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SEGREGACJA ŚMIECI – DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE  W XXI WIEKU 

Gabriela LAKOTA-RAWSKA, RP 

 

Streszczenie: Poniższy artykuł ma na celu ukazanie informacji dotyczących segregacji śmieci 

a w szczególności zwrócenie uwagi jak ważne jest to zagadnienie we współczesnej edukacji. 

Autorka podkreśla, że to nauczyciele oraz rodzice powinni kształtować zachowania 

proekologiczne wśród dzieci już od najmłodszych lat. 

Słowa kluczowe: ekologia, recykling, segregacja odpadów 

 

Abstract: The purpose of the following article is to show the information in regards of litter 

segregation and especially to pay attention to the importance of this issue in recent education. 

Author of the article highlights that teachers and parents should be trending the environmental 

behaviors of children from an early age. 
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Zagadnienia związane z edukacją ekologiczną mają na celu uświadomić dzieciom, 

czym jest środowisko oraz dlaczego tak bardzo ważna jest jego ochrona.  W XXI wieku temat 

związany z ekologią, ochroną środowiska czy segregacją śmieci jest bardzo istotny i często 

staje się tematem przewodnim wśród społeczeństwa. Jednak ogromne zagrożenie środowiska 

przyrodniczego wynika w dużej mierze z braku odpowiedniej wiedzy i edukacji.1 „Niska 

świadomość społeczna sprawia, że w Polsce w wyniku selektywnej zbiórki na ogół nie 

uzyskuje się materiału odpowiedniej czystości i nadającego się do dalszego wykorzystania”2.    

We współczesnej edukacji zwraca się szczególną uwagę na zagadnienia związane z 

ekologią oraz ochroną naszego środowiska. To nauczyciele i rodzice powinni od 

najmłodszych lat wychowywać dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i za świat w 

którym człowiek żyje. Ważne jest by proces wychowania w duchu edukacji ekologicznej 

uwrażliwiał dzieci na potrzeby środowiska oraz na postawę odpowiedzialności i 

poszanowania przyrody, którą dzieci mogą przejawiać względem przyrody segregując 

odpady, których w dzisiejszym świecie nieustannie przybywa.   

                                                           

1 Edukacja ekologiczna i wędkarska dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2008, 
s. 9 
2 Szczygielska M., Jak żyć ekologicznie?, Opole 2205,  s. 4 
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Rozważania na temat działań proekologicznych należy rozpocząć od wyjaśnienia 

podstawowych pojęć z nimi związanych. Pojęciem bardzo ważnym dla edukacji ekologicznej 

jest sama ekologia.  Ekologia jest to „nauka o wzajemnych związkach między organizmami, 

bądź ich zespołami a środowiskiem”3. Kolejnym terminem związanym z działalnością 

proekologiczną jaką jest segregacja odpadów są właśnie śmieci, nazywane bardzo często 

odpadami.  Małgorzata Szczygielska tłumaczy je jako „ zużyte, nieprzydatne, uciążliwe dla 

środowiska przedmioty, substancje stałe i płynne, które powstały w wyniku działalności 

człowieka”4. Najczęściej spotykanym określeniem związanym z ekologią jest pojęcie 

segregacji śmieci.  

Segregacja jest to metoda podzielenia przedmiotów według kategorii. „ Segregacja 

odpadów polega na oddzieleniu surowców wtórnych od tych, które nie nadają się do 

recyklingu, czyli powtórnego wykorzystania”5  Jak podają źródła, odpady można podzielić na 

cztery kategorie: 

- papier 

- szkło 

- tworzywa sztuczne 

- metale 6 

Segregując odpady w szkole i w domu można przyczynić się do ochrony środowiska. 

Dzięki segregacji mniej odpadów trafi na wysypiska, które się przepełniają i dlatego trzeba 

budować nowe. Wiele surowców wtórnych marnuje się na wysypiskach. Dzięki 

przetwarzaniu surowców wtórnych oszczędzamy energię, wodę oraz zasoby nieodnawialne 

Ziemi, takie jak rudy metali, węgiel czy ropę naftową. W przedszkolach i szkołach są 

wyznaczone osobne miejsca, w których dzieci umieszczają niepotrzebny papier czy plastiki. 

Bardzo często słyszymy o zbiórce makulatury, która ulega recyklingowi. Poprzez recykling 

uzyskujemy odpady, które zostaną powtórnie przetworzone, a w konsekwencji uzyskamy 

substancję lub materiał .  

Pojęcia związaną z ekologią towarzyszą dzieciom już od najmłodszych lat. Słyszą o 

nich w domu, w przedszkolu czy podczas zabawy na dworze. Zwracają uwagę na kolorowe 

                                                           

3 Tamże, s. 24 
4 Szczygielska M., Jak żyć ekologicznie?, Opole 2005, s. 24 
5 Tamże,  s. 5 
6 Grodzińska- Jurczak M, Tarabuła M, Co każdy uczeń o selektywnej zbiórce odpadów i recyklingu surowców 
wtórnych wiedzieć powinien?, Kraków 2003, s. 29 
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kosze na śmieci i wiedzą, jaki kolor kontenera odpowiada przedmiotom, które są już 

niepotrzebne.    

Działania proekologiczne uczniów XXI wieku: 

- wykorzystywanie kartki papieru dwustronnie; 

- odkładanie papieru zużytego w miejsce do tego wyznaczone; 

- zbieranie gazet, zbędnych materiałów papierniczych, po czym odkładanie ich w 

wyznaczone miejsce; 

- wybieranie produktów, których opakowanie będzie można ponownie wykorzystać 

(przetworzyć); 

- zgniatanie butelek plastikowych i umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu np. 

kontener na plastik koloru żółtego; 

- przechowywanie oddzielnie odpadów, które są niebezpieczne i oddawanie je do 

specjalnego punktu odbioru np. zużyte baterie; 

- wykorzystywanie wyrobów z plastiku wielokrotnie 7 

Szczególną uwagę na kształtowanie postawy proekologicznej wśród dzieci powinni 

zwracać rodzice oraz nauczyciele. Rolą każdego nauczyciela powinno być  dostarczanie 

uczniom niezbędnej wiedzy, jak dbać i chronić naszą Ziemię przed wzrostem zanieczyszczeń 

płynących z różnych źródeł. W przedszkolach i szkołach często organizowane są zajęcia 

dotyczące ekologii oraz ochrony środowiska.  

Istotne znaczenie w kształtowaniu odpowiednich działań i zachowań 

proekologicznych mają również rodzice, którzy, będąc autorytetem dla swoich dzieci,  

powinni pokazywać im,  jak należy dbać o środowisko, jakie należy podjąć działania, aby 

planeta, na której żyjemy, była czysta. Rodzice powinni pokazywać , jak należy segregować 

śmieci oraz uświadamiać młodym ludziom, jaki jest cel tego działania .Rodzice powinni 

tłumaczyć dzieciom, co należy zrobić z papierkiem, gdzie go umieścić i dlaczego tak ważne 

jest, aby znalazł się w odpowiednim miejscu czyli koszu na śmieci. Warto uświadomić 

uczniom, że wyrzucone śmieci w nieodpowiedni sposób ulegają rozkładowi przez wiele lat. 

Według mnie aby w sposób prosty i przejrzysty ukazać dzieciom ważność tejże tematyki 

należy w domu posiadać kosz na śmieci z oddzielnymi komorami. Dzięki temu dziecko 

będzie miało pełną świadomość w jaki sposób śmieci należy segregować. 

                                                           

7 Szczygielska M., Jak żyć ekologicznie?, Opole 2005,  s. 5-7 
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Systematyczne przekazywanie dzieciom wiedzy na temat ekologii pozwoli im na 

zapamiętanie, a w konsekwencji wdrożenie odpowiednich zachowań proekologicznych w 

życiu codziennym każdego dziecka. „ Prawdziwa ochrona środowiska to nie tylko działania, 

które mają na celu zaprzestaniu ingerencji człowieka w przyrodę, ale wypracowanie nowego 

stylu życia człowieka a w szczególności dziecka.” 
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