjnego,  a tym  samym  odgrywa  doniosłą  

rolę  w  procesie  samokształcenia (zob.  G. Kryk, 2006, s. 33-35).       

Cechą metody projektów, ważną z perspektywy istoty procesu edukacyjnego, jest 

uwzględnianie podmiotowości uczniów. Oznacza to, że dzieci są świadome podejmowanych 
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przez siebie działań, inicjują je oraz rozwijają zgodnie ze swoimi możliwościami, 

zainteresowaniami i wartościami. Nauczyciel w metodzie projektów pełni rolę przewodnika, 

instruktora, doradcy. Cechuje go niedyrektywny sposób pracy z dziećmi. Aranżuje sytuacje 

dydaktyczne wzbudzające ciekawość poznawczą, która inspiruje uczniów do podejmowania 

określonych działań badawczych. Czuwa nad realizacją projektu, wspiera dzieci i daje im 

prawo do podejmowania decyzji, które będą ich wiodły do samodzielnego poznania. 

Konsekwencją takiego postępowania jest bez wątpienia wzrost odpowiedzialności uczniów za 

podejmowane, własne i zespołowe uczenie się.  Metoda projektów przebiega w kilku fazach, 

które umożliwiają uczniom różnorodną aktywność.  Mowa tu o jej wymiarze emocjonalnym 

(motywacja i przeżywanie), intelektualnym (myślenie i odkrywanie), sensorycznym 

(obserwacja i spostrzeganie), motorycznym (manipulowanie, działanie), recepcyjnym 

(przyjmowanie informacji słownych)  i werbalnym (ekspresja słowna, dyskusja) (G. Kryk, 

2009, s. 86).                     

Zatem szkoda, że rezultaty badań, zarówno własnych, jak i przedstawionych w 

literaturze przedmiotu (zob. G. Kryk, 2009, s. 70-88) wskazują raczej na antytwórcze 

oddziaływania szkoły na uczniów. Co prawda badani nauczyciele zaliczyli grupę metod 

aktywizujących do najczęściej wykorzystywanych, jednak analiza stosowanych przez nich 

środków dydaktycznych oraz form organizacyjnych pracy uczniów pozwala stwierdzić, iż 

były to tylko deklaracje, które prawdopodobnie nie znalazły odzwierciedlenia w praktyce. Z 

reguły bowiem uczniowie klas niższych słuchają wypowiedzi nauczyciela lub zapisują nie 

zawsze zrozumiałe treści, gdyż podane informacje są jedynie zrealizowaną kolejną „kartą 

pracy” podaną w podręczniku. Warto również w tym miejscu dodać, że respondenci nie 

wymieniali szczegółowych metod. Nikt z ankietowanych nie wskazał metody projektów, ani 

żadnej innej z grupy metod aktywizujących jako tej, którą wykorzystuje w pracy dydaktyczno 

– wychowawczej. Argument ten potwierdzają badania prowadzone przez R. Michalak, w 

których metoda projektów nie znalazła się wśród metod preferowanych przez nauczycieli klas 

początkowych. Autorka stwierdza, iż aktywność badawcza jest nieobecna w życiu szkolnym 

uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej (zob. R. Michalak, 2004, s. 80-81, 107). Opinię 

tę podziela G. Rura. Autorka przedstawia współczesną edukację wczesnoszkolną jako 

nadmiernie werbalną, frontalną, z dominującą aktywnością nauczyciela, która nie pozwala 

uczniom doświadczać, eksperymentować i mylić się (zob. G. Rura, 2008, s. 7).  Również  

J. Łukasik (2006, s. 75) informuje, iż nauczyciele sporadycznie wykorzystują metody 

aktywizujące, a w pracy dydaktyczno-wychowawczej nie wykazują zbyt wiele nowatorstwa i 
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kreatywności, chociaż uważają, że tak czynią. Tę nieświadomość terminologiczną najtrafniej 

ujmuje D. Klus – Stańska (2002, s. 381) twierdząc, iż nauczyciele często wprost definiują 

metody aktywne jako związane z ruszaniem się dziecka lub formami zabawowymi.  

W związku z powyższym, można przypuszczać, iż na pierwszym etapie kształcenia 

także podczas realizacji edukacji ekologicznej nauczyciele klas początkowych sporadycznie 

stosują metody nauczania angażujące uczucia dzieci, pobudzające ich ciekawość i niejako 

zmuszające do myślenia. Rzadko stwarzają uczniom sytuacje umożliwiające im 

zaangażowanie się w rozwiązywanie różnorodnych problemów, które mogą przybrać m.in. 

formę dyskusji, praktycznych zadań, eksperymentów i wycieczek dydaktyczno-

wychowawczych. Ta sytuacja nie napawa optymizmem, gdyż takie działania winny być 

wpisane w codzienne zajęcia uczniów, ponieważ ważnym zadaniem edukacji 

wczesnoszkolnej jest kształtowanie refleksyjnej postawy uczniów wobec otaczającego świata 

i własnego w nim miejsca. Jest to możliwe poprzez wartościowanie wykonywanych 

czynności, szczególnie tych eksploracyjnych, które pozwalają im lepiej zrozumieć świat i 

jego strukturę przyczynową. Jakość doświadczeń w tym zakresie jest znacząca dla ich 

dalszego kształcenia i samokształcenia. Należy dodać, iż kształtowanie postaw wobec 

przyrody musi być procesem ciągłym, wyważonym i racjonalnym. Dzieci w młodszym wieku 

szkolnym muszą być świadome, że problemy niszczenia środowiska naturalnego dotyczą 

naszego własnego życia (…) co złego czynimy przyrodzie, czynimy samym sobie (W. Sobczyk, 

cyt. za: A. Budniak, 2009, s. 213). Zatem już w przedszkolu, oprócz ukazywania 

niepożądanych ingerencji człowieka w środowisko naturalne (np. wycinanie lasów, „dzikie” 

wysypiska śmieci, zanieczyszczanie wody pitnej, palenie ognisk w niedozwolonych 

miejscach), trzeba także przekazywać dzieciom pozytywne informacje typu: sadzenie drzew, 

produkcja papieru z recyklingu, segregacja odpadów, wykorzystanie alternatywnych źródeł 

energii – kolektory słoneczne, elektrownie wiatrowe (R. Bernátová, 2012, s. 24-36). 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Zachodzące zmiany w różnych sferach otaczającej nas rzeczywistości powodują, iż 

„zapotrzebowanie” na stymulowanie aktywności samokształceniowej ma nowy wymiar. 

Przestaje bowiem być ona traktowana jako elitarna aktywność wyjątkowych jednostek, a 

raczej jest postrzegana jako kluczowa umiejętność warunkująca radzenie sobie z realiami 

codziennego i przyszłego życia.  
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Współczesna szkoła, w myśl słów A. Nalaskowskiego, winna być okazją, a nie 

fabryką, w której o określonej godzinie należy coś wyprodukować. Jak rzadko która instytucja 

szkoła może sobie pozwolić na komfort nieprzewidywalności. Skuteczna szkoła winna 

skutecznie nie chcieć produkować, ale być źródłem, przy którym każdy może stać się inny. (…) 

Sięgnijmy po szkołę, w której się nobliwie i pięknie błądzi, a nie galopuje skutecznie  

(A. Nalaskowski, 2002, s. 329).  

Wizja takiej szkoły jest w pełni realna m.in. poprzez odpowiednio realizowaną 

edukację ekologiczną i to już na etapie wczesnoszkolnym. Jej cele należy w większości 

osiągać poprzez bezpośredni kontakt z otaczającą rzeczywistością i pracę metodą projektów, 

która odgrywa znaczącą rolę we wdrażaniu młodszych uczniów do pracy na rzecz własnego 

rozwoju.  
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