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PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ 

CZŁOWIEKA 
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Streszczenie: Celem artykułu jest uświadomienie znaczenia ekologii w życiu każdego 

człowieka, ukazanie ważności podejmowania działań proekologicznych już na etapie edukacji 

wczesnoszkolnej, a także wskazanie znaczenia turystyki zrównoważonej w edukacji 

ekologicznej.  
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Abstract: The purpose of this article is to create awareness of ecology in the life of every 

human being, to show the validity of environmental action at the stage of early childhood 

education, and an indication of the importance of sustainable tourism in environmental 

education. 
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WSTĘP 

„Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje". 

 R. Ingersoll 

 

Problem wychowania w duchu zgodnego z naturą jest obecnie bardzo istotny. 

Coraz częściej opuszczamy wielkie aglomeracje na rzecz oddalonych od nich wsi i małych 

miasteczek, ponieważ mamy już dość wszechobecnego populizmu, konsumpcyjnego stylu 

życia, nadmiernego hałasu i zanieczyszczeń.  

Stosunek człowieka do natury już od dawien dawna niósł ze sobą pozytywne 

jak i negatywne skutki, bowiem posiadał on nie tylko umiejętność oddziaływania na przyrodę, 

ale również zdolność do jej przekształcania, nie zawsze w sposób racjonalny.  

W czasach pojawienia się człowieka na Ziemi, jego ingerencja w środowisko była 

znikoma. Przy obecnym wzrastającym tempie życia, rozwoju technologii, rolnictwa 

i przemysłu, nadmierne eksploatowanie środowiska naturalnego prowadzi często 
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do nieodwracalnych zmian, wyginięcia zagrożonych gatunków zwierząt czy roślin, 

zaburzenia równowagi jaka powinna panować w ekosystemie. Destrukcyjne działania 

człowieka nie dotyczą już jego najbliższego otoczenia, ich zasięg obecnie ma wymiar 

globalny, dlatego tak ważny jest proces kształtowania świadomości ekologicznej człowieka 

od najmłodszych lat, by nowe pokolenie nie powielało błędów przeszłości, a było świadome 

i odpowiedzialne za losy środowiska w jakim przyszło im żyć (W. Sobczyk, 2003,  s. 12-13).  

Współcześnie, wdrażanie do zasad zrównoważonego rozwoju stanowi wyzwanie, 

które powinno stać się podstawowym i priorytetowym zadaniem całego społeczeństwa, 

ale i każdej jednostki osobno.  

O potrzebie kształcenia w dziedzinie ochrony środowiska mówiono już w 1969 r. 

w Raporcie U’ Thanata zatytułowanym: „Człowiek i jego środowisko”, a także podczas 

konferencji „ Człowiek i środowisko” w Sztokholmie, której głównym hasłem było: „Tylko 

jedna Ziemia” oraz stworzenie międzynarodowej edukacji środowiskowej dla wszystkich 

szczebli edukacji (I. Paśko,  2003, s. 16).  

Wdrażanie dzieci do życia zgodnego z naturą jest głównym zadaniem oświaty 

i szkolnictwa. Proces ten jednak powinien być realizowany we współpracy z środowiskiem 

rodzinnym, lokalnym, a także ze instytucjami społecznymi, politycznymi, kulturalnymi 

(I. Paśko, 2003, s. 14). Bowiem „edukacja dla zrównoważonego rozwoju wymaga kształcenia 

środowiskowego opartego na rzetelnej wiedzy ekologicznej i pedagogicznej” (D. Cichy, cyt. 

za: I. Paśko, s. 19), która tylko wcześnie zainicjowana będzie wywierała wpływ na późniejsze 

działania i postępowanie człowieka względem środowiska.  

 

1 EKOLOGIA, EDUKACJA EKOLOGICZNA I JEJ CELE 

 

Ekologia jest terminem wywodzącym się z greki, od słów: oikos-dom, miejsce 

zamieszkania, środowisko i logos-nauka. Wprowadził go w 1869 roku E. Haeckel 

i zdefiniował jako wiedzę o związkach ze środowiskiem (I. Paśko, 2003, s. 30).   

Literatura dostarcza wielu określeń dla tego pojęcia. E. P. Odum określił ekologię jako 

„naukę o strukturze i funkcjonowaniu przyrody w rozumieniu, że człowiek jest częścią 

przyrody” (I. Paśko, 2003, s. 30).  

Edukacja ekologiczna to: „proces edukacyjny oddziaływania człowieka w celu 

kształtowania jego świadomości i postawy proekologicznej. To składnik wielostronnego 

rozwoju osobowości człowieka, rozumienie zagrożeń, wrażliwość na niszczenie środowiska 
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naturalnego, aktywność w reagowaniu na jego degradację” (I. Aleksandrowicz, B. Poskrobko, 

cyt. za: W. Sobczyk, 2003, s. 8), a „jej humanistyczny wymiar decyduje o kształtowaniu się  

współcześnie żyjącego społeczeństwa  i  przyszłych pokoleń” (A. Kowalak, cyt. za: 

W. Sobczyk, 2003, s. 14).  

Edukacja ekologiczna, inaczej zwana jest też edukacją środowiskową, ze względu na 

szerszy zakres relacji człowieka, społeczeństwa i przyrody. Dzięki dużemu spektrum 

możliwości oddziałuje na uczniów na tyle silnie i długo, by zmienić sposób i jakość ich życia, 

ponieważ oprócz zagadnień typowo ekologicznych, porusza ona zagadnienia m.in. z zakresu 

etyki ekologicznej (W. Sobczyk, 2003, s. 14), które pozwalają na kształtowanie trwałych 

wzorców, dotyczących ochrony środowiska.   

Edukacja ekologiczna powinna być realizowana na wszystkich etapach kształcenia, ale 

przede wszystkim na poziomie wychowania przedszkolnego oraz w edukacji 

wczesnoszkolnej. Wcześniej, w domu rodzinnym dziecka, w którym rodzice będą promować 

model życia, uwzględniający rolę rekreacji, turystyki i wypoczynku przy zachowaniu 

naturalnych walorów środowiska przyrodniczego.  

Do głównych celów edukacji ekologicznej należą: 

• nauczanie wszystkich grup społeczeństwa podstaw zrównoważonego gospodarowania 

środowiskiem naturalnym, 

• unowocześnienie i wprowadzenie w życie technik  i technologii ochrony środowiska, 

• działanie na rzecz oszczędnego korzystania z dóbr środowiska przyrodniczego, 

kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa: kreowanie nawyków kultury 

ekologicznej i moralnych postaw, tworzenie wzorców zachowań (L. Domka, za: 

W. Sobczyk, s. 15), 

• wdrażanie umiejętności holistycznego myślenia, polegającego na rozumieniu potrzeb 

człowieka i przyrody, 

• rozwijanie idei ekologicznej ruchów międzynarodowych (W. Sobczyk, 2003, s. 15). 

     W ujęciu Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, staje się ona bardzo istotnym 

elementem edukacji obywatelskiej, która jako zobowiązanie międzynarodowe, zmierza do 

rozwijania społeczeństwa świadomego, akceptującego zasady sprzyjające zrównoważonemu 

rozwojowi i aktywnie uczestniczącego w procesach decyzyjnych na rzecz ochrony 

środowiska. Dla realizacji tych zobowiązań formułuje następujące cele: 
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• kształtowanie pewnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa 

wzajemnie powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi 

i ekologicznymi, 

• umożliwienie każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy  i umiejętności niezbędnych 

dla poprawy stanu środowiska, 

• tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań 

jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość środowiska. 

Realizacja powyższych celów wymaga: 

• uznania, iż edukacja ekologiczna jest jednym z podstawowych warunków realizacji 

Polityki Ekologicznej Państwa; 

• wprowadzenia elementów edukacji ekologicznej do wszystkich sfer życia 

społecznego, respektując i wykorzystując wartości kulturowe, etyczne i religijne; 

• zapewnienia dostępu społeczeństwa do informacji o stanie środowiska przyrodniczego 

i edukacji ekologicznej; 

• uznania, że edukacja ekologiczna jest podstawowym warunkiem zmiany   

konsumpcyjnego modelu społeczeństwa (Ministerstwo Środowiska, 2001, s. 8).   

Mądrze pojmowana edukacja ekologiczna nie może zatem odnosić się jedynie do 

przekazywania wiadomości niezbędnych do zrozumienia, jak np. funkcjonuje świat przyrody, 

a raczej do wykształcenia w człowieku aktywności i odpowiedzialności za świat w jakim 

przychodzi mu żyć. Umiejętności te nie dotyczą wyłącznie wiedzy, ale w głównej mierze 

postaw, które wywodzą się z wpojonych zasad i norm etycznych, gdzie występować powinno 

stwierdzenie „wolę być”, a nie „wolę mieć” (A. Kalinowska, s. 275-276).  

 

2 ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA I SPOSÓB JEJ KSZTAŁTOWANIA SIĘ 

 

Świadomość ekologiczna należy do pojęć wieloznacznych, odnosi się do 

różnorodnych sytuacji oraz stanów psychicznych i należy do zjawisk o charakterze 

subiektywnym, które funkcjonuje w dwóch sferach: opisowo-technicznej (wiedza 

i wyobraźnia ekologiczna) i aksjologiczno-normatywnej - system wartości i norm, 

dotyczących relacji społeczeństwo-przyroda, człowiek-środowisko (za: K. Górka,  

B. Poskrobko, W. Radecki, 2001, s. 30).  

W literaturze mówi się o wąskim i szerokim ujęciu tego terminu. W wąskim, 

które obecnie uznawane jest za nieaktualne, świadomość ekologiczna to: „wiedza, poglądy, i 
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wyobrażenia o środowisku”, z kolei w szerokim rozumiana jest jako „całokształt uznawanych 

idei, wartości i opinii o środowisku jako miejscu życia i rozwoju człowieka” (L. Domka cyt. 

za: A. Papuziński, 2005, s. 34). 

Przez różnych specjalistów pojęcie to jest różnie rozpatrywane.  Dla filozofów czy  

ekonomistów świadomość ekologiczna jest częścią świadomości społecznej. W. Markiewicz 

zdefiniował pojęcie świadomości społecznej jako: „całokształt czy zespół idei, wartości, 

postaw, poglądów, przekonań i opinii, wspólnych dla całych grup społecznych, określający 

sposób myślenia danego społeczeństwa, zinstytucjonalizowanych i utrwalonych w 

historycznie ukształtowanych formach życia zbiorowego” (za: K. Górka, B. Poskrobko, W. 

Radecki, 2001, s. 28-29). 

Z kolei psychologowie społeczni, traktują ją jako element świadomości indywidualnej. 

Dla pedagogów jest to: „obszar świadomości społecznej odniesiony do sfery środowiska 

przyrodniczego człowieka, a w wymiarze jednostkowym jest rezultatem procesu socjalizacji, 

w jakim uczestniczy każdy przez całe życie” (D. Cichy, cyt. za: A. Papuziński, 2005, s. 35).  

Świadomość ekologiczna jest częścią świadomości społecznej, która według Z. Hulla 

jest: „swoistą, kształtującą się formą świadomości społecznej (…) manifestującą się zarówno 

w myśleniu i przeżyciach poszczególnych ludzi, jak i funkcjonujących społecznie standardach 

pojmowania, przeżywania i wartościowania biosfery” (cyt. za:  K. Górka, B. Poskrobko, W. 

Radecki, 2001, s. 30).  

„Na świadomość ekologiczną składają trzy pojęcia: poznanie, zrozumienie i działanie” 

(W. Sobczyk, 2003, s. 18), które w człowieku kształtują kulturę ekologiczną w szerokim jej 

rozumieniu, a więc również wiedzę o przyrodzie, zachodzących w niej zjawiskach, 

zależnościach oraz zdolność do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska 

naturalnego (W. Sobczyk, 2003, s. 17). Świadomość ta przejawiać się  powinna: „wiedzą, 

wyobraźnią, wrażliwością ekologiczną” (L. Korporowicz, cyt. za: W. Sobczyk, 2003, s. 8). 

Proces kształtowania się ekologicznej świadomości przebiega w trzech etapach: 

 stadium potocznej świadomości ekologicznej, postawa oparta na niezweryfikowanych 

informacjach  i opiniach ; 

 etap ideologicznej świadomości, ukształtowanej częściowo pod wpływem wiedzy, 

lecz głównie opinii i poglądów. 

 studium powszechnej, naukowej świadomości, wynik nabytej wiedzy  i wychowania 

w duchu jedności z przyrodą  (K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki,  2001, s. 34). 
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Elementarnym składnikiem świadomości ekologicznej są postawy ekologiczne. 

Postawa to: „stosunek człowieka do czegoś, czyjeś nastawienie, stanowisko, poglądy” 

(M. Szymczak, cyt. za: I. Paśko). Zdaniem T. Burger „postawa proekologiczna dotyczy osób, 

które opowiadają się za ochroną środowiska w zdecydowany sposób” (cyt. za: K. Górka, 

B. Poskrobko, W. Radecki, 2001, s. 38). 

Proces kształtowania postaw ekologicznych to główne zadanie edukacji ekologicznej, 

która wymaga nie tylko zasobu wiedzy i umiejętności od uczniów, ale w głównej mierze 

postaw, które będą niezbędne do uwzględnienia we własnych działaniach spraw związanych 

z ochroną środowiska, ukształtowanych w procesie dydaktyczno-wychowawczym 

(J. Solomon, za: I. Paśko, 2003, s. 32). 

W stosunku do uczniów proces ten polega na: „kształtowaniu motywacji do 

zdobywania wiedzy o środowisku, wrażliwości i moralnej odpowiedzialności za stan 

otaczającego środowiska, gotowości uczestniczenia w działaniach ochraniających 

środowisko” (D. Cichy, cyt. za: I. Paśko, 2003, s. 34). W procesie dydaktyczno-

wychowawczym powinno się uwzględniać najbliższe otoczenie dziecka, częsty kontakt z 

przyrodą, po to aby ukształtować w dzieciach, rodzicach, społeczności lokalnej odpowiednie 

postawy, zmierzające do podejmowania trwałych działań proekologicznych, które z czasem 

mogą stać się permanentnym nawykiem. 

 

3 TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA FORMĄ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  

 

Stosunek człowieka do przyrody kształtuje się również podczas spotkań 

turystycznych, które mogą być także znaczącym czynnikiem edukacji ekologicznej (M. 

Merska, J. Kościelniak, J. Merski, 2008, s. 136) . 

Turystyka, jako jedna z gałęzi przemysłu generuje dość znaczące zyski, dlatego 

zajmuje dość ważne miejsce na lokalnych i światowych rynkach. Oprócz generowania 

zysków, ma ona za zadanie zabezpieczyć podstawowe potrzeby tj. nocleg, wyżywienie, 

różnego rodzaju atrakcje, ale głównie powinna rozwijać ciekawość poznawczą, tzn. zachęcać 

do obcowania z przyrodą, aktywnego kontaktu ze społecznością lokalną, poznawania historii 

i obrzędów regionalnych, poprzez udział w wszelkiego rodzaju warsztatach koronkarskich, 

pieczenia chleba na zakwasie itp. (B. Wysokińska, J. Krupa, 2005, s. 243). 

Rozwój branży turystycznej, tak ja i inne formy działalności człowieka, nie odbywają 

się bez ingerencji w naturalne środowisko, choć współcześnie oddziaływania człowieka w 
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dużej mierze dążą do uruchamiania nowoczesnych rozwiązań proekologicznych. Stąd mówiąc 

o ekologii, świadomości i edukacji ekologicznej, turystyce nie sposób pominąć pojęcia 

zrównoważonego rozwoju.  

Połączenie turystyki z ideą zrównoważonego rozwoju dało swój początek pojęciu 

„turystyka zrównoważona” (M. Kowalczyk, 2011, s. 39), które sformułowane zostało 

w kwietniu 1995 roku, podczas „Światowej Konferencji na temat Zrównoważonej Turystyki” 

(M. Kazimierczak, 2010, s. 12). Zdaniem D. Zaręby (2008, s. 5): „pojęcie turystyki 

zrównoważonej, czyli przyjaznej dla środowiska, nawiązuje bezpośrednio do idei rozwoju 

zrównoważonego”, która powinna: 

a) uwzględniać zarówno różnorodność kulturową i przyrodniczą  danego obszaru;  

b) angażować  ludność lokalną w działania ekologiczne;  

c) uwzględniać w analizie kosztów i korzyści działalności turystycznej, zwracając przy 

tym uwagę, aby koszty i korzyści były równomiernie rozłożone między turystów i 

miejscową ludność nie tylko w danym momencie, ale  przy podejmowaniu 

przyszłościowych decyzji;  

d) zmierzać do zachowania przyrody dla następnych pokoleń; 

e) dążyć do scalenia turystyki z innymi działami gospodarki; 

f) dokonać oceny wpływu turystyki na środowisko przyrodniczo-kulturowe oraz podjąć 

odpowiednie kroki, aby ograniczać jego negatywne skutki (za: A. Kowalczyk, 2010, 

s. 20). 

Termin ten obecnie nie ma jednej definicji, która byłaby powszechnie akceptowana. 

Najczęściej „turystyka zrównoważona” rozumiana jest jako: „respektowanie wartości 

kulturowych, społecznych i przyrodniczych obszaru, w którym turyści przebywają, 

respektowanie i ochrona zasobów naturalnych i kulturowych, szacunek dla tożsamości, 

tradycji i stylu życia społeczności lokalnych przy jednoczesnym wykorzystywaniu 

(przede wszystkim przez społeczność lokalną, w mniejszym stopniu przez inwestorów 

zewnętrznych) ekonomicznej szansy, jaką niesie turystyka dla rozwoju gospodarczego 

regionu” (A. Pawlikowska-Piechotka, cyt. za: A. Kowalczyk, 2010, s. 19). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, określa zrównoważony 

rozwój jako:  „taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania 

działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej 

oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 

zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno 
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współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń” (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627, Ustawa 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, s. 10). 

Koncepcja ta wskazuje na istotny aspekt, a mianowicie na triadę wzajemnych 

zależności: ekologię, ekonomię i rozwój społeczny. Bowiem w istocie chodzi o to, aby 

turystyka stała się produktem ekonomicznie opłacalnym, ekologicznym i społecznie 

akceptowanym, tworząc  tym samy spójną całość, obejmującą „gospodarkę turystyczną, 

uczestników turystyki oraz  miejsca docelowe turystów” (M. Kazimierczak, 2010, s. 12). 

Dopiero potraktowanie tych elementów jako równoważne, jest szansą dla powstania i rozwoju 

zrównoważonej turystyki, czyli takiej, która zapewni polepszenie jakości życia jednostek 

i społeczeństw. 

Dla Światowej Rady Podróży i Turystyki (World Travel and Tourism Council, 

WTTC) jest to: „nowa turystyka, która opiera sie na partnerstwie sektora prywatnego 

i publicznego oraz koncentruje się na korzyściach nie tylko dla turystów, ale też lokalnych 

społeczności. Turystyka zrównoważona bierze także pod uwagę i respektuje środowisko 

przyrodnicze, społeczne i kulturowe” (cyt. za: D. Zaręba, 2008, s. 5). 

Podejmowanie w obiektach turystycznych rozwiązań proekologicznych wymaga 

wielokierunkowych działań. Nieefektywne i nieopłacalne będzie wprowadzanie nowych 

technologii pozwalających zaoszczędzić wodę, zminimalizować koszty energii, jeśli działania 

te nie zostaną połączone z edukacją ekologiczną. 

Zadaniem edukacji ekologicznej jest wskazywanie problemów środowiskowych, 

pogłębienie świadomości ekologicznej, ale też pogłębianie wiedzy pracowników oraz w dużej 

mierze gości, jak mądrze korzystać z innowacyjnych rozwiązań.  

Sposobów na ekoedukację  turystów jest wiele, w zależności od tego czy będzie to 

gospodarstwo agroturystyczne czy duży kompleks hotelowy. Ekoedukację można rozpocząć 

od zwykłej rozmowy, organizowania warsztatów, zachęcania do ekologicznej żywności. 

Wskazane są również wszelkie tablice, ulotki informacyjne, wskazujące na rozwiązania 

ekologiczne. Ciekawą formą może być również organizowanie akcji związanych z tematyką 

ekologii, zrównoważonego rozwoju (Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, 2011, s. 14). 

 Szkoła, będąc środowiskiem wychowawczym również przyczynia się do kształtowania 

postaw ekologicznych podczas organizowania krajoznawstwa i turystyki  zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i  placówki 

krajoznawstwa i turystyki.  
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 Na szczególną uwagę zasługuje forma turystyki krajoznawczej - turystyka edukacyjna, 

która realizowana może być podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 

Organizowanie przez szkoły turystyki zgodnie powyższym rozporządzeniem 

ma na celu: 

1. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury 

i historii, 

2. poznawanie kultury i języka innych państw, 

3. poszerzanie wiedzy z rożnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego 

i kulturalnego, 

4. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania, 

5. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego 

oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody, 

6. podnoszenie sprawności fizycznej, 

7. poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych 

ekologicznie, 

8. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, 

9. przeciwdziałanie patologii społecznej, 

10.  poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w rożnych sytuacjach, które może 

realizować w formie: wycieczek przedmiotowych, krajoznawczo-turystycznych, 

imprez krajoznawczo-turystycznych (biwaki, konkursy, turnieje), imprez turystyki 

kwalifikowanej i obozów wędrownych, imprez wyjazdowych — związanych z 

realizacją programu nauczania: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne  

(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011351516). 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Pokolenie młodych ludzi, wychowywanych w zatrutych, dużych aglomeracjach, 

nie zna zapachu czystego powietrza, nie wie jak wyglądają czyste rzeki, lasy, jak smakuje 

jedzenie pozbawione wszelkich konserwantów, prawdziwy chleb, masło…, dlatego celem 

priorytetowym dla nauczycieli powinno być wychowanie młodzieży wrażliwej na problemy 

środowiska, bowiem  „wszystko rozpoczyna się w szkole […] Szkoła musi się przystosować 

do nowych wymagań,  stać się instrumentem niezastąpionym w rozwoju osobowym  
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i integracji społecznej jednostki. Dużo się od niej wymaga, gdyż dużo może ona dać…”  

(Biała Księga  Komisji Europejskiej, cyt. za: E. Buchcic, 2005, s. 105). 

Wzrost zainteresowania kwestiami ekologicznymi podyktowany jest wieloma 

powodami. Do najważniejszych należą: ekspansywny rozwój nauk przyrodniczych, postęp  

technologiczny, zaburzenia w ekosystemie, rozwijająca się urbanizacja i globalizacja. Skutki 

 tych przedsięwzięć dla środowiska i społeczeństwa przejawiają się w zanieczyszczeniu 

wody, powietrza i postępującym ociepleniu klimatu. W związku z  tym  w  dobie, gdzie 

człowiek odsuwa się od swego naturalnego środowiska, tak ważny jest proces edukacji 

ekologicznej najmłodszego pokolenia (T. Parczewska, 2007, s. 5). 

Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny jest optymalnym okresem wdrażania dzieci do 

życia zgodnego z zasadami bioetycznymi oraz rozwijania świadomości ekologicznej, 

wrażliwości na piękno przyrody i wskazywania harmonii występującej w środowisku. Ważne 

jest zatem, aby zajęcia szkole oraz pozaszkolne wzajemnie się uzupełniały, by przekazywana 

tam wiedza i umiejętności mogły być realizowane w środowisku rodzinnym i znaleźć 

odzwierciedlenie w codziennych czynnościach każdego dziecka i dorosłego (T. Parczewska, 

2007, s. 12-13). Dodatkowe zajęcia realizowane w szkole i poza nią sprzyjają między innymi: 

rozwijaniu postawy twórczej, współpracy, wdrażaniu do podejmowania działań 

samokształceniowych, kształtowaniu systemu wartości. W dążeniu do zdobycia tych 

kompetencji może dopomóc organizowanie częstych kontaktów z środowiskiem 

przyrodniczym, które pozwoli na aktywne uczestnictwo i  zaangażowanie w dzieło, 

co szczególnie ważne i przydatne jest już na etapie edukacji wczesnoszkolnej (zob. G. Kryk, 

2011, s. 258).  

Edukacja środowiskowa bez wątpienia wymaga zaangażowania wszystkich ludzi, 

jednak trzeba pamiętać, że nasze najbliższe otoczenie jest wartością samą w sobie i należy mu 

się odpowiednie traktowanie. 
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