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EDUKACJA EKOLOGICZNA W POLSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

Anna SZCZYGIEL, Anna TOKARSKA, RP   

 

Streszczenie: Dzieci w polskiej szkole podstawowej przejawiają potrzebę poznawania 

środowiska. Dlatego edukacja przyrodnicza na II etapie pomaga rozwijać wiedzę na temat 

ekosystemów i wszelkich form życia, dostarczać wrażeń, przeżyć, doznań, a także 

motywować do aktywnego działania. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej ma na 

celu ukazanie, że wszystko, co niezbędne jest człowiekowi do życia, czerpie on z przyrody. 

Jest to proces stopniowego ukazywania zależności, zjawisk oraz kształtowania postaw 

proekologicznych u dzieci i młodzieży. Najlepsze efekty edukacyjne przynoszą bezpośrednie 

kontakty z przyrodą, które stymulują rozwój intelektualny i emocjonalny, dostarczając 

inspiracji do określonego działania, będąc jednocześnie źródłem informacji, a także 

rozwijając osobowość, kształtując potrzeby, zainteresowania i cechy charakteru. 

Słowa kluczowe: ekologia, edukacja środowiskowa i ekologiczna, II etap edukacyjny, 

świadomość ekologiczna, formy nauczania i środki dydaktyczne w edukacji ekologicznej, 

trudności  w realizacji edukacji ekologicznej, innowacje w edukacji ekologicznej 

 

Abstract: Children in polish primary school display a need to explore the environment. 

Therefore, science education in II education stage helps to develop knowledge about 

ecosystems and all forms of life. It provides experience and also motivates to taking action. 

The aim of science education in primary school is to show that everything that human needs 

to live can be found in nature. It is a process of presenting relationships and phenomena as 

well as shaping a pro-environmental attitude. The best educational effects are brought by 

direct contact with nature which is a source of information, inspires to taking action, develops 

personality and shapes needs, interests and character traits. As a result, contact with nature 

stimulates intellectual and emotional development. 

Key words: ecology, environmental education and ecological, II education stage, 

implementation of environmental education, environmental awareness, forms of learning and 

teaching resources in environmental education, difficulties in the implementation of 

environmental education, innovation in environmental education 
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WSTĘP 

 

Współczesny świat charakteryzują gwałtowne  zmiany i rozwój cywilizacji, co 

pociąga za sobą degradację środowiska naturalnego i zachwianie równowagi biologicznej. 

Istotna jest wszelka działalność człowieka mająca na celu ochronę przyrody i środowiska. 

Ważna jest zatem edukacja ekologiczna prowadzona od najwcześniejszych lat życia, a jej 

celem jest zapoznanie dzieci ze światem, w którym żyją.  

Założeniem edukacji przyrodniczej w szkole podstawowej jest ukazanie, że wszystko, 

co niezbędne jest człowiekowi do życia, czerpie on z przyrody. Odbywa się to poprzez 

stopniowe ukazywanie zależności, zjawisk oraz kształtowanie postaw proekologicznych 

uczniów. Efekt kształtowania postaw proekologicznych zależy od przygotowania nauczycieli, 

środowiska życia dziecka, wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne, najbliższego otoczenia 

przyrodniczego oraz od rodziny1.  

Skuteczne kształtowanie postaw proekologicznych powinno cechować się ukazaniem 

świata jako całości. Każdą formę życia należy traktować wyjątkowo, z szacunkiem, ponieważ 

każda  ma do spełnienia określoną rolę. Również człowiek jest integralną częścią przyrody i 

nie znajduje się ponad nią2. 

Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska zobowiązuje szkoły wszystkich stopni 

do uwzględnienia problematyki ochrony środowiska w działalności dydaktyczno-

wychowawczej poprzez włączenie jej do programów nauczania. Szkoły mają za zadanie 

włączyć do programów kształcenia zagadnienia ochrony przyrody, co sprzyjać będzie 

docenianiu roli przyrody i środowiska społeczno-przyrodniczego wśród młodzieży3. 

 

1  METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH 

 

W naszej pracy badawczej zajęłyśmy się stanem realizacji edukacji ekologicznej w 

szkole podstawowej. Skupiłyśmy się na jej drugim etapie, czyli na edukacji ekologicznej 

                                                           

1 R. Wiśniewska, Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych w przedszkolu, [w:] Edukacja przedszkolna i 
wczesnoszkolna na początku XXI wieku. Wyzwania i konteksty, pod red. M. Królica, E. Piwowarska, E. 
Skoczylas-Krotla, Częstochowa 2007, s. 281-282. 

2  S. Piotr, I. Kukowka, Zrozumieć przyrodę na nowo. 10 zasad jak uczyć o przyrodzie, by budować motywację 
do działań ekologicznych, Wydawnictwo Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2010, s.18-36. 

3 K. Rutkowski, Realizacja zagadnień oświatowych wynikających z Agendy 21,[w:]Edukacja środowiskowa: 
Agenda 21- program działań globalnych zrównoważonego rozwoju (obrady ogólne),pod red. D. Cichy, 
Warszawa 1997,s. 17-18. 
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prowadzonej w klasach IV-VI. Wśród celów kształcenia w podstawie programowej dla klas 

IV-VI wymienione są działania w obszarze poszanowania przyrody, uwzględniające relację 

człowieka ze środowiskiem. Uczniom umożliwia się systematyczne prowadzenie obserwacji i 

doświadczeń, które wykażą realne zanieczyszczenie najbliższego otoczenia, np. powietrza, 

wody czy gleby w cyklu kształcenia. Ukazuje się także wpływ codziennych zachowań w 

domu bądź w szkole na stan najbliższego środowiska. Ważne, aby celowe działania 

wychowawcze zmierzały do kształtowania  postaw proekologicznych4. W klasach IV-VI 

zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska realizowane są w ramach lekcji 

przedmiotowych. Akcentowany jest w nich wątek edukacji ekologicznej, której celem jest 

uwrażliwienie dzieci na problemy bezpośrednio związane z ochroną środowiska naturalnego 

oraz kształtowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, a także 

uświadomienie uczniom skutków działalności człowieka w środowisku naturalnym5. 

W ramach zaplanowanych przez nas badań diagnostycznych postanowiłyśmy zbadać: 

Jak przebiega edukacja ekologiczna na II etapie kształcenia w szkole podstawowej? Pytanie 

to stanowiło problem badawczy. Do gromadzenia materiału użyłyśmy metody sondażu 

diagnostycznego z wykorzystaniem ankiety. Badaniami objęłyśmy 10 nauczycieli uczących 

przyrody w klasach IV-VI, pracujących w 8 szkołach podstawowych, położonych w 

okolicach Nowego Sącza. Celem badań było poznanie oraz przedstawienie aktualnego stanu 

realizacji edukacji ekologicznej w szkole podstawowej. Wszyscy respondenci chętnie 

współpracowali i udzielali wyczerpujących odpowiedzi, co pozwoliło nam zgłębić temat oraz 

zebrać wiarygodny materiał faktograficzny, który został poddany analizie ilościowej i 

jakościowej.  

 

2  ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 

 

Po przeprowadzonych badaniach można ogólnie stwierdzić, że stan realizacji edukacji 

ekologicznej oceniany jest przez badanych nauczycieli pozytywnie. Łącznie 6 respondentów 

podsumowało realizację procesu kształcenia z tego zakresu na poziomie bardzo dobrym, 3 

                                                           

4 Podstawa Programowa dla Szkół Podstawowych, [w:] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w  
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół z dnia 27 sierpnia 2012 r. 

5 M. Chodór- Gwóźdź, M. Madetko, Szkolny program ekologiczny dla I i II etapu edukacji, Kielce 2001, 
Wydawnictwo MAC EDUKACJA S.A., s. 12-13. 
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wskazało, że jest ona realizowana na poziomie dobrym, a 1 z badanych nauczycieli określił ją 

jako przeciętną. Wyniki przedstawione są na wykresie. 

 
Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkół służy upowszechnianiu wiedzy 

ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowaniu właściwych postaw wobec problemów ochrony 

przyrody. Ankietowani podkreślali fakt realizacji edukacji ekologicznej już na poziomie 

propedeutycznym, co stanowi bazę dla oddziaływań edukacyjnych prowadzonych później na 

lekcjach przyrody, techniki, plastyki, a także na lekcji wychowawczej. W klasach IV-VI 

szkoły podstawowej wiele zadań realizowanych jest wspólnie z nauczycielami uczącymi 

innych przedmiotów niż przyroda oraz we współpracy z rodzicami, organami władzy 

samorządowej, a także instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska.  Do działań 

szczególnie wartych podkreślenia należą konkursy ekologiczne, na które wskazywali wszyscy 

badani nauczyciele, m.in. konkursy plastyczne, fotograficzne, recytatorskie oraz konkursy na 

prezentację multimedialną tematycznie związaną z ekologią. W czasie Dnia Ziemi, który 

organizowany jest we wszystkich 8 badanych placówkach, uczniowie corocznie sprzątają 

okolice szkoły. Ponadto prezentują przedstawienia teatralne wzbogacone piosenkami o 

treściach ekologicznych, w których zachęcają wszystkich bez wyjątku, aby dbali o 

środowisko naturalne. Uczniowie angażowani są do sadzenia drzewek i krzewów.  Natomiast 

6 nauczycieli koordynuje działania podczas ,,Tygodnia Ekologicznego’’. Pojawiają się wtedy 

w szkole dekoracje - plakaty, hasła i zapowiedzi przebiegu akcji. Uczniowie przygotowują 

szczególny wystrój sal i elementy swych strojów. Odbywa się apel informacyjny, na którym 

uczniowie zostają zapoznani z przebiegiem akcji. Dzieci nie tylko prezentują przedstawienie 

ekologiczne, ale także oglądają filmy edukacyjne. Szkoła organizuje spotkania z osobami 

związanymi z ochroną przyrody. Przeprowadza się konkursy m.in. konkurs „Eko-moda”,  w 

którym uczniowie prezentują stroje wykonane z surowców stanowiących odpady, zbiórkę 
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surowców wtórnych, wskazaną przez 9 ankietowanych. Wszystkie te działania pozwalają 

każdemu uczniowi wnieść swój wkład w ochronę środowiska. Młodzież uczy się, że 

makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne, baterie, nakrętki, puszki można ponownie 

wykorzystać. Taka aktywność rozbudza zaangażowanie ekologiczne i wyrabia poprawne 

nawyki zachowań proekologicznych. Kluby ekologiczne, o których wspomniało 3 badanych 

nauczycieli, pozwalają zainteresowanym ekologią uczniom na aktywność przez cały rok, 

umożliwiają realizację projektów, a także rozwijają umiejętności pracy w zespole. Kącik 

ekologiczny w szkolnej bibliotece, o którym pisało 5 nauczycieli, zapewnia dostęp do 

literatury związanej z ochroną przyrody. Są to ciekawe i wyselekcjonowane publikacje 

tematycznie związane z ekologią, środowiskiem i przyrodą.  

W przeprowadzanych badaniach zainteresowałyśmy się również kwestią utrudnień 

występujących w toku realizacji edukacji ekologicznej. Badani jako najważniejszą barierę 

wskazywali ograniczenia czasowe -  9 na 10 ankietowanych, oraz ograniczenia finansowe - 8 

na 10 respondentów. Ponadto podkreślali również fakt, że w programie brakuje konkretnego 

określenia liczby godzin na problemowe nauczanie zagadnień związanych z ekologią. 

Nauczyciele sugerują też, że potrzeba więcej obserwacji środowiska naturalnego, co  pomoże 

wzbogacić znajomość struktur ekosystemów i zachodzących w nich procesów. Ograniczenia 

finansowe szkół dotyczą głównie wyjazdów poza miejsce zamieszkania, np. na wycieczki czy 

,,zielone szkoły”. Placówki starają się pozyskiwać środki na ten cel, jednak nie zawsze 

pokrywają one w całości ich potrzeby. Warto wspomnieć, że 6 spośród 10 nauczycieli 

dostrzega rozbieżność pomiędzy tym, czego dzieci uczą się w szkole a tym, jakie postawy i 

wartości prezentowane są w domach rodzinnych. Wiele zachowań dzieci wynoszą z domu, 

dlatego to właśnie od rodziców w dużej mierze zależy postępowanie ekologiczne ich pociech. 

Jednak również dzieci mogą zwiększać świadomość ekologiczną swych rodziców dzięki 

wiadomościom, które zdobywają w szkole. 

Mówiąc o świadomości ekologicznej uczniów, warto podkreślić, że zakres wiedzy 

teoretycznej, którą uczniowie z klas IV-VI mają opanować w szkole, w opinii badanych 

nauczycieli, jest wystarczający i odpowiedni do wieku dzieci. Uczniowie mają wrażliwość i 

świadomość ekologiczną, dlatego chętnie uczestniczą w działaniach na rzecz ochrony 

środowiska. Prezentują prawidłowe postawy z zakresu ochrony środowiska. Ponadto wiedzą, 

co to jest ekologia, znają jej główne założenia, potrafią wskazać niewłaściwe działanie na 

rzecz środowiska, mają pomysły, jak żyć w zgodzie z naturą. Nauczyciele podkreślają jednak, 
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że uczniowie nie zawsze stosują wiedzę teoretyczną w życiu codziennym. Wiedza nie zawsze 

przekłada się na praktykę codziennego życia, która jest istotą działań ekologicznych.  

We współczesnym świecie mamy dostęp do szerokiej oferty środków dydaktycznych. 

W szkolnej realizacji edukacji ekologicznej stosowanych jest wiele z nich. Łącznie 10 

badanych nauczycieli podało 64 wskazania tych środków, które w realizacji edukacji 

ekologicznej stosowane są najczęściej, co prezentujemy w tabeli. 

 

Tab. 1. Środki dydaktyczne używane w nauczaniu edukacji ekologicznej w klasach IV-VI 

szkoły podstawowej 

L.p. Środki dydaktyczne 
Liczba 

odpowiedzi 

1. Albumy, encyklopedie 10 

2. Podręczniki szkolne i książki o tematyce 
ekologicznej 10 

3. Okazy naturalne 9 
4. Klucze do oznaczania roślin i zwierząt 8 
5. Filmy przyrodnicze 8 
6. Gry edukacyjne i płyty CD 7 
7. Atlasy, mapy 5 
8. Programy komputerowe 3 
9. Tablice dydaktyczne                        3 
10. Fazogramy 1 
 RAZEM 64 

 

Za najpopularniejsze środki dydaktyczne stosowane w procesie nauczania uznano 

albumy i encyklopedie oraz podręczniki szkolne i książki o tematyce ekologicznej. Na 

kolejnych miejscach znalazły się okazy naturalne, klucze do oznaczania zwierząt i roślin, 

filmy przyrodnicze i gry edukacyjne oraz płyty CD. Następnie atlasy i mapy, programy 

komputerowe, tablice dydaktyczne oraz fazogramy. 

Edukację ekologiczną można realizować poprzez różnorodne formy organizacyjne 

zajęć. Ze względu na liczbę uczniów w procesie kształcenia w dydaktyce wyróżnia się formy 

jednostkowe oraz zbiorowe. Do form jednostkowych zaliczane są: praca z podręcznikiem i z 

kartą pracy bądź pisanie wypracowań. Edukacja ekologiczna może byś realizowana także w 

formie grupowej poprzez wspólną pracę nad zagadnieniami dotyczącymi ekologii. Według 

kryterium podziału form kształcenia ze względu na miejsce uczenia się, w literaturze 
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specjalistycznej wymienia się kształcenie lekcyjne oraz pozalekcyjne i pozaszkolne6. Biorąc 

pod uwagę jeszcze inne kryterium, treści edukacji ekologicznej realizować można m.in. 

poprzez zajęcia w świetlicach, ośrodkach kultury, bibliotekach, wizyty w instytucjach i 

organizacjach zajmujących się ochroną przyrody czy też przez wycieczki krajoznawcze. 

Respondenci podkreślają, że zajęcia terenowe, wycieczki krajoznawcze oraz spotkania z 

leśnikami nie tylko urozmaicają szkolną codzienność, ale i pozwalają przebywać blisko 

naturalnego środowiska, co pozwala na ciekawe dopełnienie realizacji ekologicznej i 

regionalnej ścieżki międzyprzedmiotowej. Podkreśla się, że wiadomości zdobyte na takich 

zajęciach trwale zapadają w pamięć uczniów, gdyż poparte są ich własnymi obserwacjami i 

doświadczeniami oraz przeżyciami7. Zajęcia pozalekcyjne w kole biologicznym, w 

organizowanej w szkole Lidze Ochrony Przyrody i w klubie ekologicznym poprzez 

wszelkiego rodzaju działania praktyczne, bezpośredni kontakt z rzeczywistością 

przyrodniczą, aktywność oraz przeżycia emocjonalne dzieci najefektywniej kształtują u nich 

postawę proekologiczną8.                                                                                                                                            

Mimo że poziom edukacji ekologicznej uczniów z klas IV-VI oceniany jest przez 

nauczycieli bardzo dobrze, ankietowani dostrzegają potrzebę innowacji w tym zakresie. Jest 

ona niezbędna, tak jak w każdej innej dziedzinie. Łącznie 4 badane osoby proponują 

tworzenie autorskich programów ekologicznych, 5 nauczycieli zaleca inspirowanie dzieci do 

samodzielnego szukania wiedzy w kontaktach z przyrodą i innymi ludźmi, 6 respondentów 

uważa za istotne angażowanie do współpracy z uczniami rodziców, a 3 zwraca uwagę na 

nawiązywanie współpracy szkół z instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody i ekologią. 

Ważne, aby inicjowane działania, utrwalały postawy i zachowania przyjazne środowisku 

naturalnemu, wdrażały do podejmowania aktywnych działań na rzecz poprawy stanu 

środowiska oraz pomagały dostrzegać uczniom zależności między środowiskiem a 

człowiekiem, który jest częścią przyrody. Muszą oni zrozumieć potrzebę ochrony środowiska 

przed niszczycielską działalnością ludzi9. 

 

                                                           

6 W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, s. 307-
309 
7 W. Stawiński, Dydaktyka biologii i ochrony środowiska, Warszawa 2000, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

s.168-181. 
8 W. Stawiński, Dydaktyka biologii i ochrony środowiska, Warszawa 2000, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 

193-197 
9 P. Skubała, I. Kukowka, Zrozumieć przyrodę na nowo. 10 zasad jak uczyć o przyrodzie, by budować 

motywację do działań ekologicznych, Wydawnictwo Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2010, s.13. 
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ZAKOŃCZENIE 

 

Edukacja ekologiczna jest dziedziną interdyscyplinarną, dlatego wychowanie dla 

środowiska w szkole podstawowej w klasach starszych nie może być ograniczone do jednego 

przedmiotu. Wymaga powiązanych działań w trakcie realizacji programów nauczania wielu 

przedmiotów. Aktualnie wzrasta konieczność przewartościowania postaw człowieka 

względem przyrody, dlatego istotną rolę w tym zakresie może spełniać spójny system 

edukacji i wychowania środowiskowego dzieci w szkole podstawowej. Treści związane z 

nauczaniem i wychowaniem proekologicznym należy prezentować w sposób bardzo 

interesujący, aby w następstwie uczyły one nowego podejścia do problemów związanych z 

ekologią. Ważne, aby działania dydaktyczne i wychowawcze rozbudzały autentyczne 

potrzeby czynnego uczenia się. W edukacji ekologicznej każde dziecko powinno stać się 

aktywnym uczestnikiem, powinno umieć współdecydować o tym, czego i w jaki sposób się 

uczyć. Swoista wrażliwość dzieci starszych oraz ich zdolności do wnikliwej obserwacji 

przyrody, a zwłaszcza ciekawość i radość, jaką wykazują w bezpośrednim kontakcie z 

przyrodą stwarzają przed nauczycielem nieograniczone możliwości różnicowania form 

edukacji ekologicznej10. 
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