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Jak podnieść świadomość ekologiczną 
mieszkańców ?

Edukacja formalna

• Formalne zakończenie (ocena, 

dyplom)

• Przygotowany program

• Powtarzalność 

i systematyczność

• Ograniczona grupa społeczna 

(dzieci i młodzież)

Ustawa Prawo ochrony środowiska Art. 77. 
1. Problematykę ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju 
uwzględnia się w podstawach programowych kształcenia ogólnego 
dla wszystkich typów szkół.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/tresci-dotyczace-edukacji-ekologicznej-obecne-w-polskich-szkolach

Technika
• Uczeń zna eko-technologie pomocne w ochronie środowiska.
• Potrafi wymienić ekologiczne postępowanie z wytworami technicznymi
• Kształtuje umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystywania odpadów 

znajdujących się w najbliższym otoczeniu

Geografia
• Opisuje wpływ działalności człowieka na atmosferę na przykładzie smogu
• Zna procesy rewitalizacji i działania proekologiczne

Chemia
• Uczeń opisuje obieg tlenu i węgla w przyrodzie
• Opisuje skład i właściwości powietrza; wymienia źródła, rodzaje i skutki 

zanieczyszczeń powietrza

Biologia
• Uczeń ocenia stopień zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki
• Przedstawia odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody oraz propozycje 

racjonalnego gospodarowania nimi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju

Szkoła podstawowa

Przykładowe treści nauczania z zakresu 
edukacji ekologicznej

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/tresci-dotyczace-edukacji-ekologicznej-obecne-w-polskich-szkolach%2022.06.2020


Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/tresci-dotyczace-edukacji-ekologicznej-obecne-w-polskich-szkolach

Biologia
• Uczeń planuje i przeprowadza doświadczenia mające na celu zbadanie zakresu 

tolerancji ekologicznej w odniesieniu do wybranego czynnika środowiska
• Uczeń uzasadnia konieczność stosowania różnych form ochrony przyrody, w tym 

NATURA 2000; uzasadnia konieczność współpracy międzynarodowej (CITES Konwencja 
o różnorodności biologicznej, Agenda 21) dla ochrony różnorodności biologicznej

Przykładowe treści nauczania z zakresu 
edukacji ekologicznej

Geografia
• Potrafi wymienić zasoby wód na Ziemi, morza, prądy morskie, sieć rzeczna, lodowce
• Przedstawia problemy środowiskowe współczesnego świata: tropikalne cyklony, 

trąby powietrzne, sztormy, powodzie, tsunami, erozja gleb, wulkanizm, wstrząsy 
sejsmiczne

Chemia
• Uczeń wymienia podstawowe rodzaje zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby (np. 

metale ciężkie, węglowodory, produkty spalania paliw, freony, pyły, azotany, fosforany, 
ortofosforany), ich źródła oraz wpływ na stan środowiska naturalnego 

• Opisuje rodzaje smogu oraz mechanizmy jego powstawania: proponuje sposoby 
ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem i degradacją zgodnie 
zasadami zrównoważonego rozwoju.

Szkoła ponadpodstawowa

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/tresci-dotyczace-edukacji-ekologicznej-obecne-w-polskich-szkolach%2022.06.2020


Edukacja pozaformalna

• Szersza grupa docelowa

• Zorganizowana

• Świadoma nauka (chęć 

do nauki, zaangażowanie, 

aktywność)

Jak podnieść świadomość ekologiczną 
mieszkańców ?



Edukacja nieformalna

• Incydentalna

• Niezorganizowana

• Niezamierzona

Jak podnieść świadomość ekologiczną 
mieszkańców ?



Wiedza PostawaUmiejętności 

Edukacja ekologiczna



USTAWA
z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony Środowiska.

Art. 406

Art. 410

Dział VIII

Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/O/D20010627.pdf

Rola samorządu w ochronie środowiska i 
edukacji ekologicznej ? 

Organy administracji, instytucje koordynujące 
oraz kierujące działalnością naukową i naukowo-
badawczą, a także szkoły wyższe, placówki 
naukowe i naukowo-badawcze, obejmujące 
swym zakresem działania dziedziny nauki lub 
dyscypliny naukowe wiążące się z ochroną 
środowiska, są obowiązane uwzględniać w 
ustalanych programach oraz w swej 
działalności badania dotyczące zagadnień 
ochrony środowiska i badania te rozwijać.

Właściwe zasady działań klimatycznych znajdują się m.in. w:
- ustawie o samorządzie gminnym, 
- ustawie o ochronie przyrody,
- ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.



Rola samorządu w ochronie środowiska i 
edukacji ekologicznej ? 

• Wsparcie oddolnych inicjatyw 

proekologicznych

• Budowanie społecznej świadomości 

nt. konieczności ochrony klimatu 

oraz edukowanie społeczeństwa



Jak kształtować wrażliwość na potrzeby 
otaczającego nas środowiska?

Adaptacja do zmian 
– wada czy zaleta?

Walka z ignorancją
• Minimalizowanie konsumpcjonizmu

• Pokazywanie konsekwencji

• Kreowanie „modnych” zachowań

• Oszczędzanie zasobów



Jak zachęcić mieszkańca do działania 
i dbania o klimat?

Strategia
„coś za coś”
„kij i marchewka”

• zrobię jak dostanę
• zrobię i może wygram

Strategia 
„przez wiedzę”1

2

• znam i rozumiem problem
• jestem świadomy

3 Strategia „nowa 
moda”

• rozwój technologii
• zmiany prawne



Jakie działania mogą przynieść skuteczny 
efekt?

Powtarzalność „Trop” na problemZróżnicowanie

Skuteczność



Nie ma skutecznych uniwersalnych działań!

Jakie działania mogą przynieść 
skuteczny efekt?

• Długofalowe

• Zróżnicowane 

(dla różnych odbiorców)

• Dopasowane do potrzeb



Jakie działania mogą przynieść 
skuteczny efekt?

Dobre praktyki
✓ Identyfikacja i Integracja problemów 

środowiskowych

✓ Treści dostosowane do wieku 

✓ Różne formy przekazu

✓ Przemyślane i atrakcyjne gadżety

✓ Planowanie i zaangażowanie

✓ Raport podsumowujący i wnioski



Złe praktyki

Zabawa „bez wiedzy”

Ograniczone formy przekazu

Nie przemyślane gadżety

Nieodpowiednio określony czas 

na realizację zadania

Brak wyznaczanych celów kampanii

Jakie działania mogą przynieść 
skuteczny efekt?



Podsumowanie

Długofalowe podejście Określenie celów

Doświadczenie:
• specjaliści w danej dziedzinie
• rozumienie problemów 

środowiskowych
• umiejętność zarządzania 

projektem

Podejście akcyjne – OK, 
jednak we współpracy 
ze specjalistami

1 2

3 4



Dziękujemy za uwagę

Urszula Chmura
661 426 664

chmura@atmoterm.pl

Dorota Kusek
696 738 246

dkusek@atmoterm.pl

www.atmoterm.pl


