
Artykuł: 

Problemy edukacji ekologicznej 

 

Zainteresowanie ekologią szczególnie szkolną edukacją ekologiczną wzrasta obecnie 

w takim tempie, jakbyśmy dopiero co dostrzegli te zadania w oświacie i usiłowali nadrobić 

opóźnienie. 

Wiele oczekiwań i nadziei na poprawę stanu edukacji, wiązanych jest obecnie z reformą 

szkolną, która weszła w życie od września 1999 r., choć zwraca się też uwagę, że nie 

uwzględniła rekomendacji płynących z raportu europejskiego dotyczącego kształcenia 

w zakresie przedmiotów przyrodniczych. 

Reforma zalicza wartości ekologiczne do jednej z  ważniejszych grup. Wykształcenie ogólne, 

podstawowe, zawodowe i średnie, powinno wyposażać uczniów przede wszystkim w takie 

umiejętności i wiadomości, które pozwolą im się rozwijać oraz współistnieć z środowiskiem 

przyrodniczym, a ponadto odnajdywać harmonię i równowagę wewnętrzną (żyć w zgodzie 

z samym sobą) oraz efektywnie współdziałać w ramach różnego rodzaju grup i wspólnot 

w skali mikro- i makro-społecznej (w rodzinie, miejscu pracy, społeczeństwie). 

W szkole podstawowej reforma zakłada integrację wiedzy z różnych dziedzin, 

przedmiot „przyroda" integruje treści geograficzne, biologiczne, chemiczne i fizyczne. 

Nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum zostali zobowiązani do wprowadzania 

do programów swoich przedmiotów treści rozmaitych ścieżek, w tym ścieżki określonej jako 

„edukacja ekologiczna". 

Niełatwe stało się dostosowanie do tych oczekiwań treści nowych programów podręczników 

oraz samego procesu nauczania.  

Reformę szkolnictwa wprowadzono nie przemyślawszy uprzednio skutków, jakie może 

to za sobą pociągnąć. Zmiana struktury szkolnictwa, niestety, nie oznacza, że zmienił się 

program nauczania oraz, że w szkołach uczą pedagodzy przygotowani do tej roli. W wielu 

przypadkach szkoła podstawowa zmienia status na gimnazjum, ale grono pedagogiczne 

pozostaje niezmienione. Często się zdarza, że nauczyciele nie mają odpowiedniego 

przygotowania do nauki ochrony środowiska. Ponadto nauczyciele stosują nadal tradycyjne 

metody nauczania, które przynoszą nie odpowiadające wymogom czasu efekty. 

Przyczyną braku oczekiwanych rezultatów dydaktycznych jest encyklopedyzm, czyli bierne 

wkuwanie. Uczenie się na pamięć informacji nie tylko nie wspomaga rozwoju, ale go hamuje, 

blokuje motywację. Najczęściej naucza się ekologii nie zadaniowo, ale w sposób 



schematyczny. 

Nowe programy przedmiotów ogólnokształcących, a zwłaszcza przyrodniczych (np. biologii, 

geografii, chemii) są w znacznym stopniu nasycone treściami ekologicznymi, ale nie 

wszystkie. Często zapisy uzupełniające odnoszą się głównie do zagadnień drugorzędnych 

w stosunku do oczekiwań Konferencji w Tbilisi (1977). Najgorsza pod tym względem jest 

sytuacja w szkołach zawodowych, zwłaszcza o profilu nie kojarzącym się bezpośrednio 

w świadomości potocznej z problematyką środowiska. 

Istnieje potrzeba wprowadzenia na stałe do programu nauczania w szkole podstawowej  

i w gimnazjum przedmiotu „Ochrona środowiska”. W dobie bardzo silnych ruchów 

ekologicznych należy wyjść naprzeciw potrzebie i już od najmłodszych lat uczyć dzieci 

prawidłowych zachowań oraz wrażliwości na piękno przyrody. Młodemu człowiekowi brak 

jest dostatecznej wiedzy  na ten temat. 

Funkcjonujący w kraju system oświaty ekologicznej uznać należy jeszcze 

za niezadowalający i nie w pełni odpowiadający wymogom zrównoważonego rozwoju. 

Nieliczne są szkoły o profilu ekologicznym, a programy szkolne nasycone problematyką 

ekologiczną w przedmiotach: biologia, geografia, chemia nie wszędzie są realizowane, 

bo brak jest nauczycieli przygotowanych do prowadzenia zajęć lekcyjnych z tego zakresu. 

W wyższych szkołach pedagogicznych kształci się geografów, biologów, chemików, a nie 

specjalistów z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Kształcenie nauczycieli jest 

najistotniejszym czynnikiem rozwoju edukacji środowiskowej. Wprowadzenie do szkolnictwa 

nowych programów i właściwe wykorzystanie materiału zależy od należycie wykształconych 

kadr znających zarówno treść, jak i metody właściwe dla tej dziedziny edukacji. Koncepcja 

kształcenia nauczycieli powinna być dostosowana do potrzeb szkoły, które w chwili obecnej 

nie są jeszcze dostatecznie sprecyzowane. W oczekiwaniu na opracowanie koncepcji edukacji 

środowiskowej na poziomie szkoły, odpowiadające współczesnym wymogom, najsłuszniejsze 

wydaje się kształcenie nauczycieli według programów o jak najszerszym wachlarzu 

zagadnień i wyposażenie ich w możliwie jak najgruntowniejszą wiedzę, z której będą mogli 

w przyszłości korzystać. 

Warunkiem realizacji kształcenia dla ekorozwoju jest dobre przygotowanie nauczycieli 

i innych osób związanych z edukacją ekologiczną. Od nauczycieli bowiem wymaga się 

inwencji w tworzeniu programów, projektów wychowania szkolnego i pozaszkolnego. Będąc 

współautorami programów winni oni wiedzieć, co jest najważniejsze i konieczne 

do ukształtowania proekologicznej postawy ucznia.  

Do nauczania ochrony środowiska potrzebni są nauczyciele wyposażeni w wiedzę 



merytoryczną - szerszą niż biologia, ekologia, geografia, chemia itp. - oraz umiejętności 

pedagogiczne, nauczyciele specjalnie kształceni i przygotowani do tego zawodu. 

Efekty ekologicznego kształcenia będą uwarunkowane ich przygotowaniem 

merytorycznym do nowych zadań. Obecnie na drodze samokształcenia, kursów, studiów 

podyplomowych (często bez pomocy finansowej, wydawniczej), nauczyciele pracują nad 

poszerzeniem zakresu swoich kompetencji. Za ważne uznać należy monitorowanie 

czynionych postępów, szczegółowa ocena i weryfikacja realizowanych programów 

edukacyjnych i dostosowanie do nich środków dydaktycznych, form i metod kształcenia. 

Istotne jest bowiem, by edukacja nauczycieli nie ograniczyła się tylko do wąsko 

metodycznego charakteru, lecz obejmowała szeroki, humanistyczny wymiar, który pozwoli 

im budować i rozwijać ich własną osobowość, jako strukturę najlepszych wartości i z kolei 

kształcić także osobowości wychowanków. 

Istnieje również potrzeba organizowania szkół o profilach ekologicznych. Tabela 7 

ilustruje model szkoły promującej wychowanie ekologiczne. 

 

 



 
Tabela 7. Model szkoły promującej wychowanie ekologiczne 

 

 

 

 

 

 

- wszystkie przedmioty i formy pracy wychowawczej; 
- integracja treści w programach i podręcznikach; 
- kluczowe problemy w poziomach nauczania; 
- otwartość wszystkich programów na treści ekologiczne; 
- zadaniowy (czynnościowy) charakter wymagań; 
- zgodna ze światowymi oczekiwaniami; 
- aktywizująca metody nauczania i wychowania; 
- aktywizujące środki dydaktyczne; 
- unikanie encyklopedyzmu i moralizowania; 
- rozwijanie samoświadomości i samokontroli; 

- demokratycznym stylu kierowania; 
- żyć w zgodzie z samym sobą; 
- wrażliwość na piękno i harmonię    środowiska; 
- wrażliwość na problemy ekologiczne; 
- ujmowanie treści przedmiotu całościowo 

(wieloaspektowo); 
- wolny od encyklopedyzmu i różnicujący wymagania; 
- humanizujący (ekologizujący); 
- wiara w możliwości ucznia (sukcesy); 
- tolerancyjny i wolny od uprzedzeń; 
- łatwość komunikacji z uczniami, nauczycielami, 

rodzicami itd.; 
- rozładowujący napięcia i konflikty; 

 
 

TREŚĆ NAUCZANIA 
(planowania, realizowana, osiągana) 

 

 
NAUCZYCIEL 

 (każdego przedmiotu) 

  
 
 
 
                        emocjonalna                   AKTYWNOŚĆ UCZNIA                        poznawcza 

                                                                                                                                      

praktyczna 

 
 
 

 
KLIMAT SZKOŁY 

(„program ukryty") 
 

 
ŚRODOWISKO LOKALNE  

Rodzina 

- wsparcie dla programu; 
- demokratyzacja i humanizacja życia szkolnego 

(współodpowiedzialność i współtworzenie); 
- przyjaźnie; 
- życie społeczne szkoły; 
- klimat szkoły (np. wystrój, atmosfera pracy i zabawy); 
- przyroda w szkole i obejściu; 
- życie pozalekcyjne; 
- pomoc wzajemna (opieka), bezpieczeństwo i poczucie 

wspólnoty; 
- czystość i bezpieczeństwo (ład); 

Rodzina 
- akceptacja 
- zainteresowanie 
- wspieranie 
- udział 
- wychowanie w rodzinie  

Społeczność lokalna 
- koordynacja 
- praca w społeczności 
- wykorzystanie możliwości społecznych 

Środowisko przyrodnicze 
- odczuwanie przyrodnicze 
- poznawanie 
- ochrona 



Najważniejszym a zarazem centralnym ogniwem jest uczeń i cele kształcenia 

wyznaczające pole jego aktywności. Zupełnie nieprzypadkowo występuje ta pozorna 

dwoistość. Zadaniem kształcenia ekologicznego jest dokonywanie zmian w aktywności 

emocjonalnej, poznawczej i praktycznej - czyli w działaniu i hierarchii wartości ucznia, przy 

pełnym respektowaniu jego podmiotowości. Kształcenie ekologiczne oznacza zatem 

planowanie, inicjowanie i kontrolę zmian, jakie dokonują się w aktywności ucznia. 

Nauczyciel powinien zastąpić w procesie nauczania aktywność własną, aktywnością ucznia, 

respektując równocześnie podmiotowość i osobowość tego ostatniego.  

Kolejne cztery ściśle ze sobą sprzęgnięte ogniwa to treść nauczania, nauczyciel, środowisko, 

klimat szkoły. Po zakończeniu etapu organizowania się wszystkie one powinny tworzyć 

całość spójną z mechanizmami składającymi się na „swoisty ekosystem szkolny", silnie 

związany ze środowiskiem lokalnym. 

Treści nauczania to te informacje, które uczeń przyswaja i które wykorzystuje 

w działaniu i budowaniu własnego systemu wartości. Za podstawowy czynnik integrujący 

i systematyzujący informacje przyjęto ekorozwój jako cel działania człowieka. Chodzi o to, 

aby wszystkie przedmioty, a także formy działalności szkolnej uczniów były nasycone treścią 

ekologiczną w takim stopniu, w jakim jest to konieczne do wieloaspektowego 

i interdyscyplinarnego wyjaśniania oraz rozwiązywania problemów ekologicznych. 

W edukacji ekologicznej nie ma prostych problemów i prostych rozwiązań, zwykle w grę 

wchodzą różne aspekty przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne, kulturowe, moralne, 

polityczne itd. Dominujący w tradycyjnym nauczaniu izolacjonizm treści, jego 

astrukturalność (często przypadkowość), fragmentaryczność, nie służyły ujmowaniu zjawisk 

ekologicznych całościowo i we wzajemnych uwarunkowaniach, przeciwnie trywializowały 

i upraszczały je, wypaczając ich obraz w wyobraźni ucznia. Należy więc wprowadzać 

do procesu dydaktycznego mniej zagadnień, a uczniowie mogli przyjrzeć się im z różnych 

punktów widzenia.  

Nie ma dyżurnych przedmiotów ani nauczycieli podejmujących edukację ekologiczną 

w szkole. Edukować ekologicznie powinni wszyscy nauczyciele — matematycy, plastycy, 

poloniści, katecheci, nauczyciele zawodu (przedmiotów teoretycznych i praktycznej nauki 

zawodu), wychowawcy w szkole oraz w placówkach pozaszkolnych i innych. Należy 

zintegrować siły i środki po to, by odformalizować, uatrakcyjnić i wzbogacić cały proces 

kształcenia, w tym również ekologicznego. 

Szkoła tradycyjna stosująca przemoc dydaktyczno-wychowawczą wobec ucznia ogranicza 

jego rozwój w każdej sferze, a zatem nie sprzyja podnoszeniu wrażliwości ekologicznej 



młodych ludzi. Skuteczne upowszechnianie wartości ekologicznych jest możliwe jedynie 

w warunkach demokratycznego kierowania szkołą i klasą. Nauczyciel musi być sam 

uwrażliwiony na problemy ekologiczne i obdarzony zdolnością dostrzegania ich w materiale 

nauczania, w treściach popularyzowanych przez środki masowego przekazu, a głównie 

we własnym otoczeniu. Powinien również rozwijać w sobie wrażliwość na piękno i problemy 

środowiska, zwłaszcza lokalnego. Integrowanie młodych ludzi, zespołów rówieśniczych 

wokół tak ważnej sprawy jaką jest ochrona życia na Ziemi, to zadanie dla osób 

komunikatywnych, posiadających dar rozładowywania napięć i konfliktów, tolerancyjnych, 

po prostu zdolnych do przyjaźni i solidarności z innymi. To są wysokie wymagania, ale warto 

spróbować im sprostać. 

Zamiast więc nieustannego dozorowania, polowania na potknięcia uczniów, ciągłego 

wytykania im błędów i lenistwa, należałoby zaryzykować wspólną z nimi wyprawę. Jest 

to realny sposób promocji wychowania ekologicznego w typowej szkole, w której wystarczy, 

aby na początku choć kilku nauczycieli zrozumiało, że tak naprawdę ekologia to nie moda, 

a stan najwyższej konieczności. Zajęcia terenowe nadal często uważa się za stratę czasu. 

Włączenie środowiska rodzinnego, społeczności danej wsi, gminy, miasta, a także środowiska 

przyrodniczego w proces edukacji jest niezwykle istotne.  

Nauczyciel po kilkunastu latach pracy tak uległ stereotypowi, że bez klasy, ławki i tablicy 

trudno wyobrazić mu sobie nauczanie. A nauczanie ekologiczne jest przecież nauczaniem 

o środowisku i dla środowiska, dlatego więc nie może odbywać się bez środowiska. 

Bardzo istotna jest rola domu rodzinnego. Warto zaznaczyć, że w szczególnie w wieku 

wczesnoszkolnym, jakikolwiek rozdźwięk pomiędzy oddziaływaniem obu autorytetów - 

domu i szkoły - może prowadzić do bardzo niekorzystnych skutków, wpływając negatywnie 

na nastawienie do szkoły i obniżając motywację do nauki w ogóle. Wprowadzane 

od pierwszych lat nauki treści ekologiczne, początkowo w postaci sygnalnej, obrazowej, mają 

natychmiast praktyczne odniesienia do zachowań poza szkołą. Proekologiczne nastawienie 

dziecka nie zawsze  jest pozytywnie wzmacniane przez właściwą atmosferę w domu 

rodzinnym. Zdarza się dość często, że rodzice nie akceptują rodzących się postaw małych 

ekologów i negatywnie komentują wszelkie wrażenia i uwagi, jakie dziecko przekazuje 

w relacjach ze szkoły. Tymczasem najistotniejszą rzeczą jest proekologiczne nastawienie 

domu rodzinnego, a przynajmniej wstrzymywanie się ze złośliwymi czy nieprzemyślanymi 

komentarzami jako reakcją na pierwsze deklaracje i reakcje dziecka - małego ekologa. 

Rozważny i świadomy rodzic powinien uczyć się od swojego dziecka zachowań i postaw 

proekologicznych. 



Istotnym stymulatorem oddziaływania ekologicznego jest klimat szkoły (etos szkoły).  

Szkoły edukujące ekologicznie powinny dawać szczególne poczucie bezpieczeństwa 

oraz sprzyjać kształtowaniu kultury, wyrabianiu poczucia współodpowiedzialności 

i rozwojowi talentów.  
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