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Usi³uj¹c poznaæ i wyt³umaczyæ przyrodê,
zyskujemy najpewniejsze poznanie samych siebie,
nawet wtedy, kiedy b³¹dzimy w poznawaniu przyrody.
Adolf Dygasiñski

WSTÊP
Obserwowany od koñca XIX wieku dynamiczny rozwój technologii wraz z eksplozj¹
demograficzn¹ sta³y siê przyczyn¹ nadmiernego wykorzystywania zasobów naturalnych
Ziemi (zw³aszcza nieodnawialnych), a tak¿e prowadz¹cej do dewastacji rodowiska rabunkowej gospodarki zasobami odnawialnymi.
W czerwcu 1992 r. w Rio de Janeiro na Konferencji ONZ rodowisko i Rozwój
przedstawiciele 179 pañstw wiata uzgodnili stanowisko dotycz¹ce koniecznoci zmiany
wspó³czesnego ³adu ekonomicznego i relacji miêdzy gospodark¹ cz³owieka a rodowiskiem, co jest niezbêdne dla uratowania naszej planety oraz utrzymania bezpiecznej egzystencji przysz³ych pokoleñ.
wiadomoæ sytuacji zagro¿enia, którego ludzkoæ jest w stanie unikn¹æ zmieniaj¹c
postêpowanie wobec siebie i przyrody, powoduje, ¿e dokument niniejszy, niezale¿nie od
zawartych w nim treci stanowi swoiste przes³anie, kierowane do mieszkañców Rzeczypospolitej Polskiej, maj¹ce na celu mobilizowanie ich (bez wzglêdu na p³eæ, wiek, zawód, pochodzenie czy przekonania) do podejmowania oczekiwanych dzia³añ proekologicznych. Potrzeba wdro¿enia ekorozwoju pojmowanego jako ca³okszta³t harmonijnych
dzia³añ cz³owieka, korzystaj¹cego z zasobów rodowiska przyrodniczego w sposób racjonalny, odpowiedzialny oraz gwarantuj¹cy ich zachowanie dla przysz³ych pokoleñ jest
obecnie spraw¹ piln¹, godn¹ stawiania jej ponad wszelkimi podzia³ami.
Ka¿dy cz³owiek korzysta ze rodowiska przyrodniczego otrzymuj¹c z niego nie tylko
surowce czy energiê, ale tak¿e czerpi¹c inspiracje i doznania, które wyp³ywaj¹ z piêkna
i majestatu natury. Korzysta równie¿ z dóbr rodowiska spo³ecznego i kulturowego
- wytworzonych przez ludzi i dla ludzi. Mimo to, niewiele osób rozumie, jaki wp³yw na
stan i jakoæ tych rodowisk maj¹ zachowania poszczególnych osób, rodzin i grup spo³ecznych jak równie¿ ich przyzwyczajenia, style ¿ycia, mody, sposoby wypoczynku lub
od¿ywiania. Dlatego te¿ edukacja ekologiczna*, wspomagaj¹ca zrozumienie zale¿noci
miêdzy cz³owiekiem, jego wytworami i przyrod¹, obejmowaæ musi wszystkich ludzi bez
wyj¹tku - w pierwszej kolejnoci najm³odszych, którzy mog¹ skutecznie przekazywaæ
osobom starszym wzorce zachowañ proekologicznych.
Jedynie wspólny wysi³ek wszystkich ludzi razem i ka¿dego z osobna, podejmowany
codziennie, w ka¿dym miejscu: w domu, w pracy, podczas wypoczynku, jest w stanie
* W polskiej literaturze ekologicznej istnieje rozbie¿noæ stanowisk dotycz¹ca u¿ywania wyra¿eñ:
edukacja ekologiczna i edukacja rodowiskowa. Z tego wzglêdu w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej wystêpuj¹ obydwa terminy i stosuje siê je zamiennie.
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zahamowaæ degradacjê rodowiska, wp³yn¹æ na poprawê jakoci naszego ¿ycia i zdrowia oraz zapewniæ perspektywy godziwego ¿ycia przysz³ym pokoleniom.
W historii Polski istnieje wiele przyk³adów wskazuj¹cych, i¿ (w okresach wojen,
zaborów i utraty niepodleg³oci) przyroda by³a sprzymierzeñcem i schronieniem Polaków, ostoj¹ to¿samoci narodowej na równi z tradycj¹, kultur¹, pielêgnowaniem jêzyka i religi¹.
Polska ma w³asne, bogate tradycje ochrony przyrody. Wypracowane metody upowszechniania wiedzy o przyrodzie, jej walorach, wartoci, piêknie i koniecznoci codziennego dbania o skarby Ziemi realizowane s¹ w naszym kraju od prawie stu lat przez
Ligê Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, regionalne
towarzystwa spo³eczno-kulturalne, organizacje harcerskie, ochotnicze stra¿e po¿arne, ko³a
³owieckie, kluby i zrzeszenia sportowe, a tak¿e przez licznych entuzjastów - obroñców
przyrody i rodowiska.
W ochronê oraz popularyzacjê piêkna i walorów polskiej przyrody anga¿owa³o siê
wielu ludzi. Byli wród nich naukowcy, nauczyciele, ksiê¿a, artyci, sportowcy, twórcy
oraz tysi¹ce bezimiennych leników, cieli, m³ynarzy, garncarzy, kowali, tkaczek, lekarzy, przewodników turystycznych, bibliotekarek itp. To dziêki tradycji prawie stuletnich
dzia³añ, a tak¿e trosce wspó³czesnych o stan polskiej przyrody, na terenie naszego kraju
istniej¹ i powstaj¹ nowe parki narodowe i inne obszary chronione, czêsto unikalne
w skali wiatowej, a tak¿e lokalne cie¿ki dydaktyczne, eksponuj¹ce piêkno przyrody
oraz znajduj¹ce siê na ich terenie zabytki kultury.
Wielki dorobek naszych poprzedników popularyzuj¹cych ideê ochrony przyrody zobowi¹zuje nas, blisko czterdziestomilionowy naród, ¿yj¹cy w centrum Europy, do zmiany obecnego stylu ¿ycia i respektowania zasad ekorozwoju. Stanie siê to mo¿liwe dziêki
przyjêciu i konsekwentnej realizacji Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej oraz
zadañ wynikaj¹cych z Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej.
Zespó³ Redakcyjny
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I. ZRÓWNOWA¯ONY ROZWÓJ A EDUKACJA
W dokumencie Polityka ekologiczna pañstwa (1991) okrelono, i¿ Polska winna
pod¹¿aæ drog¹ trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju. Podobn¹ wizjê przemian spo³eczno-gospodarczych, z ukazaniem ról poszczególnych grup spo³ecznych, okrelaj¹ dokumenty sygnowane przez Polskê podczas Konferencji ONZ rodowisko i Rozwój
w Rio de Janeiro (1992), zw³aszcza Agenda 21 (Globalny Program Dzia³añ). W dokumencie tym wskazano rodowisko, ekonomiê i spo³eczeñstwo jako wzajemnie powi¹zane, podstawowe elementy trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju.
G³ównym przes³aniem idei zrównowa¿onego rozwoju jest zale¿noæ i wzajemne uwarunkowania ochrony rodowiska, wzrostu ekonomicznego i rozwoju cz³owieka (zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i spo³ecznym).
Odpowiedzialnoæ za stworzenie warunków do realizacji dzia³añ zgodnych z zasadami zrównowa¿onego rozwoju bêd¹ ponosi³y przede wszystkim rz¹dy pañstw na podstawie strategii, planów i programów, formu³owanych we wspó³pracy z szerokimi krêgami
spo³ecznymi, organizacjami pozarz¹dowymi itp.
Polska staje siê krajem uznaj¹cym potrzeby racjonalnego korzystania z zasobów Ziemi poprzez wprowadzanie ograniczeñ w u¿ytkowaniu dóbr nieodnawialnych oraz rezygnacjê z zachowañ i przyzwyczajeñ zubo¿aj¹cych naturalne bogactwo wiata. Mamy
rozwijaæ kraj tak, by przysz³ym pokoleniom pozostawiæ rodowisko przyrodnicze w stanie nie gorszym ni¿ dzisiejszy. Musimy odnaleæ zasady wspó³istnienia z przyrod¹, uznaj¹c
jej wartoci oraz nasz¹ odpowiedzialnoæ za zachowanie wszelkich form ¿ycia na Ziemi.
Powinnimy te¿ zmieniæ kryteria oceny postêpu i dobrobytu, k³ad¹c wiêkszy nacisk na
duchowe potrzeby cz³owieka. W trosce o jakoæ ¿ycia i otoczenia mamy obowi¹zek rozwi¹zywania wielu problemów wywo³anych urbanizacj¹, industrializacj¹, motoryzacj¹,
informatyzacj¹, nadmiern¹ eksploatacj¹ ekosystemów; poszukiwania nowych róde³ energii, jak równie¿ likwidowania przyczyn i nastêpstw g³odu, nietolerancji, przemocy, klêsk
¿ywio³owych, problemów demograficznych.
Edukacja ekologiczna dotyka w sposób szczególny wszystkich tych wyzwañ. Podnoszenie stanu wiadomoci ekologicznej staje siê w Polsce potrzeb¹ chwili i równoczenie
warunkiem zapewniaj¹cym naszemu krajowi w³aciwe miejsce w zjednoczonej Europie.
Nale¿y zadbaæ o to, by poprawa w tym wzglêdzie nast¹pi³a zarówno wród m³odego
pokolenia, jak i u ludzi doros³ych, zw³aszcza pracuj¹cych i podejmuj¹cych istotne dla
kraju i spo³eczeñstwa decyzje.
Edukacja rodowiskowa, kszta³tuj¹c ca³ociowy obraz relacji pomiêdzy cz³owiekiem,
spo³eczeñstwem i przyrod¹, musi szybko i kompleksowo wkroczyæ w sfery kszta³cenia,
doskonalenia i weryfikacji kadry zarz¹dzaj¹cej rodowiskiem. Ukazuj¹c zale¿noæ cz³o-
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wieka od przyrody, uczy odpowiedzialnoci za zmiany dokonywane w rodowisku naturalnym. St¹d nale¿y j¹ traktowaæ nie tylko jako nieod³¹czny element ca³ego procesu
edukacyjnego, jest ona równie¿ immanentnym sk³adnikiem polityki informacyjnej, strategii gospodarczej oraz ochrony zdrowia ludnoci.
Edukacja rodowiskowa wymaga nowoczesnego systemu owiaty, a wiêc reformy
edukacji, która stopniowo winna doprowadziæ do pozytywnych zmian w stylu ¿ycia spo³eczeñstwa. Oprócz wiedzy i dowiadczenia wskazane jest promowanie postaw i wartoci humanistycznych.
ród³a inspiracji dla edukacji rodowiskowej mog¹ byæ wielorakie, pocz¹wszy od tradycji narodowych, kulturowych, religii, po dowiadczenia codziennoci.
Edukacja ekologiczna staje siê wa¿nym sk³adnikiem edukacji obywatelskiej zmierzaj¹cej do rozwijania spo³eczeñstwa rozumnego i akceptuj¹cego zasady zrównowa¿onego
rozwoju, umiej¹cego oceniaæ stan bezpieczeñstwa ekologicznego oraz uczestnicz¹cego
w procesach decyzyjnych.
1. CELE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Edukacja na rzecz zrównowa¿onego rozwoju realizuje nastêpuj¹ce cele:
1. Kszta³towanie pe³nej wiadomoci i budzenie zainteresowania spo³eczeñstwa wzajemnie powi¹zanymi kwestiami ekonomicznymi, spo³ecznymi, politycznymi i ekologicznymi.
2. Umo¿liwienie ka¿demu cz³owiekowi zdobywania wiedzy i umiejêtnoci niezbêdnych dla poprawy stanu rodowiska.
3. Tworzenie nowych wzorców zachowañ, kszta³towanie postaw, wartoci i przekonañ jednostek, grup i spo³eczeñstw, uwzglêdniaj¹cych troskê o jakoæ rodowiska.
Realizacja wy¿ej wymienionych celów wymaga:
1. Uznania, i¿ edukacja ekologiczna jest jednym z podstawowych warunków realizacji Polityki Ekologicznej Pañstwa.
2. Wprowadzenia elementów edukacji ekologicznej do wszystkich sfer ¿ycia spo³ecznego, respektuj¹c i wykorzystuj¹c wartoci kulturowe, etyczne i religijne.
3. Zapewnienia dostêpu spo³eczeñstwa do informacji o stanie rodowiska przyrodniczego i edukacji ekologicznej.
4. Uznania, ¿e edukacja ekologiczna jest podstawowym warunkiem zmiany konsumpcyjnego modelu spo³eczeñstwa.
2. EDUKACJA EKOLOGICZNA JAKO ZOBOWI¥ZANIE MIÊDZYNARODOWE

Edukacja ekologiczna jest nie tylko wewnêtrzn¹ spraw¹ Polski, ale ma równie¿ istotne implikacje miêdzynarodowe. W ci¹gu ostatnich lat odby³o siê wiele konferencji powiêconych temu zagadnieniu. Dokumenty wypracowane podczas tych konferencji zawieraj¹ zalecenia, które zespó³ redakcyjny stara³ siê uwzglêdniæ w zapisach Narodowej
Strategii Edukacji Ekologicznej.
Do najwa¿niejszych miêdzynarodowych spotkañ dotycz¹cych edukacji ekologicznej
nale¿a³y:
1. Konferencja Narodów Zjednoczonych Cz³owiek i rodowisko, Sztokholm (1972).
Uchwa³a z tej konferencji zwraca siê do miêdzynarodowych agend Organizacji
Narodów Zjednoczonych, a zw³aszcza Organizacji Narodów Zjednoczonych do
Spraw Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO), aby po konsultacjach podjê³y
one dzia³ania w celu ustanowienia miêdzynarodowego programu szkolnej i pozaszkolnej edukacji rodowiskowej. Celem takiej edukacji powinno byæ nauczanie, jak za pomoc¹ prostych dzia³añ i dostêpnych rodków chroniæ rodowisko.
W 1975 roku UNESCO i UNEP (Program Ochrony rodowiska Narodów Zjed-

8

noczonych) przygotowa³y Miêdzynarodowy Program Edukacji rodowiskowej
(IEEP).
2. Miêdzynarodowa konferencja na temat edukacji rodowiskowej w Tbilisi (1977),
zorganizowana przez UNESCO i UNEP. G³ównym jej celem by³a wymiana dowiadczeñ i wytyczenie kierunków rozwoju edukacji rodowiskowej na wiecie.
Podczas konferencji powsta³a Deklaracja Tbiliska, mówi¹ca o zakresie, formach,
strukturach oraz potrzebach prowadzenia edukacji ekologicznej na wszystkich
poziomach kszta³cenia.
3. Miêdzynarodowy Kongres UNESCO - UNEP, zorganizowany w 1978 roku
w Moskwie, którego celem by³o opracowanie wytycznych miêdzynarodowej strategii, obejmuj¹cej dzia³ania w zakresie wychowania i kszta³cenia rodowiskowego na lata dziewiêædziesi¹te.
4. Konferencja Narodów Zjednoczonych rodowisko i Rozwój w Rio de Janeiro
(1992). Podczas tej konferencji opracowana zosta³a m.in. Deklaracja z Rio oraz
Agenda 21, w których wiele miejsca powiêcono edukacji ekologicznej. Podkrelono, ¿e nale¿y d¹¿yæ do przygotowania odpowiednich programów kszta³cenia
i zapewniæ w³aciwe pomoce dydaktyczne (z wykorzystaniem rodków audiowizualnych), rozwijaæ wspó³pracê orodków kszta³cenia ze rodkami masowego przekazu, przygotowaæ odpowiednie programy wychowawcze dla dzieci i m³odzie¿y,
obejmuj¹ce zagadnienia ochrony rodowiska i ekorozwoju. Podkrelono wagê
wymiany informacji i wspó³pracy naukowo-technicznej. W Agendzie 21 (rozdzia³
36 pkt. 36.5. b) zapisano: w najbli¿szych trzech latach rz¹dy pañstw powinny
staraæ siê znowelizowaæ lub opracowaæ nowe strategie dzia³añ, które mia³yby na
celu wzajemn¹ integracjê problemów zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska i rozwojem, tj. zagadnieñ, które by³yby uwzglêdniane w programach nauczania wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach systemu kszta³cenia; dzia³ania te powinny byæ realizowane przy wspó³pracy wszystkich grup spo³ecznych; strategie
powinny okrelaæ politykê i zakres dzia³ania, potrzeby i koszty, rodki i plany zwi¹zane z ich wdro¿eniem, ocen¹ i analiz¹... (aneks IV).
5. Konferencja zorganizowana przez IUCN (wiatow¹ Uniê Ochrony Przyrody) i UNESCO w Gland (Szwajcaria), w listopadzie 1994 roku, która powiêcona by³a ocenie
stanu prac nad strategiami edukacji ekologicznej w krajach europejskich.
6. Konferencja zorganizowana przez UNESCO w czerwcu 1995 roku w Atenach na
temat Edukacja ekologiczna na rzecz zrównowa¿onego rozwoju. Podczas konferencji wyranie podkrelono potrzebê zmiany kierunku prowadzenia edukacji
ekologicznej. Z uwagi na to, ¿e w³aciwym celem edukacji ekologicznej jest zrównowa¿ony rozwój, uznano za konieczne powi¹zanie spraw dotycz¹cych cz³owieka, spo³eczeñstwa, rodowiska i ekonomii.
7. Konferencja zorganizowana przez UNESCO oraz Komisjê Trwa³ego i Zrównowa¿onego Rozwoju ONZ w Pruhonicach (Czechy) w listopadzie 1995 roku na temat
Edukacja i wiadomoæ spo³eczna na rzecz trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju. Podczas konferencji okrelono najskuteczniejsze dla osi¹gniêcia trwa³ego
i zrównowa¿onego rozwoju kierunki prowadzenia edukacji ekologicznej.
8. IV Sesja Komisji Trwa³ego i Zrównowa¿onego Rozwoju ONZ (kwiecieñ/maj
1996). Podczas Sesji dokonano przegl¹du osi¹gniêæ i dzia³añ podejmowanych
na poziomie miêdzynarodowym i krajowym na rzecz podnoszenia wiadomoci
ekologicznej.
9. Konferencja w Aarhus (Dania) w czerwcu 1998 r., w trakcie której delegacja polska podpisa³a Konwencjê o Dostêpie do Informacji o Stanie rodowiska.
Nasz kraj aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do kolejnych miêdzynarodowych
konferencji i spotkañ, których efekty mog¹ staæ siê ród³em inspiracji do dalszego do-
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skonalenia zapisów Strategii i realizacji zadañ wynikaj¹cych z Narodowego Programu
Edukacji Ekologicznej.
3. NARODOWA STRATEGIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Realizuj¹c zalecenia Agendy 21 Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo
Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa podpisa³y porozumienie o wspó³pracy w zakresie edukacji ekologicznej (kwiecieñ 1995). G³ównym punktem tego porozumienia by³ zapis dotycz¹cy rozpoczêcia prac nad wspólnym przygotowaniem Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej. Obydwa Ministerstwa przy wsparciu Narodowego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, z udzia³em przedstawicieli brytyjskiego Environmental Know How Fund zorganizowa³y w Miedzeszynie konferencjê (maj
- czerwiec 1995) z udzia³em kilkudziesiêciu osób reprezentuj¹cych instytucje, organizacje i rodowiska zajmuj¹ce siê edukacj¹ ekologiczn¹ w Polsce. Utworzono 6 grup roboczych: ministerstwa i urzêdy centralne, szko³y wy¿sze, szko³y podstawowe i ponadpodstawowe, organizacje pozarz¹dowe, media, w³adze lokalne. Ka¿da z grup okreli³a w³asne zadania oraz przedstawi³a oczekiwania wzglêdem pozosta³ych rodowisk.
W trakcie konferencji powo³ano równie¿ zespó³ redakcyjny, którego zadaniem by³o
opracowanie wstêpnego tekstu Strategii. W czerwcu 1995 roku przygotowana zosta³a
pierwsza jej wersja, któr¹ rozes³ano do uczestników Konferencji z prob¹ o uwagi i komentarze. Po ich uwzglêdnieniu powsta³a druga, poprawiona wersja tekstu, któr¹ poddano szerokiej konsultacji spo³ecznej wród podmiotów zainteresowanych t¹ problematyk¹. Ponadto tekst dokumentu opublikowano w wielu czasopismach ekologicznych oraz
zorganizowano szereg konferencji w rodowiskach lokalnych, powiêconych Strategii.
W 1996 roku zbierano i analizowano zg³aszane z ca³ego kraju komentarze i uwagi,
które pozwoli³y zespo³owi redakcyjnemu nadaæ niniejszemu dokumentowi ostateczny
kszta³t. W 1997 roku Strategia zosta³a przyjêta przez ministrów Ochrony rodowiska
Zasobów Naturalnych i Lenictwa oraz Edukacji Narodowej, za w 1998 roku by³a
przedmiotem obrad Sejmowej i Senackiej Komisji Ochrony rodowiska, które zaakceptowa³y zawarte w niej treci. W 1999 i w 2000 roku podjêto prace nad uaktualnieniem dokumentu oraz dostosowaniem go do nowych warunków zwi¹zanych z wprowadzeniem kolejnych reform w Polsce.
Strategia Edukacji Ekologicznej zosta³a przygotowana jako dokument, który identyfikuje i hierarchizuje g³ówne cele edukacji rodowiskowej, wskazuj¹c jednoczenie mo¿liwoci ich realizacji. Nale¿y oczekiwaæ, i¿ Narodowy Program Edukacji Ekologicznej,
bêd¹cy programem wykonawczym dla Strategii, wska¿e zadania edukacyjne oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizacjê.
4. CELE NARODOWEJ STRATEGII EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Cele zawarte w Strategii dotycz¹ najwa¿niejszych kwestii i obszarów dzia³ania. Zostan¹ one prze³o¿one na konkretne zadania zawarte w Narodowym Programie Edukacji
Ekologicznej oraz programy lokalne mog¹ce s³u¿yæ szybkiej realizacji zadañ edukacyjnych promuj¹cych ideê ekorozwoju przez poszczególne podmioty realizuj¹ce projekty
edukacyjne.
Podstawowe cele Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej s¹ nastêpuj¹ce:
1. Upowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach ¿ycia, uwzglêdniaj¹c
równie¿ pracê i wypoczynek cz³owieka, czyli objêcie permanentn¹ edukacj¹ ekologiczn¹ wszystkich mieszkañców Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wdro¿enie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej na wszystkich
stopniach edukacji formalnej i nieformalnej.
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3. Tworzenie wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów edukacji ekologicznej, stanowi¹cych rozwiniêcie Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej, a ujmuj¹cych propozycje wnoszone przez poszczególne podmioty realizuj¹ce
projekty edukacyjne dla lokalnej spo³ecznoci.
4. Promowanie dobrych dowiadczeñ z zakresu metodyki edukacji ekologicznej.
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II. ORGANIZACJA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W POLSCE
1. EDUKACJA EKOLOGICZNA W FORMALNYM SYSTEMIE KSZTA£CENIA
1.1. Wychowanie przedszkolne

Przedszkola s¹ w Polsce wa¿nym ogniwem wspieraj¹cym rodziców w kszta³towaniu
osobowoci dziecka. Istotne miejsce w tym procesie powinno zajmowaæ wychowanie
ekologiczne.
Celem wychowania przedszkolnego w sferze kszta³towania wiadomoci ekologicznej jest przede wszystkim:
1. Wyzwalanie chêci oraz kreowanie umiejêtnoci obserwowania rodowiska naturalnego.
2. Kszta³towanie wra¿liwoci zarówno na piêkno jak i na szkody w rodowisku.
3. Uczenie szacunku dla innych istot.
4. Oddzia³ywanie na styl ¿ycia i wiadomoæ ekologiczn¹ rodziców.
5. Kszta³towanie nawyków i zachowañ proekologicznych w ¿yciu codziennym.
Dla realizacji tych celów nale¿y:
 Rozszerzyæ i pog³êbiæ program studiów dla wychowawców przedszkolnych,
uwzglêdniaj¹c specyficzne potrzeby edukacji ekologicznej wród przedszkolaków.
 Zapewniæ dostêp do atrakcyjnych pomocy dydaktycznych i zabawek.
 Zwiêkszyæ liczbê programów radiowych i telewizyjnych, zawieraj¹cych treci
ekologiczne, adresowanych do najm³odszych.
1.2. Szko³y podstawowe i ponadpodstawowe

Proces reformowania systemu szkolnictwa (reforma strukturalna i programowa objê³a
szko³y podstawowe i gimnazja) stwarza mo¿liwoæ nadania edukacji ekologicznej nale¿nej jej rangi w dzia³alnoci dydaktyczno-wychowawczej ka¿dej szko³y. Wynika to miêdzy innymi z nastêpuj¹cych przes³anek:
 Wprowadzono obowi¹zek szkolny do 18 roku ¿ycia.
 Zwiêkszona zosta³a samodzielnoæ dyrektorów szkó³ w doborze i kszta³towaniu
programów nauczania.
 Gimnazja w gminach oraz licea w powiatach maj¹ szansê staæ siê centrami pracy
dydaktyczno-wychowawczej anga¿uj¹cej ca³¹ lokaln¹ spo³ecznoæ.
Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15.02.1999 r., (Dz.U. nr 14/99),
w sprawie podstawy programowej kszta³cenia ogólnego okrela podstawowe zadania
szko³y, wród których znajduj¹ siê m. in.:
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1. W zakresie nauczania: rozwijanie zdolnoci dostrzegania ró¿nego rodzaju zwi¹zków i zale¿noci (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych).
2. W zakresie umiejêtnoci: efektywne wspó³dzia³anie w zespole i pracy w grupie,
budowanie wiêzi miêdzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych
decyzji, skutecznego dzia³ania na gruncie zachowania obowi¹zuj¹cych norm.
3. W pracy wychowawczej nauczyciele, wspieraj¹c w tym zakresie obowi¹zki rodziców, powinni zmierzaæ do tego, aby uczniowie stawali siê coraz bardziej samodzielni w d¹¿eniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i spo³ecznym, godz¹c umiejêtnie d¹¿enie do dobra w³asnego z dobrem innych, odpowiedzialnoci¹
za siebie z odpowiedzialnoci¹ za innych, wolnoæ w³asn¹ z wolnoci¹ innych;
oraz, aby uczniowie uczyli siê szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy ¿ycia
spo³ecznego.
Rozporz¹dzenie zak³ada, i¿ pocz¹wszy od drugiego etapu edukacyjnego (czyli od
klas IV-VI szko³y podstawowej) wprowadza siê, obok przedmiotów i bloków przedmiotowych, cie¿ki edukacyjne o charakterze wychowawczo-dydaktycznym. Jest to zestaw
treci i umiejêtnoci o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja mo¿e odbywaæ siê w ramach nauczania ró¿nych przedmiotów (bloków przedmiotowych) lub
w postaci odrêbnych zajêæ. Jedn¹ ze cie¿ek jest edukacja ekologiczna. Dyrektor szko³y
odpowiedzialny jest za uwzglêdnienie problematyki cie¿ek edukacyjnych w szkolnym
programie nauczania. Za realizacjê cie¿ek edukacyjnych odpowiedzialni s¹ nauczyciele wszystkich przedmiotów, którzy do w³asnego programu w³¹czaj¹ odpowiednio treci
danej cie¿ki.
W podstawie programowej problematyka ekologiczna w ró¿nym natê¿eniu pojawia
siê w wielu przedmiotach i blokach przedmiotowych - zarówno w sformu³owanych tam
celach edukacyjnych, jak i zadaniach szko³y, treciach kszta³cenia i oczekiwanych osi¹gniêciach uczniów.
Podstawowym zadaniem ca³ej spo³ecznoci szkolnej - dyrekcji, nauczycieli, uczniów
i ich rodziców - winno staæ siê wykorzystanie mo¿liwoci zawartych w podstawie programowej, w celu wyzwolenia i utrwalenia u uczniów potrzeby ¿ycia zgodnego z ideami
zrównowa¿onego rozwoju. Mo¿na to osi¹gn¹æ m. in. przez:
 kszta³towanie cz³owieka wiadomego swej jednoci ze rodowiskiem przyrodniczym i spo³eczno-kulturowym,
 rozwijanie umiejêtnoci obserwowania rodowiska oraz gromadzenia o nim informacji,
 poznanie praw i wspó³zale¿noci rz¹dz¹cych przyrod¹, a tak¿e zachodz¹cych
pomiêdzy przyrod¹ a cz³owiekiem,
 kszta³towanie umiejêtnoci rozwi¹zywania problemów zgodnie z posiadan¹ wiedz¹
i przyswojonym systemem wartoci,
 pobudzanie wra¿liwoci na piêkno przyrody i ³ad przestrzenny,
 kszta³towanie postawy szacunku dla ¿ycia i zdrowia, zarówno w³asnego, jak
i wszystkich innych istot,
 prowadzenie aktywnych form edukacji w terenie, np. zielone szko³y,
 wspó³pracê miêdzy nauczycielami w tworzeniu klimatu sprzyjaj¹cego realizacji
podstawowych celów edukacji ekologicznej.
Szko³a powinna:
 inicjowaæ i korzystaæ z kontaktów z w³adzami samorz¹dowymi oraz innymi reprezentantami spo³ecznoci lokalnej, szko³ami wy¿szymi, terenowymi orodkami edukacji ekologicznej i innymi instytucjami oraz organizacjami,
 inicjowaæ oraz uczestniczyæ w krajowych i miêdzynarodowych programach edukacji ekologicznej,
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 stale podejmowaæ i rozszerzaæ zakres praktycznych dzia³añ na rzecz ochrony
rodowiska w szkole i jej otoczeniu,
 eksponowaæ pozytywn¹ rolê dzieci w edukacji ekologicznej doros³ych,
 prowadziæ edukacjê ekologiczn¹ w terenie.
1.3. Szkolnictwo wy¿sze

Edukacja rodowiskowa w szko³ach wy¿szych powinna polegaæ na:
1. Kszta³ceniu maj¹cym na celu wprowadzenie w problematykê rodowiskow¹ przysz³ych absolwentów wszystkich szkó³ wy¿szych. Zakres tego kszta³cenia, jego
formy i obligatoryjnoæ nale¿y traktowaæ w sposób zró¿nicowany.
2. Przygotowywaniu specjalistów do pracy zawodowej w zakresie ochrony rodowiska.
3. Organizowaniu studiów podyplomowych uzupe³niaj¹cych wiedzê w zakresie ochrony rodowiska.
4. Kszta³ceniu na poziomie wy¿szym na studiach bezzawodowych, uniwersalnych tzw. europejskich.
5. Prowadzeniu nieformalnej edukacji ekologicznej przez organizowanie otwartych
uniwersytetów i wyk³adów.
Dla realizacji powy¿szych celów niezbêdne s¹ nastêpuj¹ce dzia³ania:
 Edukacja rodowiskowa w szko³ach wy¿szych powinna przekazywaæ podstawow¹ wiedzê z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomiczno-technicznych i humanistycznych oraz kszta³towaæ postawy przyjazne rodowisku.
W dalszym ci¹gu ma³o jest studiów dostarczaj¹cych kompleksowej wiedzy, od uwarunkowañ przyrodniczych poczynaj¹c, poprzez zespó³ kontekstów spo³ecznych, a na znajomoci technologii i technik stosowanych w ochronie rodowiska koñcz¹c. W konsekwencji czêæ absolwentów jest dobrze zorientowana w zagadnieniach przyrodniczych
uwarunkowañ ochrony rodowiska, ale nie rozumie uwarunkowañ technicznych, spo³ecznych i ekonomicznych; prowadzi to niekiedy do zajmowania ekstremalnych postaw
ochroniarskich, neguj¹cych wrêcz potrzebê rozwoju gospodarczego. Z drugiej strony
absolwenci przygotowani w zakresie stosowania techniki w ochronie rodowiska nie
doceniaj¹ uwarunkowañ przyrodniczych i spo³ecznych, nie mówi¹c ju¿ o uwarunkowaniach filozoficznych. Studia kompleksowe s¹ niezbêdne jako ród³o kadr nauczycielskich
oraz po¿¹dane ze wzglêdu na potrzeby podnoszenia ogólnego poziomu intelektualnego.
 Program badawczy w szko³ach wy¿szych powinien obejmowaæ problematykê
dydaktyki i metodyki nauczania zagadnieñ ochrony rodowiska.
W polskiej tradycji owiatowej dominuj¹ podaj¹ce metody nauczania. Nale¿y rozwijaæ i promowaæ szczególnie przydatne w sferze edukacji ekologicznej metody interaktywne. Wymaga to wiêkszego zainteresowania metodyk¹ edukacji ekologicznej na kierunkach pedagogicznych, ale te¿ psychologicznych, socjologicznych i przyrodniczych.
Nale¿y równie¿ rozwijaæ metodologiê badañ nad stanem i zmianami wiadomoci ekologicznej ró¿nych grup spo³ecznych.
 Uczelnie powinny byæ miejscem organizacji studiów podyplomowych i kursów
dla nauczycieli, pracowników administracji, dziennikarzy, a tak¿e dla innych osób
odpowiedzialnych i zainteresowanych problematyk¹ rodowiskow¹.
 Uczelnie powinny wydawaæ oraz promowaæ podrêczniki i skrypty traktuj¹ce
szeroko o problematyce ochrony rodowiska z eksponowaniem rozwoju postrzeganego w kategoriach spo³ecznych, ekonomicznych i kulturowych.
Na polskim rynku wydawniczym pojawia siê znaczna liczba tytu³ów dotycz¹cych podstaw ochrony rodowiska. S¹ to jednak wydawnictwa niskonak³adowe i zazwyczaj bardzo specjalistyczne. Procedurê wy³aniania najlepszych publikacji z zakresu edukacji ekologicznej nale¿a³oby uczyniæ trwa³ym elementem polityki wydawniczej.
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 Niekwestionowanym obowi¹zkiem uczelni, a tak¿e innych instytucji naukowych
powinna byæ popularyzacja wiedzy rodowiskowej.
W wielu uczelniach i placówkach naukowo-badawczych popularyzacja nauki uznawana jest za dzia³alnoæ gorszego rodzaju i nie jest popierana przez w³adze akademickie.
Z drugiej strony, jakoæ wydawnictw, programów telewizyjnych i radiowych budzi wiele
zastrze¿eñ, co wynika z tworzenia ich przez niespecjalistów, lub bezkrytycznego powielania obcych wzorców. W promowaniu idei zrównowa¿onego rozwoju nale¿y wykorzystywaæ utrzymuj¹cy siê w spo³eczeñstwie wysoki presti¿ i autorytet uczonych.
 Szko³y wy¿sze winny wspó³pracowaæ, a tak¿e obejmowaæ opiek¹ wszelkie organizacje, orodki i ruchy ekologiczne, znajduj¹ce siê w krêgu ich oddzia³ywania.
rodowisko akademickie nale¿y do najbardziej niezale¿nych wród ró¿nych podmiotów zajmuj¹cych siê ochron¹ rodowiska. Z tego wzglêdu organizacje pozarz¹dowe
i nieformalne grupy o zainteresowaniach ekologicznych w³anie tu powinny szukaæ wsparcia merytorycznego i metodycznego. Istnieje mo¿liwoæ tworzenia ad hoc regionalnych
akademickich pracowni wspieraj¹cych ruchy ekologiczne.
1.4. Edukacja doros³ych

W ostatnich latach obserwuje siê rosn¹ce zainteresowanie osób doros³ych zdobywaniem dodatkowej wiedzy ekologicznej w formalnym i nieformalnym systemie nauczania. Wzrasta rola uniwersytetów otwartych, studiów podyplomowych, kursów, szkoleñ,
a tak¿e atrakcyjnych form popularyzacji wiedzy: konkursów, promocji, wystaw itd.
Szczególn¹ rolê w rozwijaniu edukacji ekologicznej wród ludzi doros³ych spe³niaæ
powinny struktury samorz¹dowe. Jest to zadanie d³ugofalowe, które powinno zostaæ
wpisane do lokalnych Agend 21.
Najlepszym i najszybszym sposobem podniesienia wiadomoci ekologicznej doros³ych jest zaanga¿owanie mo¿liwie du¿ej liczby mieszkañców w procesy decyzyjne.
Wymaga to ustanowienia cie¿ek proceduralnych oraz szerokiego informowania spo³eczeñstwa o przys³uguj¹cym mu prawie do wiadomego uczestniczenia, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, w podejmowaniu decyzji maj¹cych wp³yw na stan rodowiska.
Wród rozleg³ych mo¿liwoci edukacji mimowolnej, skierowanej przede wszystkim
do doros³ych, znacz¹ce miejsce nale¿y przyznaæ egzekwowaniu przepisów dotycz¹cych
porz¹dku, odpadów, gospodarki wodno-ciekowej, ochrony przed ha³asem. W podobny
sposób nale¿y wykorzystywaæ mo¿liwoci zwi¹zane z wdra¿aniem i sankcjonowaniem
innych europejskich standardów (np. ³adu przestrzennego, oszczêdnoci energii itp.).
Konieczne jest d¹¿enie do osi¹gniêcia zarówno instytucjonalnej, jak równie¿ s¹siedzkiej
dezaprobaty dla wszystkich indywidualnych i zbiorowych poczynañ szkodz¹cych rodowisku.
Powy¿sze zadania powinny zostaæ w³¹czone w zakres dzia³añ wszystkich s³u¿b pañstwowych i samorz¹dowych oraz byæ rekomendowane innym s³u¿bom (policja, s³u¿by
i inspekcje sanitarne, lene, wodne, rodowiskowe, miejskie, celne, transportowe itd.).
2. STRUKTURA POZASZKOLNEJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
2.1. Instytucje i urzêdy centralne

W najwy¿szych organach w³adzy ustawodawczej, tj. w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej istniej¹ Komisje Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa, zajmuj¹ce siê równie¿ edukacj¹ ekologiczn¹.
W strukturze ministerstw i urzêdów centralnych edukacj¹ ekologiczn¹ dotychczas zajmowa³o siê g³ównie Ministerstwo Edukacji Narodowej (edukacja formalna) oraz Ministerstwo Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa (edukacja nieformalna). Realizacja ustaleñ z Rio de Janeiro (Agenda 21) wymaga wprowadzenia edukacji
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ekologicznej do dzia³añ wszystkich urzêdów centralnych, zgodnie z ich specyfik¹ i profilem oraz w³asnymi programami.
Realizacja powy¿szego celu wymaga nastêpuj¹cych dzia³añ:
1. Komitet Zrównowa¿onego Rozwoju i Polityki Regionalnej powinien powo³aæ
Komisjê Edukacji Ekologicznej, z³o¿on¹ z przedstawicieli instytucji centralnych,
organizacji pozarz¹dowych, Kocio³ów i Zwi¹zków Wyznaniowych, a tak¿e funduszy i fundacji wspomagaj¹cych finansowanie edukacji ekologicznej.
2. Resorty koordynuj¹ce dzia³ania w sferze edukacji ekologicznej (MOZNiL oraz
MEN) we wspó³pracy z NFOiGW powinny doprowadziæ do powo³ania ogólnopolskiego orodka informacji o edukacji ekologicznej, bêd¹cego jednostk¹ prowadz¹c¹ profesjonaln¹ dzia³alnoæ informacyjno-promocyjn¹ w zakresie edukacji
ekologicznej.
3. Ministerstwa i urzêdy centralne powinny umo¿liwiaæ, w swoim zakresie dzia³ania,
regularne i rzetelne informowanie spo³eczeñstwa o stanie rodowiska naturalnego
oraz dostêp do niezbêdnych informacji usprawniaj¹cych dzia³ania edukacyjne.
4. Ministerstwa i urzêdy centralne, w ramach wspó³pracy miêdzynarodowej i w procesach integracyjnych z Uni¹ Europejsk¹ powinny uwzglêdniaæ w przygotowywanych porozumieniach cele edukacji rodowiskowej zgodnie ze specyfik¹ resortów.
5. Wa¿nym zadaniem dla resortów jest pilne rozpoczêcie szkoleñ o wymaganiach
Unii Europejskiej w zakresie zarz¹dzania rodowiskiem, standardów ekologicznych oraz efektywnych metod wdra¿ania idei i zasad rozwoju zrównowa¿onego.
2.2. Edukacja ekologiczna w województwach

Do podstawowych zadañ instytucji dzia³aj¹cych na rzecz ochrony rodowiska w województwie nale¿y podejmowanie i wspieranie dzia³añ maj¹cych na celu kszta³towanie
wiadomoci ekologicznej przez:
1. Gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie informacji o stanie rodowiska.
2. Prowadzenie szkoleñ zawodowych w zakresie prawa, zarz¹dzania, technik ochrony rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, róde³ finansowania ochrony
rodowiska.
3. Dzia³alnoæ wydawnicz¹ oraz produkcjê filmów i innych materia³ów posiadaj¹cych walory edukacyjne.
4. Organizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych.
Dla realizacji tych celów wojewódzkie s³u¿by ochrony rodowiska winny:
 Podj¹æ dzia³ania prawne w zakresie wyranego przypisania obowi¹zków dotycz¹cych edukacji ekologicznej do zadañ administracji rz¹dowej stopnia terenowego wraz ze wskazaniem róde³ ich finansowania.
 Opracowaæ wojewódzkie programy edukacji ekologicznej wynikaj¹ce z za³o¿eñ
Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej oraz zadañ Narodowego Programu
Edukacji Ekologicznej.
 Podj¹æ dzia³ania w zakresie utrzymania istniej¹cych i racjonalnego tworzenia
nowych placówek do spraw informacji i edukacji ekologicznej.
 Upowszechniaæ informacje o podejmowanych akcjach, kampaniach i dzia³aniach
na rzecz aktywnej ochrony rodowiska w województwie, regionie, Polsce i na
wiecie.
 Wspomagaæ prowadzenie edukacji ekologicznej przez samorz¹dy, lokalne organizacje pozarz¹dowe i grupy obywatelskie.
 Wspomagaæ istniej¹ce oraz tworzyæ nowe orodki edukacji ekologicznej o zasiêgu regionalnym i ponadregionalnym.
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2.3. Edukacja ekologiczna w samorz¹dach

Decyzje podejmowane na szczeblu lokalnym oddzia³ywuj¹ bezporednio na rodowisko cz³owieka w miejscu jego zamieszkania.
Umacnianie samorz¹dnoci zwi¹zane jest m.in. z odpowiedzialnoci¹ samorz¹du terytorialnego za sprawy ochrony rodowiska i edukacji rodowiskowej. Na samorz¹dach
spoczywa równie¿ obowi¹zek okrelania celów i form tej edukacji, uwzglêdniaj¹cych
specyfikê regionu, lokaln¹ to¿samoæ i tradycjê kulturow¹.
Wród trzech ukszta³towanych poziomów samorz¹dnoci w Polsce, wzrastaj¹c¹ i szczególnie wa¿n¹ rolê nale¿y przypisaæ powiatom. Tam lokalne inicjatywy obywatelskie powinny zetkn¹æ siê z programami krajowymi i europejskimi.
W tym celu organy samorz¹dowe powinny:
 Wspó³dzia³aæ, przy opracowywaniu i realizacji lokalnych programów edukacji
ekologicznej, wynikaj¹cych z Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej oraz
lokalnej Agendy 21, z organizacjami, instytucjami, Kocio³ami i Zwi¹zkami Wyznaniowymi, zak³adami pracy, przedstawicielami spo³ecznoci lokalnych.
 Utrzymywaæ cis³¹ wspó³pracê ze szko³ami, zapewniaj¹c im warunki do prowadzenia edukacji ekologicznej.
 Zapewniæ spo³eczeñstwu dostêp do niezbêdnych informacji przydatnych w procesie podejmowania decyzji dotycz¹cych zarz¹dzania rodowiskiem.
2.4. Administracja terenów cennych pod wzglêdem przyrodniczym

W Polsce zachowa³o siê wiele obszarów o cennych walorach przyrodniczych i kulturowych. S¹ wród nich m.in. parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu. Wyró¿niaj¹ siê one ogromnym bogactwem zasobów przyrodniczych oraz dysponuj¹ znacznym potencja³em organizacyjnym, który mo¿e i powinien staæ siê podstaw¹ edukacji ekologicznej.
W wielu przypadkach edukacja ekologiczna na tych terenach nabra³a charakteru instytucjonalnego i ma szeroki zakres dziêki porozumieniom pomiêdzy zarz¹dami parków
a kuratoriami owiaty, wojewódzkimi orodkami metodycznymi i regionalnymi centrami
(orodkami) edukacji ekologicznej.
Edukacja ekologiczna powinna byæ równie¿ rozwijana i prowadzona na terenie Lenych Kompleksów Promocyjnych, ogrodów botanicznych, arboretów, ogrodów pa³acowych, parków dworskich i innych tego typu obiektów.
Dla rozwoju tej dzia³alnoci nale¿y:
 Prowadziæ dzia³ania w zakresie edukacji ekologicznej na wszystkich obszarach
cennych przyrodniczo, obejmuj¹c nimi równie¿ spo³ecznoci lokalne.
 Oferowane formy edukacji ekologicznej dostosowaæ do potrzeb i mo¿liwoci
grup wiekowych i zawodowych.
 Sukcesywnie rozszerzaæ dzia³alnoæ edukacyjn¹ i informacyjno-wydawnicz¹.
2.5. Organizatorzy wypoczynku i turystyki

Turystyka i wypoczynek wp³ywaj¹ na rozwój psychofizyczny cz³owieka oraz
w du¿ym stopniu decyduj¹ o jego stosunku do rodowiska przyrodniczego i kulturowego. Niew³aciwie organizowana masowa turystyka i rekreacja negatywnie oddzia³uje na rodowisko.
Konieczne jest zatem objêcie edukacj¹ ekologiczn¹ zarówno organizatorów turystyki
i wypoczynku, jak i osób korzystaj¹cych z tych us³ug. Organizatorzy turystyki na obszarach chronionych oraz organizacje zajmuj¹ce siê eko- i agroturystyk¹ stanowi¹ grupê
¿ywotnie zainteresowan¹ promocj¹ idei proekologicznych. Edukacja i informacja o rodowisku powinny równie¿ obejmowaæ ludnoæ mieszkaj¹c¹ na tych terenach.
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Dla realizacji powy¿szych celów niezbêdne s¹ nastêpuj¹ce dzia³ania:
1. Tematyka proekologiczna powinna byæ obligatoryjnie w³¹czona do programów
nauczania w szko³ach i uczelniach kszta³c¹cych na potrzeby turystyki.
2. Niezbêdna jest promocja szkoleñ dla instruktorów, stra¿ników i opiekunów przyrody.
3. Elementy edukacji ekologicznej powinny stanowiæ integraln¹ czêæ krajowych
i regionalnych programów rozwoju turystyki.
2.6. Organizacje spo³eczne

Organizacje spo³eczne, w tym te dzia³aj¹ce na rzecz ochrony rodowiska, maj¹ zró¿nicowany zakres i formy dzia³ania, a tak¿e ró¿norodne powi¹zania ze sfer¹ polityki, ekonomii i kultury.
Dzia³ania pozarz¹dowych organizacji ekologicznych polegaj¹ najczêciej na:
 Kszta³towaniu wiadomoci ekologicznej osób zaanga¿owanych w dzia³ania
spo³eczne.
 Przybli¿aniu spo³eczeñstwu istoty i znaczenia problemów ekologicznych.
 Wp³ywie na osoby i instytucje odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotycz¹cych zarz¹dzania rodowiskiem.
 Propagowaniu humanistycznego i kulturowego wzorca ekologii.
W wielu organizacjach edukacja ta przekracza ramy standardowej edukacji rodowiskowej. Pojawiaj¹ siê w niej elementy religijne, filozoficzne, etyczne, zdrowotne, spo³eczne, polityczne, prawne i ekonomiczne.
Dla pog³êbienia roli i znaczenia tych organizacji w sferze edukacji ekologicznej nale¿y d¹¿yæ, aby:
 Podstawowe za³o¿enia programowe spo³ecznych organizacji ekologicznych dotycz¹ce edukacji rodowiskowej by³y zgodne z kierunkami Narodowej Strategii
Edukacji Ekologicznej.
 Programy edukacji ekologicznej organizacji spo³ecznych wspó³realizuj¹cych Narodowy Program Edukacji Ekologicznej uwzglêdnia³y bie¿¹ce potrzeby spo³ecznoci lokalnej i wp³ywa³y na integracjê dzia³añ rodowiskowych.
 Jednym z priorytetowych zadañ spo³ecznych organizacji ekologicznych by³o pozyskiwanie, gromadzenie i udostêpnianie rzetelnych informacji niezbêdnych do
podnoszenia wiadomoci i aktywnego dzia³ania na rzecz rodowiska.
 Wzrastaj¹c¹ rolê w dziele edukacji ekologicznej zajmowa³y formalne i nieformalne grupy lokalne, wspieraj¹ce przestrzenny ³ad, to¿samoæ kulturow¹ i jej
spuciznê, prezentuj¹ce rozwi¹zania oryginalne, specyficzne dla danego regionu, zgodne z zasadami ekorozwoju.
2.7. Kocio³y i Zwi¹zki Wyznaniowe

Edukacja na rzecz zrównowa¿onego rozwoju prowadzi do trwa³ych zmian w wiadomoci spo³eczeñstwa, je¿eli uwzglêdnia wartoci religijne i kulturowe. Wzrasta zainteresowanie Kocio³ów i Zwi¹zków Wyznaniowych kszta³towaniem wiadomoci ekologicznej spo³eczeñstwa.
Wyra¿a siê to m.in. przez:
 Organizowanie spotkañ, seminariów i konferencji.
 Wydawanie ksi¹¿ek, broszur, materia³ów pomocniczych dla ksiê¿y, katechetów
i wiernych.
 Publikowanie artyku³ów w prasie religijnej.
 Emisje audycji radiowych i programów telewizyjnych.
 Homilie, odezwy i listy pasterskie.
 Formalne studia i dzia³alnoæ wyznaniowych orodków edukacji ekologicznej.
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Efektywnoæ tych dzia³añ zale¿eæ bêdzie od:
 Podejmowania w nauce spo³ecznej Kocio³ów i Zwi¹zków Wyznaniowych treci nawi¹zuj¹cych do przes³ania zawartego w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej.
 Budzenia wiadomoci ekologicznej wiernych poprzez nauczanie, homilie, katechezy, ale tak¿e w praktycznym zarz¹dzaniu rodowiskiem na terenach w³asnoci kocielnych.
 Wspó³pracy Kocio³ów i Zwi¹zków Wyznaniowych z instytucjami i organizacjami dzia³aj¹cymi w sferze edukacji ekologicznej.
 Nawi¹zanie bli¿szej wspó³pracy miêdzy Kocio³ami chrzecijañskimi a proekologicznymi organizacjami religijnymi w Europie.
2.8. Edukacja ekologiczna w miejscu pracy

Zdecydowana wiêkszoæ osób czynnych zawodowo ma bezporedni wp³yw na stan
rodowiska. Wynika to z mniej lub bardziej wiadomych decyzji podejmowanych na
ka¿dym stanowisku pracy. Realizacja idei zrównowa¿onego rozwoju w znacznej mierze
zale¿na jest zatem od konkretnych dzia³añ podejmowanych w zak³adach pracy.
Nowym i wa¿nym wyzwaniem dla edukacji jest zmieniaj¹ca siê pozycja polskiego
rolnictwa i wsi w procesie integracji z UE. Przemiany te nie mog¹ odbywaæ siê bez
zwiêkszenia wiadomoci ekologicznej rolników i bez zachowania dobrych tradycji przyjaznego dla rodowiska rolnictwa polskiego.
Skutecznoæ tych dzia³añ wymaga spe³nienia nastêpuj¹cych warunków:
 Wiedza o ochronie rodowiska w miejscu pracy powinna byæ upowszechniana
przez kierownictwo zak³adów, specjalistyczne s³u¿by pracownicze i zwi¹zki zawodowe, w³¹czaj¹c w to programy doskonalenia zawodowego kadry oraz elementy edukacji rodowiskowej zwi¹zanej ze specyfik¹ prowadzonej dzia³alnoci.
 W programach szkoleniowych Pañstwowej Inspekcji Pracy i jej s³u¿b powinny
byæ uwzglêdnione cele Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej.
 W ramach szkoleñ BHP nale¿y podejmowaæ tematykê skutków oddzia³ywania
zak³adu pracy na lokalne rodowisko i zdrowie cz³owieka.
 We wszelkich dzia³aniach promocyjnych nale¿y lansowaæ technologie i rozwi¹zania przyjazne rodowisku.
 Organizacje i instytucje wspomagaj¹ce rolnictwo i wie powinny promowaæ dzia³ania sprzyjaj¹ce zachowaniu ró¿norodnoci biologicznej terenów u¿ytkowanych
rolniczo.
2.9. Edukacja ekologiczna w rodzinie

Rodzina jest podstawow¹ komórka spo³eczn¹ kszta³tuj¹c¹ osobowoæ i postawy cz³owieka. W Polsce wci¹¿ wyj¹tkowa rola i si³a oddzia³ywania rodziny mog¹ okazaæ siê
niezwykle pomocne w prowadzeniu skutecznej edukacji ekologicznej. W rodzinie kszta³tuj¹ siê pierwsze wyobra¿enia o wiecie, wymieniane s¹ pogl¹dy i dowiadczenia. Rodzina powinna byæ miejscem, w którym stosuje siê, sprawdza i koryguje wiedzê z zakresu ochrony rodowiska, nabyt¹ przez wszystkich jej cz³onków.
W zwi¹zku z tym:
 Narodowy Program Edukacji Ekologicznej powinien zawieraæ komplementarny
zestaw zadañ realizowanych przez ró¿ne podmioty na rzecz edukacji ekologicznej w rodzinie.
 Wród zadañ na rzecz edukacji w rodzinie nale¿y uwzglêdniæ dzia³ania dotycz¹ce:
- kszta³towania odpowiedzialnoci za w³asne ¿ycie i stan rodowiska,
- lansowania postaw przyjaznych wobec rodowiska przyrodniczego, spo³ecznego i kulturowego,
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- uwiadamiania powinnoci i poczucia odpowiedzialnoci rodziny wobec nastêpnych jej pokoleñ.
 Edukacja ekologiczna w rodzinie powinna promowaæ nowe style ¿ycia z uwzglêdnieniem roli rekreacji, turystyki i wypoczynku przy zachowaniu i ochronie walorów rodowiska naturalnego.
 Edukacja ekologiczna w rodzinie powinna sprostaæ potrzebom ludzi specjalnej
troski.
2.10. rodki masowego przekazu

Badania wiadomoci spo³ecznej wykazuj¹, i¿ media maj¹ bardzo du¿y wp³yw na
poziom wiedzy o stanie rodowiska naturalnego. Najczêciej wskazywanym ród³em
informacji o problemach ochrony rodowiska jest telewizja, radio oraz prasa. Nale¿y
oczekiwaæ, ¿e wzrastaæ bêdzie rola mediów lokalnych w procesie informowania i edukowania spo³eczeñstwa.
Istnieje cis³a wspó³zale¿noæ miêdzy stanem wiedzy spo³eczeñstwa a sposobem ukazywania problemów ekologicznych w mediach. Sposób przekazywania informacji
w mediach stopniowo siê zmienia. Coraz wiêkszego znaczenia nabieraj¹ tematyczne programy publicystyczne i filmy popularnonaukowe o tematyce rodowiskowej oraz tzw.
reklama spo³eczna promuj¹ca dzia³ania przyjazne rodowisku.
W zwi¹zku z powy¿szym, rodki masowego przekazu powinny:
 W sposób rzetelny, bez poszukiwania sensacji, przedstawiaæ stan rodowiska
naturalnego i prezentowaæ pozytywne przyk³ady dzia³añ podejmowanych na rzecz
jego ochrony, pokazuj¹c równie¿ skutki (w tym finansowe) zamierzonych i niezamierzonych dzia³añ prowadzonych w rodowisku.
 Promowaæ style ¿ycia i zachowania przyjazne rodowisku.
 Nawi¹zaæ blisk¹ wspó³pracê z instytucjami i organizacjami zajmuj¹cymi siê
ochron¹ rodowiska w celu zdobywania i gromadzenia informacji oraz korzystania z prowadzonych przez nie dzia³añ.
 D¹¿yæ do odkomercjalizowania mediów w zakresie upowszechniania wiedzy
o rodowisku.
 Ograniczaæ lansowanie cywilizacji konsumpcyjnej.
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III. UWARUNKOWANIA REALIZACJI
NARODOWEJ STRATEGII EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Podstawowym warunkiem realizacji Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej jest
powszechna akceptacja zawartego w niej przes³ania oraz g³ównych celów.
Skuteczn¹ realizacjê zapisów Strategii umo¿liwi:
1. Przyjêcie Strategii jako dokumentu okrelaj¹cego kierunki rozwoju edukacji ekologicznej w Polsce przez odpowiednie w³adze pañstwowe.
2. Rozpowszechnienie i promocja treci zawartych w Narodowej Strategii Edukacji
Ekologicznej.
3. Zapewnienie rodków finansowych niezbêdnych do przygotowania i wdro¿enia
Narodowego oraz regionalnych i bran¿owych programów edukacji ekologicznej.
4. Powo³anie przy Komitecie Zrównowa¿onego Rozwoju i Polityki Regionalnej Komisji Edukacji Ekologicznej. Do jej zadañ nale¿eæ bêdzie m.in.: stymulowanie dzia³añ
sprzyjaj¹cych realizacji Strategii, regularne przygotowywanie raportów, dokonywanie kompleksowej oceny i wskazywanie sposobów uaktualniania Strategii.
5. Utworzenie ogólnopolskiego orodka informacji o edukacji ekologicznej, bêd¹cego jednostk¹ prowadz¹c¹ profesjonaln¹ dzia³alnoæ informacyjno-promocyjn¹
w zakresie edukacji ekologicznej.

...do tych, którym powierzona zosta³a odpowiedzialnoæ za ten kraj (...),
aby nie zapomnieli o obowi¹zku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem...
Ojciec wiêty Jan Pawe³ II

Zamoæ, 12 czerwca 1999 r.
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ANEKS
EDUKACJA EKOLOGICZNA
W POLSKICH UREGULOWANIACH PRAWNYCH
ORAZ OFICJALNYCH DOKUMENTACH
PAÑSTWOWYCH I MIÊDZYNARODOWYCH
I. USTAWY
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 74
1. W³adze publiczne prowadz¹ politykê zapewniaj¹c¹ bezpieczeñstwo ekologiczne
wspó³czesnemu i przysz³ym pokoleniom.
2. Ochrona rodowiska jest obowi¹zkiem w³adz publicznych.
3. Ka¿dy ma prawo do informacji o stanie i ochronie rodowiska.
4. W³adze publiczne wspieraj¹ dzia³ania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu rodowiska.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta³towaniu rodowiska
Rozdzia³ 2. Tworzenie warunków ochrony rodowiska
Art. 10.1. Szko³y wy¿sze, placówki naukowe, instytuty naukowo-badawcze oraz jednostki organizacyjne prowadz¹ce dzia³alnoæ naukowo-badawcz¹ uczestnicz¹ce w tworzeniu warunków ochrony rodowiska w szczególnoci przez prowadzenie badañ naukowych w cis³ym zwi¹zku z potrzebami ochrony rodowiska, podejmowanie badañ
i dowiadczeñ dotycz¹cych technologii produkcji i wyrobów przemys³owych nie szkodz¹cych rodowisku, wspó³dzia³anie w rozwoju postêpu technicznego, z uwzglêdnieniem potrzeb rodowiska, popularyzacjê krajowych i zagranicznych zdobyczy nauki
i techniki w dziedzinie ochrony rodowiska oraz ich praktycznego zastosowania.
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Art. 10.2. Organy i instytucje koordynuj¹ce oraz kieruj¹ce dzia³alnoci¹ badawcz¹
i naukowo-badawcz¹ a tak¿e szko³y wy¿sze, placówki naukowe i naukowo-badawcze,
obejmuj¹ce swym zakresem dzia³ania dziedziny nauki lub dyscypliny naukowe wi¹¿¹ce siê z zagadnieniami ochrony rodowiska, s¹ obowi¹zane uwzglêdniæ w ustalonych programach oraz w swej dzia³alnoci badania dotycz¹ce tych zagadnieñ i badania te rozwijaæ.
Art. 11.1. Szko³y wszystkich stopni s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ problematykê ochrony rodowiska w dzia³alnoci dydaktyczno-wychowawczej, obejmuj¹c j¹ programami
nauczania.
Art. 11.2. Obowi¹zek, o którym mowa w ust. I, dotyczy równie¿ jednostek prowadz¹cych kursy maj¹ce na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników.
Art. 12. rodki masowego przekazu s¹ obowi¹zane kszta³towaæ w³aciwy stosunek
spo³eczeñstwa do ochrony rodowiska oraz popularyzowaæ zasady tej ochrony w publikacjach i audycjach.

Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty
Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne.
Art. 1. System owiaty zapewnia w szczególnoci:
11. upowszechnienie wiedzy ekologicznej wród dzieci i m³odzie¿y oraz kszta³towanie w³aciwych postaw wobec problemów ochrony rodowiska

Ustawa z dnia 16 padziernika 1991r. o ochronie przyrody
Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne
Art. 3. Ochrona przyrody jest obowi¹zkiem ka¿dego obywatela, organów pañstwowych oraz samorz¹du terytorialnego, a tak¿e jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych i fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ wp³ywaj¹c¹ na przyrodê.
Art. 5.1. Popularyzowanie ochrony przyrody jest obowi¹zkiem organów pañstwowych oraz samorz¹du terytorialnego, instytucji naukowych i owiatowych, a tak¿e publicznych rodków masowego przekazu.
Art. 5.2. Szko³y wszystkich stopni s¹ obowi¹zane obj¹æ programami nauczania zagadnienia ochrony przyrody.

II. DOKUMENTY PAÑSTWOWE
Polityka Ekologiczna Pañstwa z maja 1991 r.
Uznaje siê, ¿e edukacja rodowiskowa powinna byæ realizowana nie tylko poprzez
zinstytucjonalizowane wprowadzenie kolejnych przedmiotów do programów nauczania. Polityka ekologiczna pañstwa w tym zakresie bêdzie znajdowa³a równie¿ wyraz
w popieraniu niekonwencjonalnych a efektywnych dzia³añ edukacyjno-informacyjnych,
adresowanych do poszczególnych rodowisk. Przyjmuje siê, i¿ jest to jeden z najsku-
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teczniejszych sposobów inwestowania w zmiany wiadomoci ekologicznej spo³eczeñstwa. Zmiany te za s¹ traktowane jako podstawa powodzenia i akceptacji spo³ecznej
przemian ukierunkowanych na ekorozwój.
G³ównym celem edukacji rodowiskowej bêdzie zmiana postaw spo³eczeñstwa wobec
rodowiska otaczaj¹cego cz³owieka, poprzez wytwarzanie w³aciwych relacji: cz³owiek
- przyroda - rodowisko oraz podnoszenie poziomu jego wiadomoci w tym zakresie.
Nadrzêdny cel realizowany bêdzie poprzez systematyzowanie i wzbogacanie wiedzy
na temat: relacji cz³owiek-przyroda-rodowisko, funkcjonowania rodowiska przyrodniczego oraz zagro¿eñ stwarzanych przez dzia³alnoæ jednostek, grup spo³ecznych, podmiotów gospodarczych i daleko id¹cych skutków tych dzia³añ. Propagowane formy zachowañ powinny byæ zdominowane informacjami na temat mo¿liwoci unikniêcia takich
zagro¿eñ oraz sposobów zabezpieczania siê przed ich negatywnym oddzia³ywaniem.
Istotn¹ form¹ kszta³towania postawy proekologicznej powinno byæ rozwijanie wra¿liwoci na problemy rodowiska i jego ochrony oraz stymulowanie pozytywnych dzia³añ na jego rzecz. Edukacja rodowiskowa powinna byæ jedn¹ z form procesu wychowawczego. Pozytywny i odpowiedzialny stosunek do przyrody powinien staæ siê (trwa³ym) elementem systemu wartoci ka¿dego cz³owieka.
Rozwiniêty zostanie program edukacji rodowiskowej adresowany do szerokich krêgów spo³eczeñstwa, wykorzystuj¹cy ró¿ne metody i rodki oddzia³ywania.
W zakresie edukacji formalnej:
 bêdzie tworzony system edukacji ekologicznej na wszystkich poziomach kszta³cenia w ró¿nych typach szkó³ poprzez nasycenie treciami ekologicznymi programów nauczania wszystkich przedmiotów obowi¹zkowych i sukcesywne tworzenie sieci nauczania fakultatywnego;
 wspierane bêd¹ merytorycznie oraz finansowo, ze rodków funduszy celowych,
szko³y o profilu ekologicznym, posiadaj¹ce w³asne programy autorskie oraz programy pomaturalne i policealne, kszta³c¹ce specjalistów w zakresie ochrony rodowiska;
 prowadzone bêdzie doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie ochrony rodowiska poprzez wspó³dzia³anie i wspieranie ró¿nych form tego kszta³cenia.
W zakresie edukacji nieformalnej:
 wspó³dzia³anie z instytucjami i organizacjami zajmuj¹cymi siê edukacj¹ rodowiskow¹;
 wspó³pracê w tym zakresie z organizacjami zagranicznymi;
 wspó³pracê z pozarz¹dowymi organizacjami ekologicznymi pod k¹tem ustalania
form i kierunków dzia³ania w podnoszeniu wiadomoci i aktywizacji spo³eczeñstwa na rzecz ochrony rodowiska oraz wspieranie ich dzia³añ;
 wspieranie inicjatyw na rzecz rozwijania wiadomoci ekologicznej, poprzez
organizacjê i wspó³udzia³ w ekologicznych konferencjach naukowych, seminariach, szkoleniach, kursach, olimpiadach, konkursach i imprezach artystycznych
propaguj¹cych treci z zakresu ekologii i ochrony rodowiska;
 prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie ochrony rodowiska poprzez wspó³dzia³anie i wspieranie (merytoryczne, organizacyjne i finansowe) ró¿nych form tego kszta³cenia;
 inicjowanie, we wspó³pracy z ró¿nymi resortami, wojewodami i organami gmin,
doskonalenia zawodowego kadry specjalistycznej (tak¿e pracowników administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz dziennikarzy) w zakresie ochrony rodowiska w kraju i za granic¹;
 koordynowanie szkoleñ pod k¹tem merytorycznego ich przygotowania oraz
wspó³dzia³anie z orodkami szkoleniowymi;
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 rozwijanie bazy edukacji rodowiskowej w oparciu o sieæ centrów terenowych
(m.in. w parkach narodowych) wyposa¿onych w specjalistyczn¹ literaturê, podrêczniki, filmy i inne pomoce dydaktyczne zapewniaj¹ce bezporedni kontakt
z zagadnieniami ekologii i ochrony rodowiska;
 udzia³ w realizacji i programowaniu filmów dokumentalnych, programów, widowisk, audycji radiowych i materia³ów propagandowych o tematyce ekologicznej we wspó³pracy z TVP, radiem, pras¹ (codzienn¹ i specjalistyczn¹, wytwórniami filmowymi, agencjami artystycznymi, redakcjami i wydawnictwami (tak¿e prywatnymi);
 podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do wspó³pracy z Kocio³ami i Zwi¹zkami
Wyznaniowymi w zakresie kszta³towania postaw proekologicznych;
 podejmowanie dzia³añ organizacyjnych zmierzaj¹cych do usprawnienia i upowszechnienia edukacji rodowiskowej poprzez powo³anie Krajowego Centrum
Edukacji Ekologicznej, które ma spe³niaæ funkcjê informacyjn¹, inicjatorsk¹
i koordynacyjn¹.

Druga Polityka Ekologiczna Pañstwa z czerwca 2000 r.
Rozdzia³ III. Cele polityki ekologicznej w zakresie jakoci rodowiska
3.7. Ró¿norodnoæ biologiczna i krajobrazowa
112. Dzia³ania maj¹ce na celu ochronê ró¿norodnoci biologicznej na poziomie krajowym powinny zmierzaæ do poprawy ochrony naturalnego dziedzictwa przez: (...)
 propagowanie wiedzy ekologicznej , zagadnieñ ochrony ekosystemów, naturalnych siedlisk i gatunków, ochrony krajobrazu, kszta³towanie norm zachowañ
sprzyjaj¹cych ochronie ró¿norodnoci biologicznej,
 zainteresowanie i w³¹czenie w dzia³ania na rzecz ochrony przyrody ca³ego spo³eczeñstwa i poszczególnych grup spo³ecznych,
 przygotowanie odpowiednich programów edukacyjnych i stworzenie mo¿liwoci ich wdro¿enia, (...)
114. Konkretne dzia³ania podejmowane na ró¿nych szczeblach i w ró¿nych resortach
w perspektywie redniookresowej (do 2010 r.) powinny obejmowaæ: (...)
c) w dziedzinie edukacji:
 dzia³ania na rzecz wzrostu wiadomoci ekologicznej i kszta³towania opinii spo³eczeñstwa oraz w³adz szczebla lokalnego; promowanie zagadnieñ ró¿norodnoci biologicznej poprzez krajowe i lokalne szkolenia i kampanie informacyjne,
poprawa komunikacji spo³ecznej w zakresie zrozumienia celów i skutków ochrony
ró¿norodnoci biologicznej,
 propagowanie umiarkowanego u¿ytkowanie zasobów biologicznych i praktyk
oszczêdnego i rozs¹dnego gospodarowania, tak by nie niszczyæ zasobów przyrody ponad niezbêdne potrzeby zgodnie z zasadami trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju, wskazywanie na lokalne korzyci z zachowania ró¿norodnoci biologicznej i krajobrazowej,
 prowadzenie wymiany informacji z zakresu ochrony ró¿norodnoci biologicznej
i miêdzynarodowej wspó³pracy naukowej.
Rozdzia³ IV. Narzêdzia i instrumenty polityki ekologicznej
4.6. Dostêp do informacji, udzia³ spo³eczeñstwa, edukacja ekologiczna
163. Wspierane bêd¹, w tym równie¿ finansowo, pozarz¹dowe organizacje ekologiczne prowadz¹ce nastawion¹ na promowanie ochrony rodowiska dzia³alnoæ eduka-
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cyjn¹, informacyjn¹ lub konsultanck¹ dla spo³eczeñstwa, a tak¿e organizacje wspó³dzia³aj¹ce w kontroli i egzekwowaniu wymagañ ochrony rodowiska oraz upowszechniaj¹ce system zarz¹dzania rodowiskowego. Zorganizowana zostanie dzia³alnoæ promocyjna i szkoleniowa dotycz¹ca problematyki udostêpniania i upowszechniania informacji
oraz udzia³u spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska. W szczególnoci bêdzie mia³a miejsce dalsza intensyfikacja dzia³añ wynikaj¹cych z Narodowej strategii edukacji ekologicznej oraz jej programu wykonawczego.

III. POROZUMIENIA MIÊDZYRESORTOWE
Porozumienie Ministrów: Edukacji Narodowej
oraz Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa
z dnia 19 kwietnia 1995 r.
Wyra¿amy zgodne stanowisko, ¿e nale¿y opracowaæ i wdro¿yæ narodow¹ strategiê
edukacji ekologicznej. Obydwa ministerstwa bêd¹ pe³niæ rolê koordynatora tego zadania. Prace w tym zakresie bêd¹ wykonane w najbli¿szych 2 - 3 latach.
Minister Edukacji Narodowej zapewni tok formalno-prawny opracowania i wdro¿enia w szko³ach nowych rozwi¹zañ gwarantuj¹cych skuteczn¹ realizacjê podstawowych
celów edukacji ekologicznej.
Minister Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa zobowi¹zuje siê do
wspó³finansowania zadañ polegaj¹cych na opracowaniu programów nauczania ochrony
rodowiska i przyrody, wydawania nowych podrêczników i szkolenia nauczycieli w zakresie ustalonym odrêbn¹ umow¹.
Minister Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa zobowi¹zuje siê do
udzielania wsparcia w przypadku starania siê o rodki finansowe na ww. cele z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Porozumienie Ministra Kultury i Sztuki, Ministra Ochrony rodowiska,
Zasobów Naturalnych i Lenictwa, Ministra Edukacji Narodowej,
Prezesa Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
oraz Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia 27 maja 1998 r.:
Nowy program edukacyjny na rzecz ochrony krajobrazu historycznego i w³aciwego kszta³towania przestrzeni przyrodniczej i kulturowej Polski
(Za³o¿enia i Kierunki Programu)
1. Wobec koniecznoci podnoszenia wiadomoci ekologicznej i wiêkszej troski spo³ecznej i publicznej o wartoci materialne i duchowe otaczaj¹cego nas rodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, Prezes Rady Ministrów swym Zarz¹dzeniem nr
34 z dnia 20 maja 1998 powo³a³ Miêdzynarodowy Zespó³ dla pilnego opracowania (nie
póniej ni¿ do 30 czerwca 1999) stosowanego programu edukacyjnego: wiadome
Kszta³towanie Krajobrazu i Ochrona Krajobrazu Historycznego.
2. W sk³ad tego Zespo³u pracuj¹cego pod przewodnictwem Ministra Kultury i Sztuki
wchodz¹ przedstawiciele Ministerstwa Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych
i Lenictwa, Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Sztuki, Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Cia³o to bêdzie te¿
mog³o korzystaæ ze wspó³pracy i pomocy innych osób i instytucji.

27

3. Ten edukacyjny Program nie ma na celu zast¹piæ ani pomniejszyæ potrzeby przedsiêbranych przez rz¹d i administracjê kroków i dzia³añ praktycznych na rzecz ochrony
przyrody i zasobów naszej kultury. Ma on natomiast wspomagaæ je poprzez wskazanie
na wielorakie wartoci materialne i duchowe naszego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, jak równie¿ uwiadamianie spo³eczeñstwu cis³ych zwi¹zków cz³owieka ze
rodowiskiem i otoczeniem oraz koniecznoæ bardziej harmonijnego, zrównowa¿onego
i proekologicznego rozwoju kraju. Wi¹¿e siê to z potrzeb¹ lepszego planowania, prowadz¹cego do ³adu przestrzenno-architektonicznego oraz promowania zarówno gospodarki, jak i rolnictwa oraz lenictwa przyjaznego przyrodzie, jak i szanuj¹cego dorobek
naszej kultury.
4. Autorzy Programu s¹ w pe³ni wiadomi, ¿e ¿ycie spo³eczne i gospodarcze wymaga
ró¿nych zmian i krajobraz przyrodniczy i kulturowy podlega im tak¿e. Chodzi jednak
o to, by zmiany te minimalizowaæ wyzwalaj¹c spo³eczn¹ potrzebê takich dzia³añ, które
zapobiegn¹ nieuzasadnionemu zrywaniu ci¹g³oci kultury, niszczeniu i zanieczyszczaniu rodowiska, jak i biologicznej i kulturowej degradacji naszego otoczenia i pejza¿u.
5. W Programie po³o¿ony te¿ bêdzie nacisk na koniecznoæ wiadomego kszta³towania, pielêgnacji i uprawy krajobrazu, gdy¿ tylko takie podejcie i przemylane poczynania ze strony w³adz, spo³eczeñstwa i podmiotów ¿ycia gospodarczego u³atwiæ mog¹
ochronê znajduj¹cego siê na danym terenie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
I wzajemnie: w³aciwa polityka administracji rz¹dowej na rzecz ochrony przyrody i kultury pomocna jest te¿ i bêdzie wiadomemu kszta³towaniu krajobrazów i w³aciwemu
ich wykorzystywaniu przez spo³ecznoci lokalne i regionalne.
6. Ze wzglêdu na swe bogate treci interdyscyplinarne i edukacyjne, Program powinien staæ siê nie tylko wa¿n¹ czêci¹ polityki kulturalnej i spo³ecznej pañstwa, ale tak¿e
i tych wszystkich Resortów, które bior¹ udzia³ w jego powstaniu i opracowywaniu,
a póniej uczestniczyæ bêd¹ w jego realizacji, do której oczywicie, w stosownym zakresie, w³¹czone byæ musz¹ radio, telewizja i inne media.
7. Z kolei, wobec powszechnych i rozmaitych zwi¹zków spo³eczeñstwa z krajobrazem i to nie tylko lokalnym, to edukacyjne przedsiêwziêcie mo¿e w istotny sposób wpisywaæ siê w dokonywan¹ reformê ustrojow¹ pañstwa. Powinno te¿ wspomagaæ rozwój
miejscowych wspólnot, proponuj¹c ró¿ne formy turystyki przyrodniczo-kulturowej, zarówno jako atrakcyjnej formy poznawania i popularyzacji narodowych i lokalnych dóbr
kultury i natury, jak i spo³ecznej i ekonomicznej aktywizacji mieszkañców.
8. Program adresowany bêdzie  w swoim wymiarze informacyjnym i wychowawczym do szerokich krêgów spo³eczeñstwa, w szczególnoci m³odzie¿y, organizatorów
¿ycia spo³ecznego i publicznego, a zw³aszcza kadr terenowej administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej, a w dziedzinie szkolenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji  do
nauczycieli szkolnych i akademickich oraz s³u¿b ochrony zabytków i przyrody.
9. Program winien te¿ umo¿liwiæ rozwój nauczania kierunków architektoniczno-krajobrazowych i konserwatorskich na wy¿szych uczelniach, sprzyjaæ odrodzeniu architektury regionalnej, sztuki ogrodniczej i innych gin¹cych zawodów, jak i dokonaæ reformy
w szkoleniu kadr s³u¿b ochrony zabytków i przyrody na rzecz przygotowywania ich do
zintegrowanej: przyrodniczo-kulturowej ochrony i pielêgnacji naszych krajobrazów.
Zarówno bowiem ochrona dóbr kultury mo¿e byæ realizowana w jej rodowisku naturalnym, jak przyroda byæ chroniona w krajobrazie kulturowym.
10. Aby w³aciwie przygotowaæ program, Zespó³ dokona przegl¹du obecnego stanu
edukacji w dziedzinach zwi¹zanych z integralnie pojêtym krajobrazem, jak i analizy
istniej¹cych przepisów prawnych i praktyk administracyjnych. Przygotuje te¿ propozycje przedsiêwziêæ pomocniczych, w tym równie¿ projektów nowelizacji regulacji
prawnych i finansowych, s³u¿¹cych wdro¿eniu Programu i jego w³aciwemu funkcjonowaniu.
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11. Trzeba mieæ jednak wiadomoæ, ¿e taki interdyscyplinarny Program realizowany
bêdzie móg³ byæ etapami, a wymiernych spo³ecznych efektów oczekiwaæ mo¿na po up³ywie kilku lat liczonych od rozpoczêcia szkolenia kadr nauczycielskich i profesorskich,
organizowania specjalistycznych szkó³ pomaturalnych, uruchomienia potrzebnych kierunków studiów, jak i podyplomowych zajêæ i praktyk. Dlatego podjêcie przez Zespó³
potrzebnych prac powinno nast¹piæ jak najszybciej, a ich postêpowi towarzyszyæ winny
równolegle ró¿ne akcje owiatowe, jak i pilota¿owe przedsiêwziêcia edukacyjne.
12. Realizacja Programu przypadnie na okres naszych intensywnych rokowañ o pe³ne
cz³onkostwo w Unii Europejskiej. St¹d tym bardziej winien on akceptowaæ znaczenie
ochrony przyrody i krajobrazu historycznego dla naszej wiadomoci narodowej, zachowania i przekazu rodzimych tradycji, które w³anie wespó³, z naszymi zasobami natury
i kultury, stanowiæ te¿ bêd¹ nasz wk³ad we wspólne europejskie i wiatowe dziedzictwo.

IV. DOKUMENTY MIÊDZYNARODOWE
Agenda 21
Rozdz. 36, pkt. 36.5. b. Promowanie nauczania, kszta³towania wiadomoci
spo³ecznej i szkolenia w zakresie trwa³ego i równowa¿onego rozwoju i ochrony
rodowiska
W najbli¿szych trzech latach rz¹dy pañstw powinny staraæ siê znowelizowaæ lub opracowaæ nowe strategie dzia³añ, które mia³yby na celu wzajemn¹ integracjê problemów
zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska i rozwojem, tj. zagadnieñ, które by³yby uwzglêdniane
w programach nauczania wszystkich przedmiotów w systemie kszta³cenia na wszystkich poziomach; dzia³ania te powinny byæ zrealizowane przy wspó³pracy wszystkich
grup spo³ecznych; strategie te powinny okreliæ politykê i zakres dzia³añ, potrzeby, koszty,
rodki i plany zwi¹zane z ich wdro¿eniem, ocen¹ i analiz¹; nale¿y dokonaæ szczegó³owego przegl¹du obecnych programów nauczania i ich korekty w celu zapewnienia wielodziedzinowego kszta³cenia w zakresie zagadnieñ zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska
oraz trwa³ym i zrównowa¿onym rozwojem oraz aspektów spo³eczno-kulturalnych i demograficznych; szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na potrzeby spo³eczne oraz ró¿norodne systemy kszta³cenia, w tym dotycz¹ce wra¿liwych problemów spo³ecznych i kulturowych.

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
Art. 6. Edukacja, szkolenie i wiadomoæ spo³eczna
Wype³niaj¹c zobowi¹zania okrelone w Art. 4 ustêp 1 Strony bêd¹:
a) popieraæ i u³atwiaæ na poziomie narodowym oraz, o ile jest to w³aciwe, subregionalnym i regionalnym, zgodnie z narodowymi prawami i regulacjami oraz w ramach ich perspektywicznych mo¿liwoci:
(1) rozwój i wdra¿anie programów edukacyjnych i wiadomoci spo³ecznej w sprawie zmian klimatu i ich skutków;
(2) powszechny dostêp do informacji na temat zmian klimatu i ich skutków;
(3) powszechny udzia³ w dzia³aniach dotycz¹cych zmian klimatu i ich skutków
oraz rozwijaæ odpowiednie reakcje;
(4) szkolenie personelu naukowego, technicznego i zarz¹dzaj¹cego;
b) wspó³pracowaæ i popieraæ na poziomie miêdzynarodowym oraz, gdzie jest to w³aciwe, przy zaanga¿owaniu istniej¹cych organów:
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(1) rozwój i wymianê materia³ów s³u¿¹cych edukacji i podnoszeniu wiadomoci
spo³ecznej w sprawie zmian klimatu i ich skutków;
(2) rozwój i wdra¿anie programów edukacyjnych i szkoleniowych, uwzglêdniaj¹c
umacnianie krajowych instytucji i wymianê lub wspieranie personelu w celu
szkolenia fachowców w tej dziedzinie, w szczególnoci dla pañstw rozwijaj¹cych siê.

Konwencja o ochronie ró¿norodnoci biologicznej
Art. 13. Podnoszenie poziomu wiedzy i wiadomoci spo³ecznej
Umawiaj¹ce siê strony bêd¹:
a) propagowa³y wa¿noæ i potrzebê podjêcia dzia³añ niezbêdnych do ochrony ró¿norodnoci biologicznej oraz do podniesienia wiadomoci spo³ecznej za pomoc¹
rodków masowego przekazu, a tak¿e do umieszczenia tych zagadnieñ w programach edukacyjnych;
b) wspó³pracowa³y, w miarê potrzeby, z innymi pañstwami oraz organizacjami miêdzynarodowymi w rozwijaniu programów edukacyjnych oraz kszta³towaniu wiadomoci spo³ecznej, s³u¿¹cych ochronie bioró¿norodnoci i umiarkowanemu u¿ytkowaniu jej elementów.

Konwencja o dostêpie do informacji,
udziale spo³eczeñstwa w podejmowaniu decyzji
oraz dostêpie do sprawiedliwoci
w sprawach dotycz¹cych rodowiska
Strony niniejszej Konwencji,
Uznaj¹c, ¿e odpowiednia ochrona rodowiska jest niezbêdna dla ludzkiej pomylnoci i korzystania z podstawowych praw cz³owieka, w³¹czaj¹c w to prawo do ¿ycia jako
takiego,
Uznaj¹c, ¿e ka¿da osoba ma prawo do ¿ycia w rodowisku odpowiednim dla jej zdrowia i pomylnoci oraz obowi¹zek, tak osobicie jak i we wspó³dzia³aniu z innymi, ochrony i ulepszania rodowiska dla dobra obecnych i przysz³ych pokoleñ,
Uznaj¹c, ¿e w sprawach dotycz¹cych rodowiska u³atwiony dostêp do informacji
i udzia³ spo³eczeñstwa w podejmowaniu decyzji poprawia jakoæ i wykonanie decyzji,
przyczynia siê do wzrostu spo³ecznej wiadomoci zagadnieñ ochrony rodowiska, daje
spo³eczeñstwu mo¿liwoæ zg³aszania swych pogl¹dów a w³adzy publicznej mo¿liwoæ
ich nale¿ytego uwzglêdnienia,
Pragn¹c promowaæ edukacjê ekologiczn¹, aby pog³êbiaæ rozumienie zagadnieñ rodowiska i zrównowa¿onego rozwoju oraz wzmacniaæ powszechn¹ wiedzê spo³eczeñstwa o rozstrzygniêciach maj¹cych wp³yw na rodowisko i zrównowa¿ony rozwój oraz
udzia³ w ich podejmowaniu,
Uzgodni³y co nastêpuje:
Artyku³ 3
Postanowienia ogólne
3. Ka¿da ze Stron bêdzie wspieraæ edukacjê ekologiczn¹ i wiedzê spo³eczeñstwa
w zakresie ochrony rodowiska, zw³aszcza o tym jak uzyskiwaæ dostêp do informacji,
uczestniczyæ w podejmowaniu decyzji i uzyskiwaæ dostêp do wymiaru sprawiedliwoci
w sprawach dotycz¹cych rodowiska.
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