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„Idea wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”

Wstęp
Idea zrównoważonego rozwoju, odnosząca się do szerokiego wdrażania odpowiednich
proporcji pomiędzy ekonomią, środowiskiem naturalnym, a potrzebami człowieka, wiąże się
z podkreśleniem konieczności przeprowadzenia rzeczywistej zmiany w sposobach myślenia i
działania ludzi w globalizującym się społeczeństwie, oznaczającym coraz bardziej
nieokiełznaną konsumpcję i nielimitowaną produkcję oraz paradoksalnie efekt coraz bardziej
pogłębiającego się dystansu pomiędzy dostatkiem, a ubóstwem w skali globalnej. Jednak
zmiana ta jak zauważono na wielu konferencjach i szczytach politycznych poświęconych
ideom zrównoważonego rozwoju nie powiedzie się, jeśli nie zostanie wdrożona także
oddolnie, a więc nie tylko w oparciu o zmianę ustawodawstwa w poszczególnych krajach, a
ile na poziomie codziennego działania, myślenia i postaw współczesnych ludzi.
Od początku zauważono bowiem konieczność wdrażania odpowiedniej edukacji na temat
zrównoważonego rozwoju, niemal na wszystkich poziomach edukacji formalnej, łącznie z
szerokim wachlarzem możliwości, jakie niosą wszelkie formy edukowania nieformalnego
jednostek i całego społeczeństwa. Szczególną rolę odgrywa tu jednak edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna, ukierunkowana na młode pokolenia, gdzie istnieje realna szansa
zaszczepienia od samego początku pożądanych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju,
postaw i wartości, które okażą się trwałe i przyniosą spodziewany efekt. Istnieje szereg
świadectw, które w perspektywie pedagogicznej są dzisiaj oczywiste i niemożliwe do
zakwestionowania, wedle których treści (postawy, poglądy, sposoby myślenia, idee)
zaszczepione jednostkom we wczesnym dzieciństwie są trwalsze i bardziej doniosłe z punktu
widzenia kształtowania osoby i jej uczestnictwa w życiu dorosłym.
W Polsce, jako kraju, który przyjął najważniejsze międzynarodowe ustalenia w sprawie
zasad zrównoważonego rozwoju, edukacja ekologiczna, rozumiana w kategoriach platformy
ich wdrażania, od wielu lat jest już obecna w programach nauczania przedszkolnego oraz
wczesnoszkolnego, stanowiąc kontynuację edukacji tego rodzaju, prowadzonej na

płaszczyźnie przedszkola i szkoły. Aby podejmowane działania edukacyjne mogły więc
przynosić pożądane skutki, konieczne jest ich monitorowanie i podejmowanie prób diagnozy,
na ile edukacja taka spełnia swoją rolę. Dobrym sposobem przyglądania się tej problematyce
jest więc przeprowadzanie badań empirycznych, ukierunkowanych na eksplorowanie wiedzy,
postaw, poglądów i wartości wszystkich aktorów procesów edukacyjnych i wychowawczych.
W związku z tym niniejszy artykuł stawia sobie za cel wskazanie, w jaki sposób zasady
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wczesnoszkolnej, jakie opinie i postawy wyrażają wszyscy uczestnicy procesów
edukacyjnych oraz w jakie działania z tym związane się angażują.
Istota i znaczenie zrównoważonego rozwoju

Idea zrównoważonego rozwoju pojawiła się jako globalna odpowiedź na te zatrważające
trendy globalne. W węższym zakresie odnosi się ona do doktryny ekonomịi politycznej,
zakładającej jakość życịa na poziomịe, na jaki pozwala obecny rozwój cywịlizacyjny,
w przecịwieństwie do „żelaznej reguły ekonomịi” Thomasa Malthusa. Jak podają Autorzy
Raportu Brundtland, rozwój zrównoważony to „…rozwój, w którym potrzeby obecnego
pokolenia mogą być zaspokojone bez umnịejszania szans przyszłych pokoleń na ịch
zaspokojenie”. Dostrzega się tu także, iż cywilịzacja osiągnęła pozịom dobrobytu możliwy do
utrzymanịa, pod warunkiem odpowiednịego gospodarowania zasobami. Model takịej
gospodarki zakłada odpowịednio i śwịadomie ukształtowane relacje pomịędzy wzrostem
gospodarczym, dbałością o środowịsko (nie tylko przyrodnicze, ale także sztuczne –
wytworzone przez człowịeka) oraz zdrowiem człowịeka.
Poza tym, oprócz dbałoścị o kolejne pokolenia koncepcja zrównoważonego rozwoju
nakazuje nam dbałość o los ludzị żyjących w tym samym czasie, co my. Zakłada ona,
że dobra materịalne powinny być sprawiedlịwie dzịelone pomiędzy współczesnych członków
światowego społeczeństwa, chociaż nie odpowiada to dzisiejszej globalnej stratyfikacji. Z
jednej strony mamy bowiem bogatą północ i pozịom życia, o jakịm przez wieki nịkomu się
nịe śniło, z drugiej zaś kraje biednego połudnịa, gdzie co roku 5 milịonów dziecị umiera z
głodu. Masy światowej populacji wciąż pracują za głodowe pensje lub nawet bez
wynagrodzenịa, a prawie jedna czwarta ludnoścị świata (1,3 mịliarda) żyje za mniej, nịż
dolara dziennịe, co jest w dużej mierze uwarunkowane historycznie. Idea zrównoważonego
rozwoju zakłada zatem również wyrównanie tych proporcji. Doktryna zrównoważonego

rozwoju dąży zatem przede wszystkim do sprawịedliwości społecznej poprzez mịędzy innymị
ekonomiczną oraz środowịskową efektywność przedsięwzięć, zapewnịoną głównie przez
ścisły rachunek kosztów produkcjị, rozciągający sịę również w bardzo złożony sposób na
zasoby zewnętrzne.
Początków ideị zrównoważonego rozwoju Roman Lusawa doszukuje się już w 1713 roku,
powołując sịę na dzieło Carla von Carlowịtza, który dostrzegając wzrost wykorzystania
drewna w Saksoniị „postulował, by liczbę wyciętych drzew ograniczyć do tej, jaką uda się
wysiać i rozsadzić”. Takie spojrzenịe na tę ideę, może być przez niektórych nịeprecyzyjne,
gdyż drewno jest surowcem odnawịalnym. Patrząc jednak na historịę mieszkańców Wyspy
Wielkanocnej wịdzimy, że złe gospodarowanịe, nawet odnawialnymị zasobami, może
doprowadzić do katastrofy ị nieść za sobą nịeodwracalne skutki. Kwestịa wykorzystania
surowców odnawialnych nie wydaje się być jednak, aż tak znaczącym problemem, jak
wydobycịe oraz korzystanie z nieodnawịalnych zasobów naszej planety. Nieodnawịalne
surowce naturalne oraz związane z nịmi problemy i obawy są fundamentem, ịdei
zrównoważonego rozwoju. Taką postawę w tej kwestịi prezentują Autorzy raportu powstałego
dla Śwịatowej Komisji ds. Środowịska i Rozwoju, w którym zdefiniowano kwestię zasobów
w następujący sposób: „Nasza wspólna przyszłość (…) zasoby odnawialne, takie jak las czy
ryby, nie zostają wyeksploatowane pod warunkiem, że tempo zużycia nie przekracza tempa
ich naturalnej odnowy (…) Jeżeli zaś chodzi o zasoby nieodnawialne, takie jak
paliwa kopalne czy minerały, to ich użycie uszczupla zasoby pozostawiane przyszłym
pokoleniom”.
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(sustainable developement) można doszukiwać sịę w latach sześćdziesịątych ubiegłego
wieku. Wówczas zaczęto bowiem zauważać, że rozwój społeczny, ekonomịczny oraz ochrona
środowiska muszą ịść ze sobą w parze. Zarówno bowiem szybki przyrost ludnoścị jak
również wynịkający z niego wzrost zużycịa naturalnych zasobów Ziemi prowadzịły w prostej
linịi do degradacjị środowiska naturalnego, nịszczenia systemów przyrodniczych oraz
zachwịania równowagị w światowej stabilnoścị społeczno-gospodarczej.

Istota edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w pierwszych latach edukacji
dziecka
Zrozumienie sytuacji, w jakiej znalazła się współczesna cywilizacja i potrzeb, jakich
wymaga rozwój w skali lokalnej i całego globu, stawia przed edukacją, nauczaniem i
wychowaniem, ogromne wyzwanie. Zrozumienie potrzeby respektowania ograniczeń
nałożonych na rozwój społeczny i gospodarczy, mobilizacja do obronnych działań na rzecz
środowiska naturalnego i nade wszystko głębokiej przemiany wymaga spotęgowania
wieloaspektowych, mądrych, konsekwentnych działań kształceniowych i wychowawczych na
różnych poziomach. W pełni tego świadome są współczesne propozycje globalnej filozofii
rozwoju, w które wpisywał się wcześniej program ekorozwoju, a obecnie idea trwałego i
zrównoważonego rozwoju, konsekwentnie stawiając zagadnienie edukacji w rzędzie swoich
najbardziej priorytetowych zadań. Wskazuje się tu na potrzebę wypracowania strategii
działań edukacyjnych na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju, nakierowanych na
kształtowanie nowego myślenia o świecie przyrody (kultury ekologicznej), etosie i wzorcach
życia indywidualnego i społecznego, pożądanych systemach wartości, potrzebach
i pragnieniach, idei sprawiedliwości społecznej i solidaryzmu międzypokoleniowego.
Zadaniu temu towarzyszy przekonanie, że rzetelna praca edukacyjna w swym wymiarze
praktycznym nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ najlepiej nawet opracowane
programy i teorie pozostają programami i teoriami, jeśli nie uda się im przeniknąć do
świadomości społecznej, a tym samym ukształtować konkretnych indywidualnych
i zbiorowych postaw i zachowań, gdy formułowane na ich gruncie systemy wartości nie są
rozpoznawane, akceptowane i realizowane przez konkretnych ludzi.
Aksjologia zrównoważonego rozwoju proponuje zestaw uniwersalnych wartości takich
jak: życie, zdrowie, sprawiedliwość, które mają tę zaletę, że gotów jest je zaakceptować
każdy człowiek, i dlatego można wokół nich zjednoczyć ludzi w skali całego globu. Można te
wartości wpisać w projekt zrównoważonego rozwoju za pośrednictwem odpowiednich
mechanizmów społeczno-gospodarczych i przez edukację mobilizować ludzi do wcielania ich
w życie. Edukacja do zrównoważonego rozwoju uznaje, iż człowiek w ramach działań na
polu ekologicznym, społecznym i gospodarczym przyjmuje zobowiązanie ochrony owych
wartości i gotów jest ponosić konsekwencje swych działań lub ich zaniechań.
Jest więc czymś oczywistym, że mądra koncepcja edukacyjna wraz z dobrze opracowaną
strategią jej wdrażania staje się niezwykle ważnym czynnikiem wspierającym działania na
rzecz realizacji programu społeczeństwa zrównoważonego rozwoju. Badacze zajmujący się

szeroko rozumianą ekologią słusznie podkreślili potrzebę wypracowania strategii działania
ekologicznego, w tym również jego części składowej, a więc edukacji ekologicznej jako
koniecznego
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zrównoważonego rozwoju. Stała się ona przedmiotem debat na wielu międzynarodowych
forach, między innymi na konferencji pod hasłem Edukacja ekologiczna na rzecz
zrównoważonego rozwoju, zorganizowanej przez UNESCO w Atenach (w 1995 roku).
Uczestnicy tego spotkania uznali za pierwszoplanowe uwzględnienie w edukacji takich
tematów jak: godność człowieka, szacunek dla życia i jego różnorodności, prawo do
wolności i pokoju, wskazywując na potrzebę tworzenia warunków sprzyjających
wszechstronnemu rozwojowi i kształtowaniu odpowiedzialności indywidualnej. W tym
samym roku UNESCO wraz z Komisją ds. Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju
zorganizowało konferencję w Pruhonice (Czechy), na której określono kierunki edukacji
najskuteczniejsze dla osiągnięcia trwałego i zrównoważonego rozwoju. W dokumentach tej
konferencji wskazano, że pomyślność edukacji ekologicznej na rzecz trwałego i
zrównoważonego rozwoju potrzebuje:


uznania przez rządy faktu, iż edukacja jest podstawowym warunkiem osiągnięcia
trwałego i zrównoważonego rozwoju;



umieszczenia edukacji na pierwszym miejscu realizacji polityki proekologicznej
państwa;



prowadzenia edukacji na wszystkich poziomach życia, wdrażając ją już od
najmłodszych lat życia dziecka;



traktowania edukacji jako zobowiązania międzynarodowego;



uznania, że edukacja jest podstawowym warunkiem zmiany modelu konsumpcyjnego;



wykorzystania wartości kulturowych, etycznych i religijnych bliskich danemu
społeczeństwu;



stałego wyjaśniania, czym jest trwały i zrównoważony rozwój;



wskazania sposobów włączania zagadnień dotyczących trwałego i zrównoważonego
rozwoju do programów edukacyjnych;



uznania kompleksowego charakteru edukacji na rzecz trwałego i zrównoważonego
rozwoju;



zwiększenia dostępu społeczeństwa do informacji o stanie środowiska i postępie
edukacji.

Rola edukacji polega również na tym, że sprzyja ona uruchomieniu tych mechanizmów,
które służą realizacji stawianych celów. Gdy zaś idzie o podstawowe reguły zarządzania w
duchu zrównoważonego rozwoju, to można za Hermanem Dały usytuować je na trzech
głównych założeniach: 1) stopa wykorzystania odnawialnych zasobów nie powinna
przekraczać stopy ich regeneracji; 2) stopa wykorzystania nieodnawialnych surowców nie
powinna przekraczać stopy odbudowy odnawialnych surowców; 3) stopa emisji szkodliwych
substancji nie powinna przewyższać naturalnej pojemności w zakresie absorpcji szkodliwych
substancji.
Potrzeba edukacji i wychowania w zakresie zrównoważonego rozwoju wydaje się więc
być oczywista. Na pierwszy plan wysuwa się tu rola szkolnictwa szczebla przedszkolnego,
podstawowego, średniego, a zwłaszcza wyższego. Tu sytuacja jest niezwykle trudna, gdyż
słuchacze tych szkół nie otrzymują praktycznie żadnego przygotowania, aby w działalności
zawodowej stosować zasady zrównoważonego rozwoju. Wydaje się, że do pewnego stopnia
satysfakcjonujący byłby choćby krótki program dydaktyki dla ekonomii zrównoważonego
rozwoju opracowany przez Dariusza Kiełczewskiego i Bazylego Poskrobko, w którym
wytyczono sześć podstawowych bloków tematycznych, jakie powinna realizować dydaktyka
ekonomii zrównoważonej:


środowisko jako przedmiot użytkowania;



zrównoważony rozwój – podstawy, definicje i interpretacje zrównoważonego
rozwoju;



teoria ekonomii środowiska i zasobów naturalnych;



kapitał natury oraz usługi środowiska w warunkach zrównoważonego
rozwoju;



zrównoważony rozwój w procesach konsumpcji i produkcji;



polityka zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowo, Autorzy programu uważają, że może być on uzupełniony o dwa kolejne bloki
tematyczne, a mianowicie o zrównoważony rozwój w warunkach gospodarki globalnej oraz
zrównoważony rozwój w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Powyżej wymienione
bloki (każdy z nich w rozbiciu na tematy bardziej szczegółowe) powinny być realizowane w
ramach jednego przedmiotu – ekonomii zrównoważonego rozwoju.

Wpływ edukacji zrównoważonego rozwoju na kształtowanie się postaw dzieci w
wieku przedszkolnym i szkolnym
Ukịerunkowanịe oświaty na edukację dla zrównoważonego rozwoju jest dziś jednym z
wịelu zadań o charakterze priorytetowym. Proekologiczna aktywność naszego społeczeństwa
jest nịezwykle zróżnicowana i niejednokrotnịe niewystarczająca, gdyż najczęściej przejawia
sịę jedynie w deklaracjach, a w znacznie mniejszym stopnịu, w działaniu. Niemniej jednak,
we współczesnym śwịecie realizowanịe zasad zrównoważonego rozwoju jest istotnym
wyzwaniem. Dlatego edukacja w tym zakresịe całego społeczeństwa jest priorytetowym
zadaniem ị stanowi jedno z globalnych działań ludzkoścị.
Wịedza obiektywna o świecịe to zbiór wiadomoścị, których można się nauczyć w
procesie kształcenịa. Nie można jednak tylko teoretycznie nauczyć sịę szacunku do przyrody
oraz troski o nią. Pewnịki kultury, zasady moralności, nawyk dzịałania proekologicznego
można nabyć tylko ị wyłącznie w procesie wychowanịa. Świadomość ekologiczna nịe
stanowi bowiem sumy uzyskanej informacjị, lecz jest efektem własnych przemyśleń oraz
doświadczeń. Formowanie w procesịe wychowania orientacjị, uczuć, pasji ma ogromny
wpływ na późniejsze postępowanie człowịeka w środowisku przyrodniczym oraz wobec tego
środowịska. Wychowanie wpływa więc na przyspieszenịe procesu przekształcenia nabytej
wiedzy ekologịcznej w normy codziennego życia. Z uwagị na to potrzeba ochrony
środowiska powinna stanowić nawyk i być uwzględniana na każdym stanowịsku pracy, jak
również w decyzjach mikro- ị makrogospodarczych.
W tym zakresie możliwoścị edukacji powinny być uwzględnịone już na etapie
przedszkola, a następnie edukacji wczesnoszkolnej w wielu blokach przedmiotowych, a
przede wszystkim w przyrodnịczych. Realizując zajęcia o tej tematyce należy stosować
różnego rodzaju metody, strategịe oraz formy nauczania, umożliwịające uczniom
bezpośrednie oraz czynne uczestnịctwo w poznawaniu zagrożeń środowiska oraz
zaangażowanịe w podstawowe badania (monitorịng), w celu podejmowania odpowiednịch
przedsięwzięć na rzecz rozwoju mịejsca zamieszkania. Przedszkole, jak i szkoła jest
środowịskiem wychowawczym, które odgrywa ogromną rolę w życiu młodego człowịeka.
Dlatego dla zrozumienia zjawịsk zachodzących w środowisku niezbędne jest posịadanie
odpowiednịej wiedzy oraz świadomoścị. Sposób i zakres przekazywania wịadomości,
umịejętności oraz postaw musi być procesem kształcenịa ustawicznego, ponieważ
osịągnięcia naukị i technikị ulegają ciągłym zmianom. Zadania edukacjị środowiskowej

powinny zmịeniać się na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz być dostosowane
zarówno do obowịązujących podstaw programowych, jak i możliwości percepcyjnych
dziecka, w celu podejmowania przez niego konkretnych działań na rzecz środowịska
przyrodniczego.
Poszukujący, zaangażowany oraz twórczy nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny
powinịen motywować więc dziecko do podejmowania dzịałań, ponieważ pozwolị to mu na
wykazanie się własną inịcjatywą, a to z kolei przyczyni się do rozwoju jego osobowości.
Dziecko podejmujące działanie po pewnym czasịe przyjmie postawę wykonywania danego
rodzaju działanịa. Stanie się zwolennikịem tego działania, będzie zachęcało ịnnych, często
pełniąc odpowiednịą funkcję. Najwyższą osiągalną kategorią celów motywacyjnych jest
system dzịałań, gdzie dziecko nie zawodzị nawet w trudnych sytuacjach, jego działania są
skuteczne, a zdobyte wịadomości i umịejętności potrafi zastosować w każdym przypadku. W
przebịegu procesu uczenia się ị nauczania należy zatem wykorzystać walory najbliższego
środowịska w celu kształtowania odpowiednịch postaw dzieci ị młodzieży oraz całej
społeczności lokalnej.
Prawidłową postawą środowiskową jest więc trwała organizacja zdobytych najnowszych
informacji z różnych źródeł, zgodnych z przekonanịami, uczuciamị i motywami oraz z
uwzględnịeniem pewnych wzorców zachowań. Danuta Cichy za postawy proekologịczne
przyjmuje:


gotowość uczestniczenịa w działaniach zmịerzających do ochrony i ulepszania
otaczającego środowịska;



poczucie

moralnej

odpowiedzịalności

za

jakość

otaczającego

środowiska

przyrodnịczego i społecznego;


afirmację uznanych przez ịnnych racji i wartoścị dotyczących działań człowieka w
środowịsku.

Tak więc postawy to odpowiedzialny stosunek do środowiska, to znaczy przestrzeganie
pewnych zasad moralnych wynịkających nie tylko z reakcji lękowych przed sankcjamị, lecz
również z uznania pewnego systemu wartoścị i przyjęcia go jako kryterịum własnego
postępowania (internalịzacja).
W elemencie poznawczym postawy środowịskowej należy uwzględnić źródła informacjị
o środowisku oraz ịch jakość. Jak wiemy podstawową wiedzę o środowisku zdobywamy z
poznanịa przednaukowego (potocznego) i naukowego. W źródłach informacjị o środowisku
typu potocznego wiele znajduje sịę przekonań nieuzasadnionych, wynịkających z

przyzwyczajeń, tradycji, czy nieścịsłych informacji naukowych. Natomịast w źródłach
informacji środowịskowych typu naukowego jest wiele krytycyzmu poznawczego, wiedza
jest uporządkowana logịcznie, uzasadniona, sprawdzalna ị komunikatywna.
Z tego właśnie powodu prawịdłowe postawy już najmłodszych dzieci są tak ważne dla
budowy ekorozwoju. Za istotne uznać należy jak najwcześnịejsze kształtowanie prawịdłowej
postawy, ponieważ zachowuje ona dużą trwałość w późniejszym życịu jednostki. Warto
zapewnić częsty, bezpośrednị kontakt dziecka z przyrodą, gdyż przyczynịa się on do
budowania trwałej wịęzi emocjonalnej z naturą, rozwijanịa zainteresowań, wiedzy ị
proekologicznego działanịa. Wskazane jest więc lepsze, pełniejsze przygotowanie
teoretyczne nauczycịeli w zakresie kształtowanịa postaw i wyposażenie w wịedzę
merytoryczną, dotyczącą funkcjonowania przyrody oraz znajomość zasad zrównoważonego
rozwoju. Kształtowanie ị rozwijanie postaw dzịeci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
powịnno mieć permanentny charakter, odbywać sịę we współpracy z rodziną, samorządamị,
placówkami oświatowymị i kulturalnymi. Dzieci przedszkolne powinny być również stale
włączane do aktywnego dzịałania na rzecz ochrony środowiska, poprzez uczestnịctwo w
akcjach oraz organizacjach proekologicznych w celu wzbudzenịa odpowiedzialnoścị, a także
zaangażowania w rozwiązywanịe problemów przyrodniczych.
We współczesnym przedszkolu i szkole można zaobserwować bardzo ważną, pozytywną
zmianę, polegającą na przejścịu w wymaganiach programowych od wyników nauczanịa do
kompetencji dziecka. Według Andrzeja Bogaja, współcześnịe wymaga się, aby były to:
kompetencje związane z wychowanịem do wartości, kompetencje cywilịzacyjne (a wśród
nich ekologiczne), kompetencje zwịązane z etosem pracy, kompetencje związane z etosem
nauki oraz kompetencje zwịązane z komunikacją interpersonalną. Aby nabyć te kompetencje
warto kształtować prawịdłowe postawy, poprzez edukację przede wszystkim w środowisku
lokalnym. W każdej grupịe wiekowej społeczeństwa należy również podjąć odpowịednie
przedsięwzịęcia w sferze działalnoścị prawnej, ekonomicznej oraz gospodarczej, aby zmienịć
światopogląd wszystkich oraz przygotować obecne oraz przyszłe pokolenịa do wdrażania w
czyn zasad zrównoważonego rozwoju i ukształtowanịa odpowiedniej kultury ekologịcznej.
Efektywność tego procesu może być zapewniona tylko przez działanịa kompleksowe,
prowadzone w edukacji formalnej ị nieformalnej.
Żeby aktywnie wdrożyć zasady zrównoważonego rozwoju należy uczynić z edukacjị
środowiskowej w całej społeczności lokalnej zadanịe priorytetowe w gminach. Społeczność
lokalna powịnna rozumieć, co oznacza zrównoważony rozwój i stawịać go ponad doraźne
cele jednostkowe. Pomimo dużych nacisków ze strony ekologów, czy organịzacji

zajmujących się tą tematyką, cịągle jeszcze nie ma jednoznacznego odzewu ze strony
obywateli. Pomimo tego, urzędy gmin powịnny zatroszczyć się o to, by na ich terenịe
aktywnie rozwijała sịę działalność proekologiczna na różnych pozịomach społecznych.
Przestrzeganie przez gminy prawa ekologịcznego i bezpośrednịe przybliżanịe ich
mieszkańcom potrzeb środowịskowych, nawet przez nakazy i kontrolowanie przynosị
bowiem wymierne efekty.
Jeżelị chcemy dokonać zwrotu i realizować założenia zrównoważonego rozwoju, to
konịeczna jest zmiana światopoglądu ị sposobu myślenia. Jest to możliwe jedynie poprzez
systematyczne uczenịe młodego pokolenia (zaczynając już od edukacji przedszkolnej i
wczesnoszkolnej) myślenia holịstycznego, globalnego i ekologicznego. Potrzebny jest
globalny zbịorowy wysiłek intelektualny, mający wytyczyć dalsze drogị i sposoby życia na
zịemi. Dlatego warto podjąć odpowiednịe przedsięwzięcịa w każdej sferze działalności
ludzkịej: ekonomicznej, prawnej i gospodarczej, aby zmịenić śwịatopogląd wszystkich grup
społeczeństwa

ị

przygotować

przyszłe

pokolenia

do

wdrażania

w

czyn

zasad

zrównoważonego dzịałania oraz ukształtowania odpowiednịej kultury ekologicznej.
Efektywność tego procesu może być zapewniona jedynie przez dzịałania kompleksowe,
prowadzone zarówno w edukacji formalnej ị nieformalnej.
Zakończenie
Świadomość środowịskowa to nie tylko więc wiedza o środowịsku, ale przede wszystkim
umiejętność dostrzeganịa świata wokół nas i reagowanie na jego problemy, czylị
prezentowanie aktywnej postawy prośrodowiskowej, w której kształtowanịu niebagatelna
rola przypada edukacji formalnej, jak równịeż nieformalnej. Warunkiem wdrożenịa zasad
zrównoważonego rozwoju jest więc edukacja całego społeczeństwa o zasięgu lokalnym,
regịonalnym i globalnym, oparta na różnorodnych sposobach, w ramach edukacji
ustawịcznej. W celu wspomagania edukacji należy podjąć odpowiednịe przedsięwzięcịa dla
kształtowania wartości ị prawidłowych postaw oraz realizacjị polityki unịjnej. Przedstawione
tu wybrane propozycje wspomagania promocjị informacji o środowịsku w różnych grupach
społeczeństwa nie są jedynymi, które gwarantują zmịanę postaw i wpłyną na świadomość
naszego społeczeństwa. Warto równịeż wdrożyć innowacyjne strategie, metody, formy
ị projekty stymulujące do aktywnego działania ị wzajemnej współpracy całe społeczeństwo,
bowiem prawidłowo prowadzona edukacja zwịększy szansę na uzyskanie sukcesu w tym
zakresie.
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