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Kultura a natura(1913) 

 …Ochrona przyrody ma z etyką dużo 
podobieństwa. Nie jest to gałąź 
wiedzy albo rzecz zawodu ale jest to 
norma postepowania, które powinno 
być normą ogólną. Jest ona do norm 
etycznych jeszcze wtem podobną,  że 
rozszerza pojęcie obowiązku i 
odpowiedzialności tudzież uczucie  
solidarności i miłości także poza sferę 
stosunków z ludźmi….   



W niepodległej Polsce 1918-1939: 

Edukacja powszechna dla ochrony przyrody  

jako  dziedzictwa narodowego 

 
Bohdan Dyjakowski 1864-

1940- biolog, pisarz, 

popularyzator, pedagog, 

współtwórca LOP  

Władysław Szafer -1886- 1970 

PROP i współtwórca LOP 



Edukacja ekologiczna od 1945 do 1989. Ochrona przyrody-

tak. Skażenie środowiska? To nie w krajach naszego bloku. 

Nie wszyscy jednak tak uważają… 

Liga Ochrony Przyrody- 

Koncesjonowana  edukacja w 

zakresie „tradycyjnej” i wąsko 

pojętej ochrony przyrody. 

Z ingerencją cenzury w 1965wydana 

„Ziemia oskalpowana” A. Leńkowej 

Od 1980 w czasie Solidarności 

upubliczniane zmiany i zniszczenia 

środowiska, narodziny 

ekologicznego ruchu społecznego, 

powstaje i prowadzi edukację   

Polski Klub Ekologiczny 

  



Od roku 1982 do „Podstolika 

ekologicznego” 



Po 1989 - żywiołowy rozwój ruchów 

ekologicznych i dyskusji o edukacji 



Jaka edukacja? 

  

 

 

Żaden program ekorozwoju nie może być zrealizowany bez woli 

i chęci społeczeństwa. Jednak społeczna chęć działania może 

powstać tylko przy wysokim stanie świadomości ekologicznej a 

ta kształtuje się w klimacie mądrej edukacji.  Powinna 

obejmować całe społeczeństwo-wszystkie grupy wiekowe i 

zawodowe a także elity władzy na szczeblu lokalnym i 

centralnym.    Kształcenie w kierunku całościowego ujmowania 

zjawisk oraz  procesów społecznych i przyrodniczych tworzących 

zintegrowany obraz rzeczywistości i kształtowanie postaw 

etycznych     



 NARODOWA STRATEGIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-  

PRZEZ EDUKACJĘ DO ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU 

Dokument  przedstawiający 
oczekiwania  oraz 
wymagania wobec  różnych 
aktorów edukacji i sposobów 
jej realizacji w ramach : 

• Edukacji formalnej 

• Edukacji nieformalnej 

• Edukacji  poza-formalnej 

 

Nie nowelizowana od 2001     



Międzynarodowa pomoc i wymiana doświadczeń  



PRZYJĘCIE W 2005   

EUROPEJSKIEJ 

STRATEGII EDUKACJI 

DLA ZR 

 potrzeba dzielenia się 

informacją i stymulowania 

partnerstwa pomiędzy różnymi 

podmiotami  w edukacji 

formalnej, nieformalnej i poza-

formalnej  zarówno w kraju jak i 

we współpracy 

międzynarodowej. 

 



Różnorodność adresatów i form edukacji 



Różnorodność zagadnień 



Zasoby edukacji dla ZR 

• Ponad 100 ośrodków 

edukacji ekologicznej 

• Około 600 organizacji 

zajmujących się edukacją 

dla zrównoważonego 

rozwoju    

• Niezliczona ilość pomocy 

multimedialnych, 

konkursów,  i imprez 

• Bogata oferta w Internecie 

 



ŹRÓDŁA FINANSOWANIA EDUKACJI 

• NFOŚiGW  

• Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska 

• Ekofundusz, Małe Granty GEF (do 2010) 

• Lasy Państwowe.  

• Samorządy 

• Fundusze europejskie (UE, Fundusz Norweski) 

• DBU 

• Ambasady,  

• Biznes (np. Fundacja Banku Ochrony Środowiska 

• Sektor prywatny  



Polska specjalność-edukacja między-pokoleniowa 

( Fundacja Ziemia i Ludzie, UCBS  oraz 

Uniwersytety Trzeciego Wieku) 



Udział w projektach międzynarodowych i 

organizacjach edukacji dla ZR 

• GLOBE, Baltic Sea Project, 

• British Council ( Zero Carbon City) 

• BEAGLE, 

• Małe Granty GEF, 

• Eco-Schools, 

• Edukacja w NATO 

• CEC IUCN 

• Udział  w organizacji międzynarodowych kongresów  



Edukacja dla  ZR w  Uniwersyteckim Centrum Badań nad 

Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem UCBS 

 (Zrównoważony Rozwój na Uniwersytetach 2016–wystawa w Galerii UW)  



JAK WYPADA EDUKACJA DLA ZR W 

POLSCE NA TLE ŚWIATA ? 

• Na podstawie  udziału w 

międzynarodowych 

gremiach ekspertów, 

wspólnych projektów, 

konferencji i badań: 

metody, materiały, baza 

edukacyjna na wysokim 

poziomie,  przy słabym 

zaangażowaniu władz 

edukacji formalnej.  



JEŚLI JEST TAK DOBRZE TO CZEMU 

JEST JAK JEST? 

• Im wyższy poziom wykształcenia tym większa akceptacja 

potrzeby ochrony środowiska i deklaracja działań własnych, 

• Wzrasta poczucie wagi zagrożeń środowiska ale i własnej 

odpowiedzialności za przeciwdziałanie zagrożeniom 

• Gorzej z przełożeniem wiedzy na praktykę i zmianę nawyków 

• Badania OECD 2017- zagrożenia środowiska za bardzo 

ważne  uważa 40% Polaków- średnia dla krajów UE to 85%  

• Respondenci oczekują więcej obiektywnych informacji i 

odpowiednio celowanej  edukacji dotyczacej praktyki  

 



„Od dołu do góry”- Specyfika edukacji 

dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce 

• Teoretycznie - duża waga przywiązywana do edukacji na rzecz 

zrównoważonego rozwoju  w  oficjalnych dokumentach  

• Śladowe zainteresowanie w działaniach MEN i minimalizm w  podstawach  

programowych oraz  zainteresowaniu władz szkolnych –Duży zapał 

nauczycieli i liczne „oddolne” inicjatywy szkolne 

• Słabnąca  rola resortu środowiska oraz NFOŚiGW, upolitycznienie  

• Przesunięcie inicjatyw i wysiłków edukacyjnych z instytucji oświatowych 

w stronę  działań organizacji pozarządowych, instytucji naukowych oraz 

samorządów i biznesu 

• Duża ilość materiałów edukacyjnych i form dydaktycznych, ale słaba  

informacja o zasobach, malejące wsparcie bazy ośrodków edukacyjnych. 

• Brak strategii, nowoczesnych  badań „targetowych” oraz pomysłów na 

zakorzenienie wartości ZR w kulturze codziennej i „wysokiej” 



Edukacja 

klimatyczna 

zdominowała inne 

obszary np. utratę 

różnorodności 

biologicznej,  

problem martwych 

gleb czy   

przestrzeń jako 

zasób środowiska    

Zaniedbane 

tematy 



JAKIE ZMIANY W MODELU EDUKACJI ? 

• Strategia i synchronizacja działań przy coraz większym 

bogactwie form i podmiotów. Nowelizacja Narodowej 

Strategii Edukacji Ekologicznej zgodnie z duchem edukacji 

dla ZR 

• Stworzenie krajowej bazy informacyjnej materiałów 

edukacyjnych w celi racjonalizacji wykorzystania. 

• Utworzenie szerokiej, interdyscyplinarnej rady praktyków i 

ekspertów (także komunikacji społecznej, psychologii czy 

marketingu czy animatorów kultury- w celu  poszukiwania 

nowoczesnych metod edukacyjnych, zaniedbanych obszarów 

tematycznych, synchronizacji kampanii itp 

 



KULTURA EKOLOGICZNA – W TROSCE O WSPÓLNY 

DOM 

ENCYKLIKA PAPIEŻA FRANCISZKA- 

LAUDATO SI`  
Kultury ekologicznej nie można 

sprowadzić do nagłych i 

jednostronnych odpowiedzi na 

problemy, które powstają w 

związku z degradacją środowiska i 

wyczerpywaniem się zasobów. 

Powinna być ona innym 

spojrzeniem, myślą, polityką, 

programem edukacyjnym, stylem 

życia i duchowości, która 

nadałaby kształt sprzeciwowi 

wobec ekspansji paradygmatu 

technokratycznego.    



W KIERUNKU KULTURY 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

W literaturze naukowej coraz częściej jako wskaźnik ZR pojawia się 

ocena  zakorzenienia jego wartości  w kulturze: Culture  

of sustainability. 

Życzmy aby edukacja trafiała celnie  do różnych grup 

ekonomicznych, zawodowych, wiekowych  i  psychologicznych  by 

nie tylko „przekonywać przekonanych”, ale kształtować 

 normy społeczne tworzące powszechną kulturę opartą na etycznych 

zasadach : odpowiedzialności, solidarności i wspólnoty szacunku 

dla  dziedzictwa przyrodniczego. 



Rozwój  obywatelski   w myśl edukacji kształtującej 

kulturę zrównoważonego rozwoju  


