
,,Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT”-
EDUKACJA EKOLOGICZNA W PRZEDSZKOLU.

    ,,Edukacja ekologiczna jest procesem dążącym do osiągnię-
cia stanu, w którym wszyscy ludzie staną się świadomi zjawisk i
problemów ekologicznych, będą posiadać wiedzę, umiejętności,
motywację i chęci niezbędne do indywidualnej
i zbiorowej pracy na rzecz środowiska, rozwiązywania aktual-
nych problemów z nim związanych i zapobiegania powstawaniu
nowych” (definicja sformułowana podczas Międzynarodowej
Konferencji na temat Edukacji Ekologicznej
w Tbilisi pod egidą ONZ w 1977r)

     Ze środowiska przyrodniczego korzysta każdy człowiek,
otrzymuje z niego surowce, energię, a także czerpie inspiracje
i doznania wypływające z piękna i majestatu natury. Mimo to,
niewiele osób rozumie, jaki wpływ na stan i jakość tego środo-
wiska mają zachowania poszczególnych osób, rodzin
i grup społecznych, jak również ich przyzwyczajenia, style ży-
cia, mody, sposoby wypoczynku lub odżywiania.
Dlatego też edukacja ekologiczna, dążąca do zrozumienia za-
leżności między człowiekiem, jego wytworami i przyrodą, obej-
mować musi wszystkich ludzi bez wyjątku, a w pierwszej kolej-
ności najmłodszych, którzy mogą skutecznie przekazywać oso-
bom starszym wzorce zachowań proekologicznych.
    Jedynie wspólny wysiłek wszystkich razem i każdego
 z osobna, podejmowany codziennie, w każdym miejscu:
w domu, w pracy, podczas wypoczynku, jest w stanie zahamo-
wać degradację środowiska, wpłynąć na poprawę jakości na-
szego życia i zdrowia oraz zapewnić perspektywy godziwego
życia przyszłym pokoleniom.
     ,,Problemów środowiskowych nie można rozwiązywać jedy-
nie środkami technicznymi. Należy oddziaływać przede wszyst-
kim na systemy wartości, postawy i zachowania się jednostek i
grup społecznych” (Międzynarodowa Strategia Edukacji Środo-
wiskowej)



      Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem na przybliżenie
problemu ochrony środowiska aby potem dorośli wychowanko-
wie stosowali na co dzień zasady życia
w harmonii z naturą.
       Przedszkola w Polsce są ważnym ogniwem wspierającym
rodziców w kształtowaniu osobowości dziecka. Istotne miejsce
w tym procesie powinno zajmować wychowanie ekologiczne.

       Według Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej celem
wychowania przedszkolnego w sferze kształtowania świado-
mości  ekologicznej jest przede wszystkim:
- świadomość całokształtu zjawisk ekologicznych,
- wyzwalanie chęci oraz kreowanie umiejętności obserwowania
  środowiska naturalnego,
- kształtowanie wrażliwości zarówno na piękno jak i na szkody
  środowisku,
- uczenie szacunku dla innych istot,
- oddziaływanie na styl życia i świadomość ekologiczną
  rodziców,
- kształtowanie nawyków i zachowań proekologicznych w życiu
  codziennym.

       W sferze kształtowania postawy ekologicznej:
- tworzenie wartości, rozbudzanie motywacji do aktywnego
  uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów ekologicznych,

       W sferze kształtowania wiedzy ekologicznej:
- nabywanie podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu środowiska
naturalnego, związków człowieka ze środowiskiem, oraz wiedzy
dotyczącej spraw i problemów środowiska.

     W sferze kształtowania umiejętności ekologicznych:
- nabywanie doświadczenia i wykorzystywanie nabytej wiedzy
oraz umiejętności przy rozwiązywaniu problemów ekologicz-
nych.



              Priorytety edukacji ekologicznej w przedszkolu:
          Najważniejsze są:                            Mniej istotne są:
          - świadomość                                   - wiedza
          - postawy                                         - umiejętności

     Dzieci w wieku przedszkolnym mogą być pełnoprawnymi
partnerami dorosłych w walce o ochronę środowiska . Są one
bowiem bacznymi obserwatorami tego wszystkiego, co dzieje
się wokół nich. Należy dać im tylko szansę, a wyrośnie z nich
pokolenie, które będzie umiejętnie korzystało  z darów Ziemi
i rozwijającej się cywilizacji. Dzieci nie mają jeszcze wykształ-
conych przyzwyczajeń, dlatego stosując odpowiednie formy i
metody pracy można skutecznie kształtować ich postawę zgod-
nie z etyką ekologiczną.
      Należy więc rozwijać u dzieci zainteresowania przyrodnicze,
zachęcać je do obserwacji i wsłuchiwania się w świat przyrody.
Gdy rozwijamy wrażliwość na piękno otoczenia, zwracajmy
uwagę na jego użyteczność, pokażmy, jaki jest wpływ człowieka
na środowisko i nauczmy je chronić.
      Edukacja ekologiczna dzieci w przedszkolu powinna opierać
się raczej na konkretnych działaniach w środowisku i dla śro-
dowiska, na stwarzaniu takich sytuacji, aby dzieci samodzielnie
dochodziły do określonych prawd i zasad. Należy podejmować
zarówno indywidualne zadania ekologiczne, jak
i wspólne, w domu, w przedszkolu, a także w najbliższym oto-
czeniu. Bezpośredni kontakt z przyrodą rozwija u dziecka od-
powiedzialność i gotowość do działania na rzecz środowiska
dużo skuteczniej niż zajęcia w sali, czy forma przygnębiających
informacji o zagrożeniach, które na nas czyhają.
      W EDUKACJI EKOLOGICZNEJ istotna jest znajomość cha-
rakterystyki dzieci w wieku przedszkolnym, która pozwoli na-
uczycielowi dobrać treści, metody i formy pracy z dziećmi od-
powiednie dla efektywnego kształtowania właściwej postawy
wobec przyrody tj. postawy proekologicznej.



         Charakterystyka dzieci w wieku przedszkolnym
              i jej znaczenie dla edukacji ekologicznej
w/g ISC (Instytutu na Rzecz Zrównoważonych Społeczeństw).

Dzieci w wieku przedszkolnym Znaczenie dla edukacji ekologicznej

- są ciekawe i badając swoje otoczenie
posługują się wszystkimi zmysłami

- zajęcia powinny zachęcać do wykorzysty-
wania słuchu, wzroku i powonienia do zbiera-
nia informacji o środowisku

- mają ograniczoną zdolność oceny czasu,
przestrzeni i odległości

- zajęcia należy organizować w taki sposób,
aby dzieci o różnych zdolnościach poznaw-
czych mogły w nich uczestniczyć z powodze-
niem

- mają trudności ze zrozumieniem, że
przedmioty mogą mieć kilka różnych wła-
ściwości

- w zajęciach należy wykorzystywać przed-
mioty o niewielu właściwościach

- zaczynają dostrzegać związki przyczy-
nowo- skutkowe w swoim środowisku

- należy organizować zajęcia umożliwiające
obserwację przyczyn i skutków zjawisk za-
chodzących w środowisku

- mają trudności z logicznym myśleniem - należy unikać zajęć wymagających uchwy-
cenia relacji logicznych

- lubią natychmiastowe rezultaty  i tracą
zainteresowanie przedłużającymi się eks-
perymentami

- zajęcia powinny być urozmaicone, krótkie
I dostosowane do zdolności koncentracji
uwagi dzieci

- próbują identyfikować i precyzować
swoje indywidualne role

- zajęcia powinny również obejmować do-
świadczenia  pozwalające odpowiedzieć na
pytanie  ,,Kim jestem?”, mające związek ze
środowiskiem naturalnym

- ich zdolności komunikacyjne są ograni-
czone i mało zróżnicowane

- zajęcia powinny służyć rozwijaniu umiejęt-
ności komunikowania się zarówno werbalne-
go jak i niewerbalnego



- są w stanie określić nastrój swojego
rozmówcy jako rzeczowy, poważny
lub żartobliwy

- oznacza to, że nauczyciel rozmawiając z
dziećmi o środowisku powinien wykazywać
szczere zainteresowanie i troskę

- lubią obrazki i opisując je uzupełniają ich
treść własnymi doświadczeniami

- staranny dobór zajęć i ilustracji może pobu-
dzać zainteresowanie środowiskiem
I sprzyjać uchwyceniu prostych zależności

- lubią stosować różnorodne formy
I środki plastyczne do wyrażania własnych
myśli i uczuć

- wykorzystanie przez dzieci form i środków
plastycznych może dostarczyć cennych in-
formacji na temat wiedzy dzieci o środowisku
i ich postaw

- lubią dzielić się z innymi dziećmi swoimi
doświadczeniami

- dyskusje i pytania naprowadzające zadawa-
ne przez nauczyciela mogą służyć zrozumie-
niu problemów środowiska, ponieważ mają
związek z doświadczeniami
Dziecka

- lubią słuchać czytanych im głośno histo-
rii, opowiadań, wierszy itp.

- starannie dobierając literaturę, nauczyciel
może pobudzić zainteresowania dzieci róż-
nymi aspektami środowiska

- lubią zbierać różne przedmioty - kolekcje dostarczają nauczycielowi informa-
cji na temat zainteresowań dzieci i mogą po-
służyć do ćwiczeń i doświadczeń

- ich koordynacja psychoruchowa, zręcz-
ność i wytrzymałość są ograniczone

- należy organizować takie zajęcia, które do-
stosowane będą do fizycznych
i psychicznych możliwości dzieci

- mają podstawowy system wartości
oparty na bardzo subiektywnym rozumie-
niu dobra i zła

- prowadząc zajęcia należy unikać rozstrzy-
gania skomplikowanych dylematów moral-
nych, wymagających zastosowania zewnętrz-
nego systemu wartości
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