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Edukacja ekologiczna znalazła stosowną rangę zarówno w Konstytucji RP (art. 5 

i 74) jak i sektorowych uregulowaniach prawnych, przede wszystkim w ustawach: Prawo 

ochrony środowiska, o ochronie przyrody i w ustawie o systemie oświaty. 

Artykuł 4 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody mówi, iŜ „Obowiązkiem organów 

administracji publicznej, instytucji naukowych i oświatowych, a takŜe publicznych środków 

masowego przekazu jest prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej 

i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody”. 

Istotne znaczenie dla edukacji ekologicznej wynika równieŜ z podpisanych przez 

Polskę dokumentów międzynarodowych przede wszystkim Agendy 21. 

Zapisy dotyczące zasady uspołeczniania polityki ekologicznej przez stworzenie 

warunków do udziału obywateli, grup społecznych i organizacji w procesie kształtowania 

modelu zrównowaŜonego rozwoju znalazły się w II Polityce Ekologicznej Państwa, 

przyjętej przez Sejm RP w 2001 r.  

W wyniku realizacji ustaleń Agendy 21 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

i Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, powstał w 2000 r 

dokument pn. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE). Zostały w nim 

określone cele, z których do podstawowych naleŜą między innymi, upowszechnianie idei 

ekorozwoju we wszystkich sferach Ŝycia oraz wdroŜenie edukacji ekologicznej jako 

edukacji interdyscyplinarnej. 

Cele zawarte w Strategii Edukacji Ekologicznej i przełoŜone na konkretne zadania, 

ujęte zostały w Narodowym Programie Edukacji Ekologicznej (2000/2001). NaleŜą do 

nich:  

• Rozpowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach Ŝycia, uwzględniając 

równieŜ pracę i wypoczynek; czyli objęcie stałą edukacją ekologiczną wszystkich 

mieszkańców Rzeczpospolitej Polskiej, 

• WdroŜenie edukacji ekologicznej jako przedmiotu interdyscyplinarnego na 

wszystkich stopniach edukacji formalnej i nieformalnej, 

• Tworzenie wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów edukacji 

ekologicznej, stanowiących rozwinięcie Narodowego Programu Edukacji 

Ekologicznej, uwzględniające propozycje wnoszone przez poszczególne podmioty 

realizujące projekty ekologiczne dla lokalnej społeczności, 

• Promowanie dobrych doświadczeń z zakresu metodyki edukacji ekologicznej. 

 
Na podstawie postanowień tego dokumentu powinna być realizowana edukacja 

ekologiczna na obszarach jednostek samorządowych.  
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Szanse rozwoju prowadzenia edukacji ekologicznej w Mieście i Gminie Poddębice 

daje przynaleŜność do Związku Gmin Regionu Poddębickiego. 

Prowadzenie działań edukacyjnych na terenie miasta i gminy Poddębice powinno 

równieŜ opierać się o współpracę ze Starostwem Powiatowym w Poddębicach. 

MoŜliwości współpracy z innymi jednostkami samorządowymi pozwala rozszerzyć 

krąg zainteresowań i daje moŜliwość stworzenia akcji ekologicznych o szerokiej skali 

odbiorców. 

 
Cele zawarte w Strategii Edukacji Ekologicznej i przełoŜone na konkretne zadania, 

ujęte zostały w Narodowym Programie Edukacji Ekologicznej (2000/2001). Powiatowy 

i gminny program edukacji ekologicznej powinien być rozwinięciem Narodowego 

Programu. Niniejsza koncepcja ma za zadanie stworzyć ramy przedmiotowe dla 

prowadzenia edukacji ekologicznej na teranie miasta i gminy Poddębice i podstawy 

merytoryczne do opracowania gminnego programu edukacji ekologicznej. Gminny 

Program Edukacji Ekologicznej mógłby powstać np. jako „Spójny Program Edukacji 

ekologicznej dla gmin naleŜących do Związku Gmin Regionu Poddębickiego”. 

 

Obecnie na terenie miasta i gminy Poddębice w zakresie edukacji ekologicznej 

działa wiele organizacji społecznych, szkoły oraz Nadleśnictwo. Działania te powinny 

znaleźć wsparcie w ramach gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

(GFOŚiGW) oraz w ramach stworzonego Centrum Edukacji Ekologicznej (omówienie w 

dalszej części rozdziału). Z ramienia GFOŚiGW finansowane są juŜ pewne 

przedsięwzięcia na terenie gminy, np. akcja ”Sprzątanie Świata”. 

 
6.1. Potrzeba edukacji ekologicznej 

 
Edukacja środowiskowa (edukacja ekologiczna) jest koncepcją kształcenia 

i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego 

zgodnie z hasłem „my śleć globalnie, działa ć lokalnie" . WaŜnym elementem jest 

łączenie wiedzy przyrodniczej z humanistyczną oraz działaniami praktycznymi. 

Obejmuje ona przedstawianie we wszystkich działaniach tematyki z zakresu 

ochrony i kształtowania środowiska. Musi docierać do wszystkich grup społecznych 

i wiekowych. W związku z tym waŜne jest znalezienie odpowiednich środków przekazu 

tak, aby w najprostszy i najskuteczniejszy sposób przekazywać informację ekologiczną.  

Uwzględniając konieczne zróŜnicowanie form i treści przekazu, moŜna przyjąć  

podział mieszkańców na cztery główne grupy, do których trafiać będą odpowiednio 

przygotowane formy edukacyjne: 

• pracowników samorządowych gminy (rada i pracownicy urzędów); 
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• nauczyciele; 

• dzieci i młodzieŜ; 

• dorośli mieszkańcy miasta oraz terenów wiejskich. 

 

NaleŜy równocześnie wyznaczyć cele i efekty , jakie ma przynieść prowadzona 

akcja edukacyjno-informacyjna. Są nimi przede wszystkim: 

1. Ograniczenie zanieczyszczania wód – poprawa jakości wód (a w szczególności 

rzeki Ner); 

2. Dające się zmierzyć, ograniczenie masy odpadów wytwarzanych przez 

gospodarstwa domowe; 

3. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza; 

4. Poprawa stanu zieleni (parki, lasy, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne); 

5. Powstanie trwałych grup mieszkańców, współpracujących z samorządem lokalnym, 

podejmujących nowe wyzwania w zakresie edukacji ekologicznej; 

6. Zwiększenie sprzyjającego nastawienia społeczności lokalnej do ochrony 

środowiska.  

 

6.2. Sposoby prowadzenia akcji edukacyjnej społecze ństwa 

 
6.2.1. Grupy społeczne 
 
6.2.1.1. Decydenci 

 
Do pierwszej grupy decydentów naleŜy zaliczyć przede wszystkim burmistrza, 

radnych oraz sołtysów. Do nich w duŜej mierze naleŜy podejmowanie działań z zakresu 

planowania, programowania i rozwoju. Przekładają się one później na działania 

inwestycyjne i organizacyjne, związane z ochroną środowiska na obszarze danej 

jednostki organizacyjnej. W związku z tym umocowaniem organizacyjnym osoby te 

powinny zostać przeszkolone w pierwszej kolejności. 

Właściwy poziom ich świadomości ekologicznej oraz zrozumienie zasad 

rządzących się zrównowaŜonym rozwojem, pozwoli na łatwiejsze wprowadzanie 

niezbędnych działań.  

Elementami edukacji ekologicznej wśród tej grupy powinny być organizowane dla 

nich spotkania ze specjalistami, udział w konferencjach i szkoleniach, konsultacje 

z praktykami, którzy realizują podobne zadania z zakresu zrównowaŜonego rozwoju 

i ochrony środowiska na własnym terenie. NaleŜy podkreślić, Ŝe akcja edukacyjna 

prowadzona wśród decydentów nie moŜe mieć charakteru jednostkowego. Powinna być 

prowadzona w sposób cykliczny (uwzględniająca pozostałe obowiązki wynikające 
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z pełnionych przez te osoby funkcji) zapewniająca ciągłe doskonalenie się i dokształcanie 

tej grupy osób.  

Drugą grupą osób („decydenci pośredni”), które powinny zostać objęte akcją 

edukacyjną w pierwszej kolejności są osoby, które z racji wykonywanego zawodu mają 

częsty kontakt z szerszą grupa mieszkańców. Do grupy tych osób naleŜy zaliczyć między 

innymi urzędników, nauczycieli, księŜy a takŜe pracowników słuŜb komunalnych. 

Prowadzenie wśród tej grupy osób edukacji powinno koncentrować się na zorganizowaniu 

im głównie cyklu spotkań i szkoleń, a takŜe zapewnienia dostępu do jak najszerszych 

zasobów materiałów literatury fachowej (czasopisma, periodyki, ksiąŜki, wydawnictwa 

multimedialne). Uzupełnieniem mogłyby być takŜe wyjazdy terenowe pozwalające 

przekonać się naocznie o wybranych zagadnieniach z tematyki ochrony środowiska. 

Bardzo istotne jest aby w zaplanowanym cyklu spotkań znalazło się co najmniej jedno 

dotyczące form przekazywania informacji. Dotyczy to głównie osób mających bezpośredni 

kontakt z większą liczbą osób. Nabyta wiedza powinna im ułatwić przekazywanie 

informacji, prowadzenie spotkań czy wykładów, przekonywanie do własnego stanowiska. 

Istotne jest aby osoby szczególnie z tej grupy, jako grupy duŜego zaufania 

społecznego, w sposób rzetelny przedstawiały wszystkie aspekty planowanych do 

wprowadzenia inwestycji czy zmian w zakresie zagadnień ochrony środowiska. Muszą 

być przygotowani do spotkania z ludźmi o róŜnym poziomie świadomości ekologicznej 

i umieć odpowiednio dostosować formę przekazywanych informacji. 

 
6.2.1.2. Edukacja dzieci i młodzieŜy 

 
Edukacja ekologiczna w szkołach jest obowiązkiem ustawowym ustawy o ochronie 

przyrody. JednakŜe dotychczas brak spójnego i ogólnie obowiązującego programu 

edukacji ekologicznej w szkole, obejmującego interdyscyplinarnie większość nauczanych 

przedmiotów. Dlatego prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieŜy to 

najwaŜniejszy segment działań edukacyjnych. Dzięki wyrobieniu w nich nawyków 

właściwego postępowania w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, moŜna się 

spodziewać, Ŝe wprowadzane inwestycje i zmiany, będą znajdowały przychylniejsze 

przyzwolenie społeczeństwa.  

Jak wynika z doświadczeń dzieci i młodzieŜ mogą stać się swoistym 

przekaźnikiem treści ekologicznych w swoich rodzinach. Mogą one „upominać” i nakłaniać 

rodziców do właściwego postępowania z odpadami powstającymi w gospodarstwie 

domowym, prowadzenia właściwej gospodarki wodno-ściekowej, itp. W pewnym stopniu 

poprzez swą świadomość ekologiczną dzieci i młodzieŜ będą kształtować takŜe model 
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konsumpcyjny w rodzinie. Dzięki temu podczas zakupów będą wybierane np. opakowania 

wielokrotnego uŜytku.  

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieŜy w duŜej mierze powinna opierać się na 

placówkach oświatowych wszystkich szczebli. Z uwagi na brak odrębnego przedmiotu 

obejmującego tylko zagadnienia edukacji ekologicznej treści te powinny być włączane w 

realizowane w ramach programów nauczania dla poszczególnych grup wiekowych.  

 
Wychowanie przedszkolne 

Przedszkola jako pierwszy etap edukacji powinien odgrywać zasadniczą rolę 

w kształtowaniu pozytywnych wzorców ekologicznych.  

Celem wychowania przedszkolnego w sferze kształtowania świadomości 

ekologicznej jest przede wszystkim: 

• Wyzwalanie chęci oraz kreowanie umiejętności obserwowania środowiska 

naturalnego, 

• Kształtowanie wraŜliwości zarówno na piękno jak i na szkody 

w środowisku, 

• Uczenie szacunku dla innych istot, 

• Oddziaływanie na styl Ŝycia i świadomość ekologiczną rodziców, 

• Kształtowanie nawyków i zachowań proekologicznych w Ŝyciu codziennym.   

Program przedszkolny powinien przekazywać określone treści ekologiczne, jednak 

nie w postaci męczącej wiedzy encyklopedycznej a zabaw i gier, zgodnie ze sprawdzoną 

praktyką.  

Bardzo waŜną kwestią jest świadomość samych wychowawców przedszkolnych, 

którzy powinni wychodzić z własną inicjatywą, wspieraną przez swoją pomysłowość.  

Do podstawowych metod edukacji ekologicznej w przedszkolu powinno naleŜeć 

organizowanie w przedszkolach zajęć kształtujących ciekawość i szacunek do przyrody. 

MoŜna tu wymienić chociaŜby wycieczki na łono natury, które są jednym z lepszych 

sposobów zapoznania dzieci z okoliczną przyrodą i zasadami jej funkcjonowania. 

Wycieczki te pełnią rolę edukacyjną i poznawczą, są teŜ niejednokrotnie pierwszą szansą 

na samodzielny, nieskrępowany i pełny kontakt z naturą. Rolę terenów wycieczkowych 

mogą bardzo dobrze pełnić ścieŜki edukacyjne, leśne kompleksy promocyjne czy inne 

okoliczne ciekawe przyrodniczo tereny. Atrakcyjna forma zajęć powinna być poparta 

odpowiednią wiedzą nauczycieli, którzy będą tłumaczyć i wyjaśniać a takŜe odpowiadać 

na pytania swoich wychowanków. 

PoŜyteczne mogą być równieŜ działania mające rozbudzić ciekawość przyrodniczą 

i chęć poznania przyrody, takie jak: hodowla małych zwierząt domowych, uprawa kwiatów 

itp. Zasób metod jest praktycznie nieograniczony i zaleŜy tylko od pomysłowości i inwencji 
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samych wychowawców. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe ćwiczenia praktyczne powinny być oparte 

na moŜliwie duŜej liczbie pomocy naukowych i zabawek.  

Ponadto udział w cyklicznych akcjach regionalnych typu: Sprzątanie świata, Dzień 

Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska przyczyni się do dbałości o czystość swojego miejsca 

zamieszkania. 

 
Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe  

Kolejnym etapem w edukacji ekologicznej są szkoły podstawowe 

i ponadpodstawowe. WaŜną kwestią jest zachowanie ciągłości edukacji zapoczątkowanej 

na etapie przedszkolnym. W związku z dorastaniem młodzieŜy moŜliwe jest 

przekazywanie treści w sposób bardziej wieloaspektowy. Rolę inicjatorów 

i pomysłodawców akcji proekologicznych powinni pełnić nauczyciele i wychowawcy klas. 

Dlatego bardzo waŜna jest odpowiednia edukacja skierowana do nauczycieli nauczania 

początkowego dotycząca kursów metodycznych w zakresie edukacji ekologicznej. 

Zaprocentuje to większą świadomością ekologiczną samych nauczycieli, przyczyni się do 

podniesienia poziomu lekcji i zajęć i wyjścia poza sztywne ramy obowiązujących 

programów. 

Istotne jest równieŜ wprowadzenie treści ekologicznych do wszystkich 

przedmiotów nauczania np. fizyki, chemii, geografii, matematyki. Pomocą mogą być 

istniejące materiały np. zbiór zadań dla szkół podstawowych M. Rajkiewicza, 

H. Sieniewicza pt. ”Ekologia w matematyce”, „W trosce o Ziemię” itp. 

Dobrym pomysłem jest takŜe poświęcenie nieco czasu edukacji ekologicznej 

w trakcie godzin wychowawczych. 

 Poza przekazywaniem treści ekologicznych w czasie lekcji konieczne jest właśnie 

w stosunku do dzieci i młodzieŜy zastosowanie takŜe innych form przekazu między 

innymi: organizowanie szkolnych i międzyszkolnych imprez związanych z tematyką 

ekologiczną np. konkursów wiedzy o ekologii, olimpiad, konkursów fotograficznych. Pełnią 

one istotną rolę w podnoszeniu świadomości ekologicznej, a takŜe uświadamianie 

młodzieŜy ścisłych związków człowieka ze środowiskiem i otoczeniem oraz konieczność 

bardziej harmonijnego, zrównowaŜonego i proekologicznego rozwoju kraju.  

Istotne są równieŜ wycieczki edukacyjne np. na składowisko, czy do Zakładu 

Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, 

a jednocześnie na miejsca dzikich wysypisk śmieci i wylewisk ścieków. 

Aby prowadzone działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieŜy przyniosły 

oczekiwane efekty niezbędna jest ścisła współpraca z władzami samorządowymi. 

Przekazywane informacje powinny w duŜej mierze odnosić się do najbliŜszego otoczenia 
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(miejsca zamieszkania) czyli gminy, powiatu. Przykłady właściwe oraz wymagające 

zmiany powinny pochodzić z „własnego podwórka”. 

Dlatego waŜnym elementem w edukacji ekologicznej powinno być zapoznanie 

młodzieŜy z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym swojej gminy. Powinno to 

realizować się poprzez częste wycieczki przyrodnicze w rejony najciekawsze pod 

względem ekologicznym, a takŜe współpracę szkół z nadleśnictwami, administratorami 

obszarów chronionych w zakresie organizowania ścieŜek dydaktycznych, podglądania 

przyrody, organizowania kursów na młodego straŜnika przyrody. 

W powyŜszych działaniach nie naleŜy bagatelizować roli jaką mogą pełnić 

organizacje pozaszkolne takie jak Liga Ochrony Przyrody czy Związek Harcerstwa 

Polskiego. NaleŜy je uwzględnić podczas organizowania róŜnego rodzaju form edukacji 

ekologicznej. Doświadczenie i zaangaŜowanie ludzi tam pracujących mogą się przyczynić 

do lepszego zorganizowania akcji ekologicznej i szerszego udziału młodzieŜy. 

Wymiernym efektem prowadzonej edukacji będzie ostatecznie poprawa stanu 

środowiska na terenie własnej gminy czy powiatu.  

Nie ulega wątpliwości, Ŝe nauczyciele i uczniowie, otrzymując wsparcie gminy lub 

powiatu w tym zakresie, mogą i podejmują w praktyce szereg działań na rzecz środowiska 

lokalnego, które znacznie przekraczają obowiązki programowe szkoły. Dotyczy to 

zarówno wsparcia programowego jak i finansowego, przygotowywanych przez 

poszczególnych nauczycieli czy całe placówki szkolne działań. Komórką, która powinna 

się zająć koordynacją wszelkich kontaktów i działań pomiędzy samorządami 

a placówkami oświaty powinny być właściwe wydziały urzędów gmin i powiatu lub 

powołane Centrum Edukacji Ekologicznej Związku.  

Stosunkowo nieskomplikowanymi dla samorządów przykładami wspierania 

ekologicznych działań szkoły są między innymi współfinansowanie, wspólna organizacja 

i pomoc merytoryczna w takich przedsięwzięciach jak:  

• organizacja Dnia Ziemi czy Światowego Dnia Ochrony Środowiska,  

• prowadzenie programów autorskich czy innowacji pedagogicznych w szkołach,  

• programy edukacyjne np. związane z gospodarowaniem odpadami w gminie lub 

innym realizowanym przez gminę przedsięwzięciem na rzecz środowiska,  

• konkursy związane z tematyką lokalnej gospodarki odpadowej, 

• udział pracowników samorządowych w zajęciach terenowych klas bądź kół 

przyrodniczych, w charakterze specjalistów, w zakresie określonym tematem zajęć 

terenowych,  

• udostępnianie i popularyzacja informacji, w tym takŜe materiałów drukowanych, na 

temat zagroŜeń i prośrodowiskowych działań powiatu czy gminy, celem wspólnej 

edukacji mieszkańców tego terenu,  
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• prenumerata czasopism przyrodniczych i ekologicznych,  

• wzbogacanie bibliotek szkolnych w materiały dydaktyczne przydatne w realizacji 

zagadnień związanych z gospodarką odpadową, ekologią i ochroną środowiska,  

• wspieranie programów i ekologicznych przedsięwzięć szkół np. poprzez 

wyposaŜenie ich w niezbędne pomoce naukowe wykorzystywane podczas 

realizacji tych działań,  

• organizacja i prowadzenie ścieŜek i ogródków dydaktycznych; 

• współorganizacja z Powiatem i Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym form 

doskonalenia nauczycieli (np. warsztatowych) w zakresie edukacji ekologicznej. 

 
W działaniach gminy na rzecz edukacji ekologicznej powinno się równieŜ zaleźć 

wspieranie rozwoju bazy edukacyjnej dla Zielonych Szkół  lub Zielonych Klas. Ta forma 

edukacji powinna być potraktowana priorytetowo ze względu na optymalny sposób 

przybliŜania młodzieŜy istoty i znaczenia ekologii. 

Przy prowadzeniu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieŜy (i nie tylko) zasadne 

jest takŜe podjęcie współpracy z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi tzw. NGO            

(Non-Governmental Organization). Współpraca taka przyczyni się do wzbogacenia 

zakresu merytorycznego prowadzonych działań z drugiej zaś strony pozwoli na obniŜenie 

jej kosztów. Wielokrotnie z racji swych działań statutowych organizacje te świadczą swą 

pomoc w formie nieodpłatnej. Do największych organizacji ekologicznych działających na 

terenie całego kraju moŜna zaliczyć między innymi: Ligę Ochrony Przyrody, Polski Klub 

Ekologiczny, Federacja Zielonych, Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra. 

Do ciekawszych form edukacji ekologicznej naleŜy uczestnictwo szkół 

w międzynarodowych inicjatywach na rzecz ochrony środowiska np. GREEN, GLOBE, 

Błękitny kciuk. Daje to moŜliwość szerszej współpracy między młodzieŜą i wymiany 

informacji w kontekście zagroŜeń środowiska. Ponadto podobne programy dają często 

moŜliwość wymiany młodzieŜy z róŜnych krajów w ramach współpracy międzynarodowej.  

 
6.2.1.3. Edukacja dorosłych 

 
 Edukacja osób dorosłych wymaga znalezienia właściwego sposobu kształtowania 

świadomości ekologicznej. Specjalnie organizowane spotkania, wykłady, czy kluby 

dyskusyjne nie zawsze przynoszą, zamierzone rezultaty. Krąg odbiorców tego typu form 

edukacyjnych bywa bardzo zawęŜony (pojawiają się tylko zainteresowani). Z badań 

wynika, Ŝe na kształtowanie świadomości ekologicznej duŜy wpływ wywierają media. 

Przekazują one wiedzę na temat funkcjonowania, znaczenia i zagroŜeń przyrody, ale 

równieŜ informują na bieŜąco o problemach i działaniach na rzecz ochrony środowiska. 

Dlatego teŜ współpraca z mediami (prasa lokalna, rozgłośnie radiowe, telewizja) nie tylko 
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poszerza znacznie krąg edukowanych, ale takŜe przekazuje treści ekologiczne wraz 

z informacjami o konkretnych działaniach.  

 Dobrze przeprowadzona edukacja w prasie lokalnej ma na celu ukształtowanie 

świadomości mieszkańców przejawiającej się w ich konkretnych działaniach  związanych 

z troską o otaczające ich najbliŜsze środowisko. WaŜny jest równieŜ wybór odpowiednich 

treści, połoŜenie szczególnego nacisku na uświadomienie, Ŝe pojedyncze zachowania 

kaŜdego z nas mają wielkie znaczenie w zachowaniu czystości i estetyki całej gminy, 

miasta czy wioski. Treści te naleŜy przekazywać kilkakrotnie stosując odmienne, 

interesujące formy przekazu. Edukacja ekologiczna w mediach, przede wszystkim 

w prasie, jest stosunkowo prosta do przeprowadzenia. Wymaga odpowiedniego 

przygotowania dziennikarzy.  

 Edukacja ekologiczna dorosłych powinna być połączona równieŜ z rozrywką 

społeczności lokalnych, w ramach której mogą być propagowane równieŜ treści 

ekologiczne. Imprezy typu festyny, wystawy, konkursy, wycieczki, koncerty itp. zazwyczaj 

przeznaczone są dla całych rodzin. Tym samym jest sposobność do włączania dzieci 

w prezentacje ekologiczne i przekazywanie wiedzy rodzicom zaangaŜowanym w występy 

dzieci. Taki sposób edukowania dorosłych (rodziców) jest bardzo skuteczną formą 

przekazywania treści ekologicznych. 

Na omawianym terenie proponowane formy przekazu treści ekologicznych mogą 

mieć charakter cykliczny np. przechodzący z gminy do gminy. MoŜna do ich organizacji 

wykorzystać Gminne Ośrodki Kultury czy remizy straŜackie (wystawy) a takŜe boiska czy 

sceny widowiskowe (festyny). 

Dobrym pomysłem jest takŜe włączenie do współpracy organizacji takich jak Polski 

Związek Wędkarski, Polski Związek Łowiecki, organizacji kościelnych i związków 

wyznaniowych – organizacja przez nie akcji informacyjno – edukacyjnych ma wiele zalet, 

między innymi dotarcie dzięki temu do środowisk dotąd nie objętych akcją edukacyjną. 

Poza tym w wielu organizacjach edukacja ta przekracza ramy „standardowej” edukacji 

środowiskowej. Pojawiają się w niej elementy religijne, filozoficzne, etyczne, zdrowotne, 

społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne.  

 Odrębnym obszarem edukacji ekologicznej skierowanej do mieszkańców gminy 

jest edukacja skierowana do organizatorów turystyki i wypoczynku. Turystyka 

i wypoczynek wpływają na rozwój psychofizyczny człowieka oraz w duŜym stopniu 

decydują o jego stosunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego. Niewłaściwie 

organizowana masowa turystyka i rekreacja negatywnie oddziałuje na środowisko. 

Konieczne jest zatem objęcie edukacją ekologiczną zarówno organizatorów turystyki 

i wypoczynku jak i osób korzystających z tych usług. Organizatorzy turystyki na obszarach 

chronionych oraz organizacje zajmujących się eko- i agroturystyką stanowią grupę osób 
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bardzo zainteresowanych promocją idei proekologicznych. Edukacja powinna obejmować 

równieŜ ludność zamieszkałą na tych terenach. Szczególny nacisk połoŜony powinien być 

na promocję agroturystyki oraz zasad funkcjonowania gospodarstw ekologicznych 

i przestawiania produkcji z tradycyjnej na ekologiczną. Byłaby to równieŜ pewna forma 

aktywizacji zawodowej środowisk rolniczych, skierowująca aktywność mieszkańców ku 

bardziej perspektywicznym formom działalności zawodowej. 

Nie naleŜy równieŜ zapomnieć o sezonowych „akcjach ekologicznych” np. 

Sprzątanie Świata, Dni Ziemi. Stawiają sobie one za cel ochronę przyrody, ostrzegają 

przed zagroŜeniami, uświadamiają szkodliwość niektórych zachowań człowieka.  

 
6.2.2. Społeczne kampanie informacyjne 

 
Urząd Miejski w swych działaniach powinien połoŜyć duŜy nacisk na realizację 

szerokich kampanii edukacyjnych, których celem byłoby propagowanie idei 

zrównowaŜonego rozwoju. Do przykładowych kampanii informacyjnych moŜe naleŜeć 

prowadzenie akcji informującej mieszkańców o szkodliwości środowiskowej niektórych ich 

działań np. spalanie w domowych piecach materiałów szkodzących atmosferze – 

plastików, odpadków domowych, wywoŜenie odpadów na nielegalne wysypiska śmieci, 

niezorganizowane opróŜnianie przydomowych szamb.  

Realizacja takich zadań prowadzona powinna być z wykorzystaniem wszystkich 

lokalnie dostępnych form.  

 
6.2.2.1. Media w kampanii informacyjnej 

 
Niezbędnym elementem pomyślnego promowania zagadnień ekologicznych jest 

wsparcie prowadzonych działań w środkach masowego przekazu. Media poprzez spore 

moŜliwości oddziaływania, spełniają waŜną rolę w kształtowaniu świadomości 

proekologicznej.  

Prowadzona właściwa polityka medialna ma na celu dotarcie z treściami 

ekologicznymi głównie do osób dorosłych.  

 W celu osiągnięcia poŜądanych efektów prowadzona polityka medialna powinna 

być oparta w głównej mierze o media lokalne i regionalne (prasa, radio) a takŜe z racji 

znacznego wzrostu jego znaczenia równieŜ o internet. 

 
Prasa lokalna i regionalna 

 
Współpracując z prasą władze samorządowe dysponują specyficznymi formami 

edukowania społeczeństwa m. in. poprzez: 
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• Ogłoszenie. Poprzez tę formę w prosty, hasłowy sposób moŜna promować 

np. o wprowadzanym systemie segregacji odpadów. Ogłoszenie moŜe zawierać 

informacje edukujące co do sposobów korzystania z pojemników na odpady.  

• Wkładka informacyjna do gazety. Powinna zostać skonstruowana w formie 

ulotki/broszury tematycznej np. w zakresie gospodarki odpadami. Wkładka ma za 

zadanie informować – jak unikać wytwarzania odpadów, jak je segregować, co 

robić, aby na składowisko trafiało jak najmniej śmieci. Ulotka ta stanowiłaby więc 

ABC kultury odpadowej, z którą powinni się zapoznać mieszkańcy gmin powiatu. 

PomoŜe ona równieŜ społeczeństwu szerzej spojrzeć na róŜne aspekty produkcji 

odpadów i uzmysłowić jak mogą temu przeciwdziałać. Ta sama broszura 

powinna być równieŜ rozdana mieszkańcom gminy tuŜ przed bezpośrednim 

rozpoczęciem segregacji odpadów (np. około miesiąca wcześniej). 

• Konkursy prasowe o tematyce ekologicznej. Powinny być skierowane do 

szerokiego grona odbiorców, a ich celem popularyzacja wiedzy ekologicznej 

i rozbudzanie ciekawości przyrodniczej.  

 
Wskazane jest takŜe aby na łamach lokalnej prasy (gminnej czy powiatowej) 

utworzyć rubrykę (stronę) poświęconą szeroko rozumianej ochronie środowiska. 

Publikowane byłyby tam artykuły poświęcone poszczególnym zagadnieniom ochrony 

środowiska. Autorami mogą być zaproszeni specjaliści, przedstawiciele pozarządowych 

organizacji ekologicznych, przedstawiciele władz samorządowych itp. Artykuły mogą 

swoja treścią nawiązywać do fenologii i zjawisk aktualnie zachodzących w przyrodzie np. 

problem wypalania traw – okres wiosenny, zaśmiecanie lasów – okres wakacyjny, 

dokarmianie ptaków – okres zimowy.    

 
Ponadto na łamach lokalnej gazety powinien być zamieszczony adres i kontakt do 

odpowiedniego referatu Urzędu Miejskiego zajmującego się sprawami ochrony 

środowiska. Pod podanymi numerami telefonów powinny znajdować się kompetentne 

osoby zdolne odpowiedzieć na zapytania mieszkańców gminy lub przyjąć informację o 

zagroŜeniu środowiska i przekazać ją dalej do organów kontrolnych np. Inspektoratu 

Ochrony Środowiska.  

 
Lokalne rozgłośnie radiowe 

 
Sposobami wykorzystania lokalnej rozgłośni radiowej o zasięgu regionalnym 

w celu propagowania wybranych zagadnień ochrony środowiska, moŜe być: 

• Wyprodukowanie przez agencję reklamową radiowego spotu informacyjnego  np. 

dotyczącego szkodliwości wypalania traw i ściernisk. WaŜne by informacja ta była 
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zrozumiała dla słuchaczy w róŜnym wieku (moŜna emitować kilka róŜnych 

informacji (chodzi o stopień ich złoŜoności) kierowanych do róŜnych odbiorców, 

naleŜy jednak pamiętać o rosnących wtedy znacznie kosztach). Informacja ta 

powinna być emitowana najlepiej w najbardziej atrakcyjnych godzinach 

i podkreślać hasło kampanii edukacyjnej.  

• Zaproponowanie dziennikarzom przeprowadzenia w studio dyskusji z udziałem 

specjalistów i przedstawicieli władz gminnych i powiatowych. Goście odpowiadają 

na zadawane przez telefon pytania słuchaczy. Takie dyskusje przyciągają 

zazwyczaj uwagę społeczności. Dzięki takiemu sposobowi informowania władze 

poznają stosunek mieszkańców do decyzji samorządowców, którzy z kolei mają 

moŜliwość wyjaśnić społeczności wszelkie pojawiające się wątpliwości 

i niejasności.  

 
Ponadto radio moŜe pełnić bardzo skuteczne medium w zakresie informowania 

o bieŜących i zbliŜających się imprezach i konkursach ekologicznych. 

 
Internet 

 
 WaŜną inicjatywą słuŜącą komunikacji społecznej i informowaniu mieszkańców 

o podejmowanych przez władze samorządowe działań jest wykorzystanie moŜliwości 

jakie daje Internet.  

Stworzenie strony internetowej, na której znalazłyby się wszystkie bieŜące 

informacje dotyczące zakresu ochrony środowiska. W przypadku tworzenia strony 

internetowej naleŜy pamiętać o ograniczonym zasięgu oddziaływania tego medium. 

JednakŜe rola internetu nie powinna być bagatelizowana, gdyŜ globalna sieć www staje 

się coraz bardziej znaczącym medium i stanowi jedną z lepszych metod dotarcia do 

młodych ludzi.  

Treści edukacyjne umieszczane na stronach gminy powinny zawierać informacje 

o przyjętych kierunkach działania gminy w zakresie ochrony środowiska, a takŜe 

zestawienie działań juŜ podjętych i przedstawienie wyników. Ponadto naleŜy wyraźnie 

podkreślić znaczenie jakie ma dla gminy ochrona środowiska. Na stronie powinny 

znajdować się podstawowe wiadomości o gminie, ze szczególnym uwzględnieniem 

walorów przyrodniczo – krajobrazowych regionu. Promowanie swojej gminy jako regionu 

czystego przyrodniczo, przywiązującego wagę do działań w zakresie ekologii powinno być 

priorytetem w zakresie aktywnego poszukiwania inwestorów i rozwoju turystyki.  

Ponadto na stronie internetowej powinny znaleźć się informacje przydatne dla 

mieszkańców gminy; między innymi w obszarze pomocy w zakresie uzyskiwania wsparcia 

ze środków unijnych np. funduszy strukturalnych, unijnych dopłat do gospodarstw 
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rolniczych. NaleŜałoby w tym celu zamieścić odpowiednie „linki” do stron tematycznych 

informujących w sposób bardziej szczegółowo w/w kwestii oraz adresy instytucji 

zajmujących się daną problematyką. 

Oprócz tego osobną część strony powinny stanowić porady i wskazówki jak sferą 

działalności bytowej i gospodarczej najmniej oddziaływać na środowisko. Do 

przykładowych obszarów edukacji mogą naleŜeć: dzikie wysypiska śmieci, 

niezorganizowane opróŜnianie szamb przydomowych, dzikie wylewiska ścieków. 

Na stronie internetowej moŜna równieŜ zamieszczać w porozumieniu z lokalnymi 

gazetami artykuły dotyczące np. gospodarki wodno - ściekowej, wcześniej publikowane 

na ich łamach (w tradycyjnej, papierowej wersji). 

WaŜną funkcją strony internetowej moŜe być równieŜ opcja „newsletter” polegająca 

na regularnym informowaniu zainteresowanych mieszkańców gminy o konkretnych 

działaniach, projektach czy inwestycjach w obszarze ochrony środowiska za pomocą 

poczty e-mail. Dodatkowo poczta elektroniczna daje moŜliwość zgłaszania zapytań, 

postulatów związanych z ochroną środowiska. Odpowiedzi powinny być zamieszczane na 

bieŜąco stronie lub przypadku bardziej złoŜonych pytań po konsultacji z kompetentnym  

organem przesyłane na skrzynkę pocztową adresata zapytania.  

Współpraca z mediami ma na celu uzyskanie aktywnego poparcia mieszkańców 

dla realizowanych przez samorząd działań. Chodzi o taką profesjonalną działalność 

z zakresu public relations, której celem jest nie tylko przeforsowanie trudnych decyzji lecz 

przede wszystkim promowanie postaw prospołecznych. Promocja za pośrednictwem 

mediów zachowań proekologicznych oraz ogólnie ochrony środowiska, odgrywa bardzo 

waŜną rolę i jest jednym z podstawowych źródeł informacji. Dzięki pomocy mediów 

w trakcie realizacji programu moŜliwe będzie równieŜ przeprowadzenie rozmaitych akcji 

i kampanii edukacyjnych. 

Rozbudzenie toŜsamości kulturowej społeczności lokalnej jest bardzo waŜnym, 

choć często niedocenianym elementem edukacji ekologicznej. Zapoczątkowanie myślenia 

i działania w kategoriach obywatelskich spowoduje, Ŝe mieszkańcy zaczną brać na siebie 

odpowiedzialność za stan środowiska w gminie. Wykształcenie więzi z zamieszkiwanym 

terenem, zakorzenienie się ludzi w miejscowej tradycji i historii spowoduje postrzeganie 

gminy przez jej mieszkańców jako swojej „małej ojczyzny”. Jednym ze sposobów 

wspierania lokalnego patriotyzmu i postaw obywatelskich jest powołanie, lub wspieranie 

istniejącego lokalnego towarzystwa miłośników ziemi, a takŜe organizowanie koncertów, 

festynów i innych imprez promujących lokalną tradycję i kulturę. 



ABRYS Technika Sp. z o.o.  
Program Ochrony Środowiska  
dla Miasta i Gminy Poddębice 

 

VI. ZAŁOśENIA SYSTEMU EDUKACJYNO-INFORMACYJNEGO 162

 
6.2.2.2. Okresowe kampanie informacyjne 

 
Do najpopularniejszych i stosunkowo łatwych do przeprowadzenia 

(współorganizacji) działań z zakresu kampanii informacyjnych naleŜy zaliczyć akcję 

ulotkową, festyny, radiową otwartą debatę powiatową.  

 
Akcja ulotkowa 

 
 Akcja ulotkowa to najpopularniejsza forma przekazu treści ekologicznych. Jest ona 

zawsze wsparciem przy wprowadzaniu konkretnych działań związanych z ochroną 

środowiska. Z załoŜenia ulotki (broszury informacyjne) trafiają bezpośrednio do adresatów 

czyli mieszkańców. Bezpośrednie dostarczanie wybranej grupie daje większą gwarancję 

osiągnięcia zamierzonego celu.  

Istotną sprawą jest aby kolportaŜ ulotek był przeprowadzony przed podjęciem 

konkretnych działań „technicznych”. Mieszkańcy będą mieli właściwe przygotowanie 

merytoryczne w chwili wprowadzanych zmian.  

Kolportowane ulotki powinny zawierać tylko najwaŜniejsze elementy 

wprowadzanych działań – pełen zakres informacji powinien być przekazany za 

pośrednictwem innych form przekazu. Ulotki winny wyjaśniać i uzasadniać wprowadzane 

przedsięwzięcia a takŜe przedstawiać korzyści z nich płynące  

Przekazywane treści powinny być zredagowane w sposób jasny i skrótowy 

(najlepiej hasłowo) a forma ulotki powinna być przejrzysta i czytelna.  

 
Festyny 

 
Festyn ma być w załoŜeniu imprezą rodzinną, na której spotykają się wszyscy 

mieszkańcy danej miejscowości. Oprócz typowej rozrywki w czasie trwania festynu mogą 

być przekazywane mieszkańcom takŜe informacje ekologiczne. Mogą to być róŜnego 

rodzaju konkursy: sprawnościowe, wiedzy z danej dziedziny itp. Wskazane aby 

proponowane formy edukacji poprzez zabawę angaŜowały w nią dzieci i rodziców. 

W trakcie trwania festynu moŜna propagować treści z szeroko rozumianej ochrony 

środowiska: 

• Prezentacja gospodarstw agroturystycznych z terenu gminy, 

• Warsztat ceramiki, 

• Wystawa zdrowej Ŝywności połączona z degustacją, 

• Prezentacja miejscowych nadleśnictw, 

• Warsztaty wikliniarskie, 

• Wystawa sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, 



ABRYS Technika Sp. z o.o.  
Program Ochrony Środowiska  
dla Miasta i Gminy Poddębice 

 

VI. ZAŁOśENIA SYSTEMU EDUKACJYNO-INFORMACYJNEGO 163

• Prezentacja literatury ekologicznej i prac plastycznych związanych z ekologią, 

wykonanych przez młodzieŜ 

• Wystawa fotograficzna prezentująca walory krajobrazowo - przyrodnicze gminy, 

mająca na celu pokazanie mieszkańcom ich okolicy jako terenu wartego ochrony 

i poznania. 

Zagadnieniem, które powinno równieŜ znaleźć się w kręgu zainteresowań 

tematycznych kampanii edukacyjnej, jest promowanie odmiennych od samochodu źródeł 

transportu np. roweru. 

Istotne jest równieŜ włącznie władz gminy w promocję roweru jako ekologicznego 

środka transportu. Rower jako środek transportu powinien być promowany poprzez dwie 

funkcje, które spełnia mianowicie: środka transportu i rekreacyjno-turystyczną. Powinno 

się to realizować poprzez wyznaczenie ścieŜek rowerowych i szlaków rowerowych 

powiązanych z istniejącymi szlakami turystycznymi, co słuŜyłoby nie tylko zwiększeniu 

wraŜliwości na przyrodę jak równieŜ promocję walorów turystycznych gminy. Na promocję 

roweru jako środka transportu moŜe składać się organizacja letnich festynów (np. zlot 

właścicieli starych rowerów) i rajdów rowerowych, połączonych z promocją agroturystyki. 

Wskazany jest udział rowerzystów w obchodach Dnia Ziemi i Dnia Bez Samochodu.  

Kampania edukacyjna powinna zachęcać mieszkańców do pozostawienia 

samochodów w garaŜu i uŜywania ich tylko do dalszych podróŜy.  

Wskazane jest aby w rajdach i wycieczkach (przynajmniej w większych imprezach 

- o charakterze festynów), ze względów promocyjnych udział brali takŜe przedstawiciele 

władz samorządowych.  

 
6.2.2.3. Włączanie mieszkańców w procesy decyzyjne na poziomie gminy 

 
Podstawowym celem władz gminy powinno być zapewnienie dostępu do informacji 

o środowisku: jego aktualnym stanie, ocen oddziaływania wybranych inwestycji na 

środowisko, gminnych planów ochrony środowiska itp. Wskazane byłoby ustanowienie 

i wdroŜenie w urzędzie gmin procedur uzyskiwania przez obywateli informacji o stanie 

środowiska i działalności wydziałów zajmujących się kształtowaniem środowiska.  

Ponadto informowanie mieszkańców gminy z wyprzedzeniem o planowanych 

inwestycjach na terenie gminy oraz o jego wpływie na stan środowiska naturalnego, 

pomoŜe w stworzeniu pozytywnego klimatu współpracy pomiędzy mieszkańcami 

a władzami gminy. Dodatkowo naleŜałoby ustanowić prowadzenie aktywnych konsultacji 

społecznych w procesie podejmowania decyzji. Społeczność lokalna powinna mieć nie 

tylko okazję wypowiedzenia się w danej kwestii ale równieŜ moŜliwość aktywnego 
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uczestnictwa w toku postępowania administracyjnego. W tym celu naleŜy propagować 

wiedzę na temat moŜliwości udziału obywateli w procesach decyzyjnych.  

Generalnie odgórnie narzucone pomysły i zadania nie spotykają się zwykle 

z aprobatą społeczności lokalnych, a więc najlepiej gdyby większość pomysłów 

w zakresie ochrony środowiska było inicjatywami oddolnymi, zainicjowanymi przez 

samych mieszkańców gminy, bądź władze lokalne. 

 

6.3. Centrum Edukacji Ekologicznej i Gminny Punkt E dukacji Ekologicznej 

(GPEE) 

 
Realizując na terenie regionu i gminy edukację ekologiczną, naleŜy pamiętać, Ŝe 

bez aktywnego udziału społeczeństwa i współpracy z władzami lokalnymi nie będzie 

moŜliwe rozwiązanie problemów ekologicznych, czyli wdraŜanie zasad zrównowaŜonego 

rozwoju. Głównym bowiem celem edukacji ekologicznej jest zmiana zachowań na 

proekologiczne wszystkich grup społecznych. 

Dlatego dla prawidłowego funkcjonowania kampanii edukacji społeczeństwa 

związanej z wdraŜaniem zrównowaŜonego rozwoju na terenie gminy niezbędna jest 

sprawna koordynacja wszystkich działań edukacyjnych.  

Z tego względu naleŜy rozwaŜyć moŜliwość utworzenia przy siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Poddębicach Centrum Edukacji Ekologicznej Związku Gmin Regionu 

Poddębickiego wraz z Gminnym Punktem Edukacji Ekologicznej (GPEE).  

Powołanie Związkowego Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE), którego zadaniem 

głównym byłoby koordynacja wszystkich działań edukacyjnych załoŜonych w programach 

edukacji ekologicznej gmin naleŜących do Związku, umoŜliwiłoby prowadzenie na szeroką 

skalę spójnej edukacji ekologicznej. MoŜliwe byłoby równieŜ połączenie edukacji 

ekologicznej z promocją regionu.  

W pierwszym etapie funkcjonowania CEE, wystarczające jest zatrudnienie jednej 

osoby. Z chwilą skoordynowania wszystkich działań oraz opracowania dalszych 

wspólnych przedsięwzięć moŜe nastąpić konieczność poszerzenia składu osobowego 

Centrum. Centrum moŜe równieŜ działać w oparciu o pracę staŜystów, praktykantów, 

młodzieŜy (animatorów edukacji ekologicznej) działających pod okiem pracownika Urzędu 

(kierownika CEE).  

Głównym celem działalności gminnego punktu byłoby koordynowanie działań 

edukacyjnych prowadzonych na terenie gminy oraz współpraca z organizacjami lokalnymi 

i działającymi na terenie gminy. Do takich naleŜą m.in. Nadleśnictwo Poddębice, Miejska i 

Gminna Biblioteka Publiczna, Poddębicki Dom Kultury, MłodzieŜowe Centrum Edukacji 

Europejskiej. Punkt powinien być takŜe inicjatorem lokalnych czy ponadlokalnych działań 
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edukacyjnych i pełniłby rolę pomostu informacyjnego pomiędzy władzami gminy a 

mieszkańcami. Punkt jednocześnie powinien przejąć zadania związane z pozyskiwaniem 

środków na zaplanowane działania np. środków gminnych GFOŚiGW, ze sponsoringu, 

reklam. 

Działania edukacyjne prowadzone przez Centrum Edukacji Ekologicznej i Punkt 

Edukacji Ekologicznej powinny objąć trzy zasadnicze segmenty (analogicznie do załoŜeń 

niniejszego rozdziału):  

1. edukację ekologiczną obejmującą decydentów (pracownicy samorządowi, 

sołtysi, radni), oraz osoby mające przekazywać informacje pozostałym grupom 

społecznym (nauczyciele, pracownicy słuŜb komunalnych); 

2. edukację ekologiczną dzieci i młodzieŜy opartą na ścisłej współpracy 

z placówkami oświaty; 

3. edukację ekologiczną dorosłych członków społeczności lokalnych, 

realizowanej między innymi przez politykę medialną oraz prowadzenie 

okresowych akcji ekologicznych obejmujące wszystkich mieszkańców np. 

sprzątanie świata, wystawy, konkursy, festyny. 

 
Wskazane byłoby równieŜ opracowanie Programu Edukacji Ekologicznej, który 

wyznaczałby planowane działania w zakresie prowadzonej edukacji centrum w ujęciu 

czasowo-finansowym. ZałoŜyć naleŜy spójność Programu Edukacji Ekologicznej z 

niniejszym Programem Ochrony Środowiska. 

Ponadto co pewien czas GPEE powinien organizować wystawy, na których 

prezentowałoby swoje wyniki i osiągnięcia na przestrzeni minionego okresu 

np. 6 miesięcy. Byłoby to swojego rodzaju podsumowanie wyników GPEE i okazja do 

przemyśleń i wyciągnięcia wniosków co do dalszych kierunków działań.  
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