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EDUKACJA EKOLOGICZNA W PROCESIE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 

 

Sylwia PŁUSA, RP 

 

Człowiek jako jednostka biopsychospołeczna w ciągu swego rozwoju przejawia określoną aktywność 

oraz podlega wpływom oddziaływań środowiska, w którym żyje i działa. Jedną z form jego 

działalności jest edukacja, której wynikiem jest określony poziom i charakter świadomości jednostki 

ludzkiej oraz jej kultury. 

J. Frątczak 

 

Streszczenie: Artykuł dotyczy edukacji ekologicznej, która wobec narastających problemów 

natury środowiskowej staje się bardzo istotną składniową programów edukacyjnych. Praca 

porusza zagadnienia związane z celami i treściami edukacji ekologicznej, zakresem tejże 

edukacji oraz potrzebą kształtowania i rozwijania świadomości ekologicznej. 

Słowa klucze: edukacja ekologiczna, koncepcje edukacji ekologicznej, zakres edukacji 

ekologicznej, cele i treści edukacji ekologicznej świadomość ekologiczna, postawy wobec 
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Abstract: This article applies to environmental education, which to the growing 

environmental problems becomes very important syntactic educational programs. Work 

discusses the issues related to the objectives and content of environmental education, the 

scope of that education and the need to shape and develop environmental awareness. 

Key words: environmental education, environmental education concepts, the scope of 

environmental education, the objectives and content of environmental education 
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           Współczesny obraz świata jest zróżnicowany pod wieloma względami. Ludzie coraz 

częściej zdają sobie sprawę, że świat stoi w obliczu zagrożeń, które jeszcze niedawno nie 

istniały lub nie były dostrzegane. Jednym z ważniejszych wyzwań  dla ludzkości stały się 

problemy ekologiczne. Szansy dla współczesnego świata upatrywać należy w zmianach 

dotychczasowych nawyków ludzkości, uświadamianiu zagrożeń wynikających z nadmiernej 

eksploatacji zasobów naturalnych. Aby zmienić model życia dzisiejszego człowieka należy od 

najmłodszych lat kształtować u dzieci zachowania i postawy proekologiczne. 
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      Ekologia oznacza naukę zajmującą się relacjami między żywymi organizmami a ich 

środowiskiem życia z uwzględnieniem wzajemnych stosunków między tymi organizmami1. 

       Termin edukacja ekologiczna odnosi się nie tylko do kształcenia w zakresie ekologii 

ale dotyczy również ochrony przyrody i środowiska. 

W zakres edukacji ekologicznej prowadzonej na wszystkich etapach kształcenia wchodzi: 

 Przekazywanie wiedzy o środowisku przyrodniczym, zjawiskach, które w nim 

zachodzą oraz problemach związanych z jego degradacją: 

 Kształtowanie wartości proekologicznych: 

 Wyzwalanie aktywności na rzecz środowiska2. 

D. Kiełczewski wymienił trzy koncepcje edukacji ekologicznej: 

 Koncepcję konserwatywną, której zwolennicy uważają, że edukację ekologiczną 

należy oprzeć na dorobku nauk przyrodniczych i polegać powinna na przekazywaniu 

informacji dotyczących stanu środowiska i praw nim rządzących. 

 Koncepcję całościową według której edukacja ekologiczna powinna zawierać w sobie 

treści przyrodnicze, społeczne, polityczne, ekonomiczne oraz etyczne. Ważne jest 

uwrażliwianie ludzi na środowisko i wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za jego 

stan. Edukacja ma na celu doprowadzenie do wzrostu świadomości ekologicznej i 

aktywności na rzecz środowiska. 

 Koncepcję radykalną, której przedstawiciele utożsamiają edukację ekologiczną z 

ekologią głęboką. Wnoszą o równość biotyczną i bezpośredni kontakt z przyrodą3. 

Zasadniczym celem edukacji ekologicznej jest: 

 poznanie motywów i sposobów ochrony i kształtowania środowiska, 

 kształtowanie umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach, przewidywania, a 

także oceny pewnych następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i 

działalności człowieka, 

 kształtowanie emocjonalnego stosunku do określonych zjawisk i obiektów 

występujących w środowisku człowieka, 

 tworzenie i umacnianie pozytywnych przekonań i postaw odnoszących się do 

określonych zjawisk i obiektów przyrodniczych środowiska człowieka4. 

                                                           

1 Nowa Encyklopedia Powszechna PWN t. II, Warszawa 1995, s. 211. 
2 T. Parczewska, Ekologia w procesie wychowawczym[w:] Wychowanie w Przedszkolu, nr 4, 2007, s.10-11. 
3 D. Kiełczewski, Ekologia społeczna, Białystok 2001, s. 187. 
4 E. J. Frątczakowie, Edukacja ekologiczna uczniów klas I-III, Pabianice 1993, s.13. 
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Działania nauczyciela w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym będą skupiać 

się na: 

 zapoznawaniu z wyglądem oraz sposobem życia roślin i zwierząt z najbliższego 

otoczenia, 

 kształtowaniu umiejętności obserwowania otoczenia przyrodniczego, 

  kształtowaniu umiejętności dostrzegania piękna w obiektach i zjawiskach 

przyrodniczych, 

 uwrażliwianiu na zło wyrządzone przyrodzie, 

 rozumieniu współzależności5. 

       Cele i treści edukacji ekologicznej nie zawsze występują w pożądanym wymiarze i 

kształcie w programach kształcenia wczesnoszkolnego, powstał więc program uzupełniający 

pełniący funkcję pomocniczą.  

Głównym celem kształcenia jest poznawanie zagadnień związanych z ekologią i ochroną 

przyrody, więc: 

 ukazywanie różnorodności form organizmów roślinnych i zwierzęcych w 

ekosystemach naturalnych i sztucznych, 

 uświadamianie związków i zależności między ożywionymi i nieożywionymi 

składnikami przyrody, 

 kształtowanie świadomości dotyczącej faktu, ze człowiek jest integralną częścią 

otaczającego środowiska oraz, że jego działanie ma istotny wpływ na środowisko, w 

którym żyje, 

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, 

 uświadamianie, że przyroda jest wartością samą w sobie, 

 wpajaniu szacunku dla każdego życia, 

 kształtowanie gotowości do zaangażowania w ochronę przyrody oraz 

odpowiedzialności za własne postępowanie, 

 kształtowanie umiejętności ochrony przyrody w sytuacjach codziennych, 

 rozwijanie zdolności odczuwania piękna przyrody, 

 propagowanie zdrowego stylu życia6. 

                                                           

5 T. Parczewska, dz. cyt., s.13. 
6 M. Parlak, Edukacja ekologiczna w procesie kształcenia wczesnoszkolnego, Kielce 2005. 
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       Przedmiotem szczególnej uwagi dla nauczyciela powinny być kwestie związane z 

kształtowaniem świadomości ekologicznej. Świadomość ekologiczna to „ zespół informacji i 

przekonań na temat środowiska, a także powiązań między stanem środowiska przyrodniczego 

a warunkami i jakością życia człowieka”7. Warunkiem osiągnięcia świadomości ekologicznej 

u człowieka jest kształtowanie jego humanistycznych postaw wobec otoczenia. 

Według H. Skolimowskiego świadomość ekologiczna jest: 

 holistyczna - postrzega świat jako całość, 

 jakościowa - widzi związki jakościowe w tej całości, 

 duchowa - istnieje i funkcjonuje w psychice człowieka, a nie tylko w umyśle: jest 

obrazem w duszy człowieka, 

 referencyjna - odznacza się szacunkiem i czcią do wszystkiego, co istnieje, 

 ewolucyjna - zakłada ukierunkowane procesy w przyrodzie oparte na rosnącej 

różnorodności  i bogactwie życia, 

 uczestnicząca - zakłada, że człowiek jest nie tylko obserwatorem świata, jest 

uczestnikiem życia kosmosu8. 

     Do podstawowych wyznaczników negatywnych postaw odnoszących się do zagrożeń 

środowiskowych zaliczamy brak informacji o zagrożeniach, które mają trzy źródła: 

 zagrożenia będące efektem decyzji podjętych przez specjalistów ( ekonomistów, 

polityków, planistów) 

 zagrożenia będące następstwami naturalnych procesów przyrodniczych, takich jak 

powodzie, huragany, susze, trąby powietrzne, wulkany, 

 zagrożenia wynikające z procesów społecznych, historycznych, politycznych, 

oświatowych9. 

Kształtowanie właściwych postaw środowiskowych powinno wiązać się z 

codziennymi doświadczeniami jednostki. Zdaniem A. Bańka współczesne programy 

dotyczące kształtowania pożądanych postaw prośrodowiskowych zawierają zasadę 

uczestnictwa społeczności w planowaniu bezpiecznego środowiska życia np., podejmowanie 

decyzji o budowie ekranów dźwiękoszczelnych w pobliżu osiedli mieszkaniowych. 

Pozytywne funkcjonowanie społeczności lokalnej jest możliwe wtedy, gdy owa społeczność 

                                                           

7 Encyklopedyczny słownik sozologiczny, 1993, s. 370. 
8 H. Skolimowski, Filozofia żyjąca: ekofilozofia jako drzewo życia, Warszawa 1993, s.202. 
9  A. Bańka, Społeczna psychologia środowiskowa, Warszawa 2002, s.236. 
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zaaprobuje i zrozumie cel i zakładane efekty zmian. Taka edukacja możliwa jest już na etapie 

wychowania przedszkolnego jeśli treści i metody pracy będą dostosowane do wieku 

dziecka10. 

Poznać, pokochać, ochronić to słowa najlepiej opisujące zadanie edukacji 

ekologicznej. Podstawowym miejscem edukacji są przedszkola i szkoły. Ważne jest, aby 

działania szkolne i pozaszkolne były spójne i skoordynowane, by wartości przekazywane 

młodemu pokoleniu w szkole były kontynuowane w rodzinie i praktykowane w życiu 

codziennym. 
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