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Edukacja sta!a si" jednym z kluczowych zada# w$ród 17 Celów 
Zrównowa%onego Rozwoju. Zdaniem przedstawicieli Organizacji Narodów 

Zjednoczonych (ONZ) wysokiej jako$ci edukacja stanowi podstaw" do poprawy 
%ycia ludzi i zrównowa%onego rozwoju. Powszechny dost"p do edukacji ma te% 
istotny wp!yw na jako$& %ycia i przek!ada si" na znalezienie innowacyjnych roz-
wi'za# najwi"kszych problemów wspó!czesnego $wiata. Poziom edukacji wzra-
sta i post"py wida& w ka%dej kolejnej dekadzie. Mimo to nadal ponad 250 mln 
dzieci nie ucz"szcza do szko!y, a ponad 20% nie ma styczno$ci z placówkami na 
poziomie podstawowym. Ponadto nawet te ucz'ce si" i tak nie potrafi' czyta& 
i liczy&. Sytuacja taka powoduje, %e przed spo!eczno$ci' mi"dzynarodow' posta-
wiono szereg zada#.

W ramach Agendy na rzecz Zrównowa!onego Rozwoju 2030 zak!ada si" 
m.in. zapewnienie wszystkim dzieciom uko#czenia nieodp!atnej, sprawiedli-
wej, dobrej jako$ci edukacji na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. 
Równy, przyst"pny cenowo dost"p do wysokiej jako$ci wykszta!cenia technicz-
nego, zawodowego i wy%szego, w tym do wy%szych uczelni, dotyczy tak%e osób 
doros!ych. W$ród zada# wyró%niono prób" wyeliminowania nierówno$ci p!ci 
w edukacji oraz zapewnienie równego dost"pu do edukacji na wszystkich po-
ziomach i do szkole# zawodowych dla najs!abszych grup, w tym dla osób z nie-
pe!nosprawno$ciami, ludno$ci rdzennej oraz dla dzieci w trudnej sytuacji. Aby 
plany zosta!y zrealizowane, niezb"dne okazuj' si" sta!e szkolenie nauczycieli, 
rozbudowywanie placówek edukacyjnych i tworzenie programów stypendial-
nych. Dzia!ania te maj' zapewni& do roku 2030 mo%liwo$& przyswojenia wiedzy 
i nabycia umiej"tno$ci potrzebnych do promowania zrównowa%onego rozwoju, 
w tym m.in. przez edukacj" na rzecz zrównowa%onego rozwoju i zrównowa%one-
go stylu %ycia, praw cz!owieka, równo$ci p!ci, promowania kultury pokoju i nie-
stosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia ró%norodno$ci 
kulturowej i wk!adu kultury w zrównowa%ony rozwój1 (zob. tak%e rozdzia! 2. 
Dokumenty zrównowa!onego rozwoju).

1 Cel 4: Zapewni" wszystkim edukacj# wysokiej jako$ci oraz promowa" uczenie si# przez 
ca%e !ycie, Cele Zrównowa%onego Rozwoju, United Nations, https://www.un.org.pl/cel4 [do-
st"p: 25.03.2022].
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Konsensus co do zmian zachodz'cych w $rodowisku lub lepsze ich zrozumienie 
mo%liwe staj' si" w przypadku odpowiedniego poziomu wykszta!cenia. Dyskusje 
nad utworzeniem programów nauczania edukacji $rodowiskowej prowadzone 
by!y od pocz'tku lat 70. XX w. (zob. sekcj" Kalendarium w niniejszym rozdziale) 
i okaza!y si" jednym z najwi"kszych wyzwa# wspólnoty mi"dzynarodowej. Jak 
zauwa%a Stephen Sterling, edukacja dla zrównowa%onego rozwoju jest procesem, 
który umo%liwia ludziom zrozumienie wspó!zale%no$ci ca!ego %ycia na planecie 
oraz reperkusji, jakie ich dzia!ania i decyzje mog' mie& na zasoby, $rodowisko 
i spo!eczno$& globaln' zarówno wspó!cze$nie, jak i w przysz!o$ci. Proces ten 
zwi"ksza $wiadomo$& ludzi na temat czynników ekonomicznych, politycznych, 
spo!ecznych, kulturowych, które wspieraj' lub utrudniaj' zrównowa%ony rozwój. 
Rozwija te% $wiadomo$&, kompetencje, postawy i warto$ci ludzi, umo%liwiaj'c 
im skuteczne zaanga%owanie w zrównowa%ony rozwój na poziomie lokalnym, 

Zrównowa!ony rozwój w badaniach naukowych: autorzy, o"rodki badawcze i #ród$a 
finansowania*

Autorami ponad po!owy bada" dotycz#cych zrównowa$onego rozwoju, dost%pnych w bazie Web of 
Science (52,9%), s# przedstawiciele zaledwie pi%ciu pa"stw; s# to odpowiednio: Chiny – 22,1%, USA – 
13,1%, Wielka Brytania – 7,3%, Indie – 5,3% i Australia – 5,1%. W pierwszej dwudziestce odnale&' mo$-
na tak$e artyku!y z Niemiec, W!och, Kanady, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Francji, Brazylii, Szwecji, Rosji, 
Malezji, Polski, Rumunii, Indonezji i Afryki Po!udniowej.

W dyskursie naukowym dominuj# prace badaczy z Chi"skiej Akademii Nauk (blisko 10,7 tys. tek-
stów); kolejno notuje si% analizy prowadzone w Centre National De La Recherche Scientifique (CNRS) – 
francuskiej pa"stwowej instytucji naukowej, b%d#cej najwi%ksz# i najbardziej presti$ow# organizacj# 
tego typu we Francji. Pozosta!e afiliowane s# przez badaczy z Uniwersytetu Kalifornijskiego (USA), 
Uniwersytetu w Wageningen (Holandia), Uniwersytetu w Londynie, Uniwersytetu w Utrechcie (Holan-
dia), Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR) – konsorcjum zrzeszaj#cego 
mi%dzynarodowe organizacje zajmuj#ce si% badaniami nad bezpiecze"stwem $ywno(ci, a tak$e Indyj-
skiego Instytutu Systemów Technologii (IITS) i Rosyjskiej Akademii Nauk.

W blisko po!owie artyku!ów podawano &ród!o finansowania. Na tej podstawie wyliczono, $e nie-
mal 28 tys. z nich powsta!o dzi%ki wsparciu Chi"skiej Narodowej Fundacji Nauk Przyrodniczych (NFSC), 
która prowadzi dzia!alno(' od wczesnych lat 80. XX w. Znacz#cymi donatorami okaza!y si% tak$e Ko-
misja Europejska (12,5 tys. prac) i brytyjski instytut UKRI – powo!any on zosta! do $ycia w kwietniu 
2018 r. jako pozaresortowy organ publiczny sponsorowany przez Departament Biznesu, Energii i Stra-
tegii Przemys!owej (BEIS). Fundusze UKRI wspar!y ju$ blisko 6,2 tys. bada" z obszaru zrównowa$onego 
rozwoju dost%pnych w Web of Science. Istotne wsparcie oferowa! tak$e chi"ski fundusz National Key 
Research and Development Programs (4,7 tys.). Zestawienie pi%ciu instytucji zamyka ameryka"ska Na-
rodowa Fundacja Nauki (NSF), która dotowa!a 3,9 tys. projektów. Jest ona niezale$n# agencj# federaln# 
utworzon# przez Kongres w 1950 r. celem wspierania bada" podstawowych i ludzi, a tym samym utrzy-
mania pozycji (wiatowego lidera dzi%ki wiedzy.

Zaprezentowane dane wskazuj# na dominacj% w przestrzeni naukowej kilku o(rodków badaw-
czych, co mo$e mie' wp!yw na prezentowan# tematyk% i jej perspektyw%.

* W ramce zaprezentowano obliczenia w!asne na podstawie danych z bazy Web of Science, https://www.we-
bofscience.com/wos/woscc/basic-search [dost%p: 6.07.2022].
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krajowym i mi"dzynarodowym. Edukacja gwarantuje sprawiedliwsz' i bardziej 
zrównowa%on' przysz!o$&. Umo%liwia te% ludziom integracj"2.

Edukacja na rzecz zrównowa%onego rozwoju pozwala ka%demu cz!owieko-
wi zdoby& wiedz", umiej"tno$ci, postawy i warto$ci niezb"dne do kszta!towania 
zrównowa%onej przysz!o$ci. Oznacza te% w!'czenie kluczowych zagadnie# zrów-
nowa%onego rozwoju do nauczania i uczenia si" np. o zmianach klimatycznych, 
sposobach zmniejszenia ryzyka katastrof, bioró%norodno$ci, mo%liwo$ciach 
zmniejszenia ubóstwa i wdro%enia zrównowa%onej konsumpcji. Wymaga rów-
nie% partycypacyjnych metod nauczania i uczenia si", które motywuj' i umo%-
liwiaj' ucz'cym si" zmian" zachowania oraz podejmowanie dzia!a# na rzecz 
zrównowa%onego rozwoju. Edukacja konsekwentnie promuje kompetencje, takie 
jak krytyczne my$lenie, wyobra%anie sobie przysz!ych scenariuszy i podejmowa-
nie decyzji we wspó!pracy3.

Eksperci UNESCO definiuj' edukacj" dla zrównowa%onego rozwoju jako jed-
nakowo dost"pn' na wszystkich szczeblach i we wszelkich spo!ecznych kontek-
stach (rodzinnym, szkolnym, zawodowym, w lokalnej spo!eczno$ci). Zwracaj' 
te% uwag", %e buduje ona odpowiedzialno$& obywatelsk' i promuje demokracj" 
poprzez u$wiadomienie jednostce jej praw i obowi'zków. Jest to edukacja oparta 
na zasadzie nauki przez ca!e %ycie i wspieraj'ca równomierny rozwój jednostki4. 
Tym samym edukacja dla zrównowa%onego rozwoju daleko wykracza poza edu-
kacj" ekologiczn', jej zakres obejmuje równie% problematyk" praw cz!owieka. 
Daje mo%liwo$ci uczenia si" rozwi'zywania konfliktów, rozumienia gospodarki, 
kultury i sztuki.
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Ustanowienie Dekady Edukacji dla Zrównowa%onego Rozwoju w grudniu 2002 r. 
by!o jedn' z najwa%niejszych inicjatyw mi"dzynarodowych proponuj'cych ho-
listyczn' zmian" w systemie edukacji. UNESCO, jako g!ówna agenda ONZ 
specjalizuj'ca si" w edukacji, zosta!a zobowi'zana do tworzenia i wdra%ania 
odpowiednich standardów edukacji dla zrównowa%onego rozwoju. G!ównym 
celem Dekady sta!o si" wspieranie d'%e# promuj'cych zrównowa%ony rozwój 
spo!eczny, gospodarczy i ekologiczny. Realizacja za!o%e# powierzona zosta!a 

2 S. Sterling, Good Earth-Keeping, Education, Training and Awareness for a Sustainable 
Future, UNEP-UK, London 1992.

3 What Is Education for Sustainable Development?, University of Plymouth, https: 
//www.plymouth.ac.uk/students-and-family/sustainability/sustainability-education/esd 
[dost"p: 25.03.2022].

4 I. Mor%o!, UNESCO a Dekada Edukacji dla Zrównowa!onego Rozwoju, Polski Komitet 
ds. UNESCO, https://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwo-
ju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/ [dost"p: 6.07.2022].
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poszczególnym komitetom narodowym ds. UNESCO. W skali globalnej dzia!ania 
podejmowane s' na trzech p!aszczyznach. Po pierwsze, uwaga koncentruje si" na 
promocji, koordynacji i prowadzeniu dzia!ania w ramach Dekady. Drugi obszar 
stanowi' konsultacje z innymi agendami ONZ, organizacjami mi"dzynarodowy-
mi, rz'dami pa#stw, organizacjami pozarz'dowymi w celu stworzenia planów 
dzia!ania. Trzeci' p!aszczyzn" tworz' w!asne projekty zwi'zane z Dekad', któ-
re realizowane s' w ramach czterech g!ównych programów: Edukacja, Nauka, 
Komunikacja i Informacja oraz Kultura.

W perspektywie europejskiej realizacja celów Dekady przebiega!a w kierun-
ku opracowania przez Europejsk' Komisj" Gospodarcz' ONZ Strategii Edukacji 
dla Zrównowa%onego Rozwoju. Przyj"to j' w marcu 2005 r. w Wilnie. Celem 
Strategii by!o w!'czenie kluczowych tematów zrównowa%onego rozwoju do 
formalnych systemów kszta!cenia oraz edukacji nieformalnej i pozaformalnej5. 
W Polsce prowadzono dzia!ania w ramach Polskiego Komitetu Narodowego 
ds. UNESCO, który spe!nia funkcj" promotora i koordynatora dzia!a#. Dla ce-
lów koordynacji i promocji Dekady powsta!a grupa robocza. Realizowany jest te% 
Narodowy Program Edukacji Ekologicznej.

������ǣ���������������������������������������

Narodowy Program Edukacji Ekologicznej rozwija i konkretyzuje zapisy 
Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej. Jest to pierwszy dokument z zakresu 
tej problematyki, okre$laj'cy podstawowe zadania edukacyjne, podmioty odpo-
wiedzialne za ich realizacj" oraz (ród!a finansowania. Celem Programu uczy-
niono wdro%enie zalece# Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej z uwzgl"d-
nieniem zmian zachodz'cych w procesie reformowania pa#stwa oraz integracji 
z Uni' Europejsk', a tak%e stworzenie mechanizmów pozwalaj'cych sprosta& 
wyzwaniom zwi'zanym z wdra%aniem idei i zasad rozwoju zrównowa%onego, 
pozwalaj'cych kszta!towa& $wiadomo$& ekologiczn' w warunkach demokra-
tyzacji %ycia spo!ecznego i wzrastaj'cej roli komunikacji spo!ecznej. Istotnym 
zamiarami okaza!y si" równie% zwi"kszenie efektywno$ci edukacji ekologicznej 
przez promowanie najskuteczniejszych jej form i najwa%niejszych tre$ci, wskaza-
nie sposobów optymalnej alokacji $rodków finansowych, uporz'dkowanie prze-
p!ywu informacji i usprawnienie procesu decyzyjnego zwi'zanego z edukacj' 
ekologiczn'. Dokument zawiera te% zalecan' konstrukcj" programów edukacji 
ekologicznej i wskazówki dla prowadz'cych edukacj" ró%nych grup wiekowych, 
zawodowych i spo!ecznych6.

5 T. Borys, Dekada edukacji dla zrównowa!onego rozwoju – polskie wyzwania, „Problemy 
Ekorozwoju” 2010, nr 5(10), s. 60–61.

6 Program wykonawczy Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej oraz warunki jego 
wdro!enia, Ministerstwo )rodowiska, 2001, http://environet.eu/pub/prawo/nsee.pdf [dost"p: 
25.03.2022].
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Na poziomie przedszkoli i klas 1–3 szko!y podstawowej zaleca si" k!a$& na-
cisk na budzenie szacunku dla %ycia, jego ró%norodnych form oraz zasobów 
$rodowiska, prowadzenie zaj"& w terenie (korzystanie ze $cie%ek przyrodni-
czych) i wspó!prac" z o$rodkami edukacji ekologicznej. W przypadku starszych 
klas edukacji podstawowej powinno si" wykorzystywa& przyk!ady rzeczywiste 
z najbli%szego otoczenia. W trakcie zaj"& zalecane s' udzia! osób spoza szko!y, 

Edukacja w Ghanie*

Dzieci korzystaj#ce z komputera z Ghanie

)ród!o: A. Tamakloe, Dzieci korzystaj!ce z komputera z Ghanie, Beyond Access, https://www.flickr.com/photos/beyon-
daccessinitiative/9201200927/in/photolist--2acUv [dost%p: 6.07.2022].

W roku 1996 ustanowiono w Ghanie bezp!atn# i obowi#zkow# edukacj% na poziomie podstawowym 
dla wszystkich dzieci w wieku od 4 do 15 lat. W praktyce powszechne uczestnictwo w edukacji jest 
jednak dalekie od za!o$e". W roku 2020 prawie 265,2 tys. dzieci, cho' obj%tych obowi#zkiem eduka-
cyjnym, nie ucz%szcza!o do szkó!. Stanowi to znaczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego, kiedy 
to jedynie ok. 35,4 tys. dzieci nie by!o zapisanych do szkó! w tym kraju. Od roku 2014 Ghana Education 
Service (GES), przy wsparciu UNICEF, u$ywa aplikacji na telefony komórkowe z systemem Android – 
Mobilnej Karty Raportu Szkolnego (mSRC) – celem gromadzenia istotnych informacji dotycz#cych (ro-
dowiska nauczania i uczenia si% w szko!ach podstawowych. Dzi%ki temu nowe technologie wspieraj# 
procesy maj#ce na celu podnoszenie poziomu edukacji i monitorowanie zmian.

* The Mobile School Report Card (mSRC). Research on the Use of the Mobile School Report Card as a Management Tool, 
Ghana Education Service, UNICEF, 2018, https://www.unicef.org/ghana/reports/mobile-school-report-card-msrc 
[dost%p: 27.07.2022].
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zbieranie mo%liwie du%ej liczby faktów 
i opinii, weryfikacja obiegowych opinii 
przez ekspertów oraz demokratyczne 
wyprowadzanie wniosków w trakcie 
g!osowa# i negocjacji, $ledzenie dal-
szych losów zwi'zanych z omawianym 
problemem, bardzo drobiazgowe przy-
gotowanie pomys!u, !'cznie ze zbada-
niem stosunku mieszka#ców (w tym 
rodziców) do rozwi'zania wybranego 
problemu lub wyt!umaczenia zjawi-
ska. W szko!ach ponadpodstawowych 
zaj"cia powinny odbywa& w kame-
ralnej formie – lekcje lub warsztaty 
z uwzgl"dnieniem inscenizacji plene-
rowych. Na poziomie akademickim 
atrakcyjne, czasem kontrowersyjne te-
maty powinny by& prezentowane przez 
znanych wyk!adowców – zarówno 
specjalistów z zakresu ochrony $rodo-
wiska oraz ekologii, jak i z innych dzie-
dzin poruszaj'cych problemy ochrony 
$rodowiska i komentuj'cych je ze swo-
jego punktu widzenia. Przy zachowa-

niu najwy%szego poziomu merytorycznego nale%y stara& si", aby wyk!adowcy 
unikali hermetycznego s!ownictwa i w'sko specjalistycznych form przekazu7.

Narodowy Program Edukacji Ekologicznej daje ponadto wytyczne dla eduka-
torów prowadz'cych zaj"cia w terenie czy duchownych i katechetów (prowadzo-
ne nauczanie powinno si"ga& do wzorców moralnej odpowiedzialno$ci za s!owa 
i czyny oraz do aksjomatów dobroci i mi!o$ci). Podano te% wskazówki dla rodzi-
ców: podnoszenie poziomu $wiadomo$ci ekologicznej w rodzinie poprzez pozy-
tywne wzorce zachowa# zgodne z zasadami rozwoju zrównowa%onego w %yciu 
codziennym, np. segregacj" odpadów, oszcz"dzanie wody i energii, szacunek 
dla przyrody. Opiekunowie dzieci i m!odzie%y o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych tak%e znajd' zalecenia. W dokumencie znajduj' si" wytyczne dla s!u%b 
(policji, stra%y miejskiej, stra%y po%arnej czy s!u%b le$nych), kadry szkol'cej %o!-
nierzy s!u%by zasadniczej, pracodawców, a nawet redaktorów audycji radiowych, 
telewizyjnych i prasowych. W my$l dokumentu edukacja ekologiczna powinna 
by& w pe!ni w!'czona w program dzia!alno$ci wymienionych s!u%b. W przypadku 
mediów programy winny zawiera& prezentacj" i ewentualnie powa%n' dyskusj" 
rzeczow', bez tendencji do o$mieszania stron. Stawiane pytania mog' by& cz"sto 

7 Ibidem.

Sposoby realizacji zada! Dekady 
dla Zrównowa"onego Rozwoju

Realizacja zada" Dekady dla Zrównowa$onego 
Rozwoju odbywa si% poprzez wsparcie podmio-
tów edukacyjnych takich jak:
• Sie' Szkó! Stowarzyszonych UNESCO, zrze-

szaj#ca 11,5 tys. placówek edukacyjnych 
w 182 krajach (w Polsce 101). Realizuj# one 
oprócz obowi#zkowego programu szkol-
nego programy UNESCO dotycz#ce pokoju, 
dialogu kultur i cywilizacji, praw cz!owieka 
oraz ekologii i (rodowiska.

• Sie' 700 Katedr UNESCO w 116 krajach 
(w tym 10 w Polsce) dzia!aj#cych przy uczel-
niach wy$szych. W ich ramach prowadzi si% 
badania zwi#zane z ró$nymi aspektami zrów-
nowa$onego rozwoju. Funkcjonuj# one m.in. 
na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersyte-
cie Warmi"sko-Mazurskim, Uniwersytecie 
Wroc!awskim, Uniwersytecie Jagiello"skim, 
Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie, Akademii Peda-
gogiki Specjalnej i Uniwersytecie Opolskim*.

* I. Mor$o!, UNESCO a Dekada Edukacji dla Zrownowa-
"onego Rozwoju, Polski Komitet ds. UNESCO, https://
www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrow-
nowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-roz-
woj/ [dost%p: 6.07.2022].
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trudne, ale powinno unika& si" jednoznacznych odpowiedzi. Istotna okazuje 
si" te% rola komentarzy, które powinny by& bardzo wywa%one. Zasady rozwoju 
zrównowa%onego powinny by& znane tak%e wszystkim urz"dnikom rz'dowym 
i samorz'dowym.

Indywidualne aktywno#ci podejmowane w zwi$zku ze zmianami klimatycznymi

2020
2019
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)ród!o: Ziemianie Atakuj#, https://ziemianieatakuja.pl/ [dost%p: 26.03.2022].

Badania dowodz#, $e Polacy uwa$aj# stan, w jakim znalaz!a si% Ziemia, za powa$ny i wymagaj#cy na-
tychmiastowych dzia!a". Pomimo $e dominuje przekonanie, i$ decyzje i kierunki dzia!a" powinny by' 
wskazywane przez decydentów, to równocze(nie ro(nie odsetek osób chc#cych samodzielnie chroni' 
(rodowisko naturalne. Grafika zawiera porównanie danych w tym zakresie z lat 2019 i 2020. Indywidu-
alna aktywno(' wynika bezpo(rednio ze stanu wiedzy i przekazanych warto(ci w procesie edukacyj-
nym. Badania przeprowadzone zosta!y przez trzy podmioty: Lata Dwudzieste, United Nations Global 
Compact Network Poland i Kantar Polska.
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Edukacja ekologiczna poparta dost"-
pem do rzetelnych (róde! wiedzy o stanie 
$rodowiska znalaz!a swoje miejsce w stra-
tegii Polityka Ekologiczna Pa#stwa 2030. 
Zapisano w niej, %e edukacja ekologicz-
na jest wa%nym elementem kszta!cenia 
(od najm!odszych lat) zmierzaj'cego do 
rozwijania spo!ecze#stwa akceptuj'ce-
go interdyscyplinarne zasady trwa!ego 
i zrównowa%onego rozwoju kraju, po-
siadaj'cego umiej"tno$ci do oceny stanu 
bezpiecze#stwa ekologicznego oraz do 
podejmowania dzia!a# na rzecz jego po-
prawy, jak równie% potrzeby $wiadomego 
dbania o wspólne dziedzictwo kulturowo-
-przyrodnicze8 (zob. ramka Indywidualne 
aktywno$ci podejmowane w zwi&zku ze 
zmianami klimatycznymi).
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Susan Toth, realizuj'ca na przestrzeni kilkudziesi"ciu lat programy edukacji 
ekologicznej dla odbiorców w ró%nych przedzia!ach wiekowych, wyró%ni!a kon-
kretne korzy$ci p!yn'ce z takiej formy edukacji. Zdaniem ekspertki praktyczne 
i interaktywne uczenie si" pobudza wyobra(ni" i kreatywno$&. Studenci s' bar-
dziej entuzjastyczni i zaanga%owani w nauk", co podnosi ich osi'gni"cia w pod-
stawowych obszarach akademickich. Edukacja $rodowiskowa pozwala wyj$& 
poza mury uczelni, nawi'zywa& kontakty i stosowa& nauk" w realnym $wiecie, 
co przek!ada si" na dostrzeganie przez odbiorców wzajemnych powi'za# po-
mi"dzy kwestiami spo!ecznymi, ekologicznymi, ekonomicznymi, kulturowymi 
i politycznymi. Dodatkowo studenci zach"cani s' do badania otaczaj'cej rzeczy-
wisto$ci i podejmowania w!asnych decyzji. Rozwija to i wzmacnia umiej"tno$ci 
krytycznego i kreatywnego my$lenia. Edukacja $rodowiskowa sprzyja toleran-
cji, bo badane problemy wymuszaj' postrzeganie zagadnie# z ró%nych punktów 
widzenia i ró%nych kultur. Zmniejsza si" te% biofobia, a równocze$nie odbiorcy 
zach"cani s' do zdrowego stylu %ycia poprzez cz"stsze aktywno$ci na zewn'trz. 
Wzmocnione zostaj' lokalne spo!eczno$ci. Studenci realizuj'cy projekty si"gaj' 
bowiem po pomoc lokalnych liderów, ekspertów czy wolontariuszy. Ro$nie te% 

8 Edukacja ekologiczna, w tym kszta%towanie wzorców zrównowa!onej konsumpcji (2019), 
w: Polityka ekologiczna pa'stwa 2030, Ministerstwo )rodowiska, Warszawa 2019, s. 77–78.

Seria filmów Jutro (Tomorrow), 
re!. Melanie Laurent, Cyryl Dion, z 2015 r.

Tomorrow to seria filmów dokumentalnych, 
w ramach których porusza si% krytyczne 
kwestie zrównowa$onego rozwoju i inspi-
ruje si% odbiorców do dzia!ania. Wed!ug 
krytyków to jeden z najbardziej buduj#-
cych projektów dokumentalnych w tema-
cie zrównowa$onego rozwoju. Filmowcy 
z Hollywood: Melanie Laurent i Cyril Dion, 
podró$owali po ca!ym (wiecie, aby spotka' 
lokalne spo!eczno(ci i ludzi, którzy pracuj# 
nad kreatywnymi rozwi#zaniami wyzwa" 
(rodowiskowych i spo!ecznych. W ka$dym 
odcinku* podzielonym tematycznie mo$na 
si% dowiedzie' o innowacyjnych pomys!ach 
na funkcjonowanie rolnictwa, energetyki, 
gospodarki, edukacji i zarz#dzania.

* Zob. Tomorrow, https://www.tomorrow-docu-
mentary.com/ [dost%p: 6.07.2022].
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poziom odpowiedzialno$ci zwi'zany z dzia!aniami na rzecz poprawy stanu $ro-
dowiska. Aktywne uczenie si" sprzyja rozwoju postaw obywatelskich i rozwoju 
przywództwa. Zaj"cia pozwalaj' te% nauczycielom akademickim na integracj" 
praktyk nauczania z obszaru nauk $cis!ych i spo!ecznych. Interdyscyplinarno$& 
z kolei mo%e wesprze& nowe standardy akademickie9.
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1975 – przyj"cie Mi"dzynarodowej Karty Nauczania Ochrony )rodowiska (tzw. Karta 
Belgradzka) i sformu!owanie celów edukacji $rodowiskowej oraz postanowie# wska-
zuj'cych na konieczno$& uwzgl"dnienia jej we wszystkich systemach nauczania.

1977 – Deklaracja z Tbilisi: zobowi'zanie pa#stw cz!onkowskich UNESCO do w!'czenia 
do polityki o$wiatowej programów kszta!cenia $rodowiskowego.

2016 – raport UNESCO Edukacja dla ludzi i planety.
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Education for Sustainable Development (ESD) – edukacja na rzecz zrównowa%onego 
rozwoju; poj"cie definiowane jest jako edukacja, która zach"ca do zmian w wiedzy, 
umiej"tno$ciach, warto$ciach i postawach celem umo%liwienia bardziej zrównowa-
%onego i sprawiedliwego spo!ecze#stwa dla wszystkich.

Ghana Education Service (GES) – Gha#skie S!u%by Edukacyjne utworzone jako cz"$& 
Gha#skiej S!u%by Publicznej w 1974 r.
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1. Jak' rol" odgrywa edukacja zrównowa%onego rozwoju?
2. Zapoznaj si" z ostatnim raportem ONZ na temat edukacji i wska% obszary wymagaj'-

ce poprawy w kolejnych latach.
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9 S. Toth, TOP 10 Benefits of Environmental Education, Project Learning Tree, https://
www.plt.org/educator-tips/top-ten-benefits-environmental-education/ [dost"p: 26.03.2022].
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Co Polacy wiedz& o ekologii?, MaturaToBzdura.TV, 15.06.2021, https://www.youtube.
com/watch?v=FPPjuzltEt8 [dost"p: 6.07.2022].

Materia! ukazuje, jak istotna jest potrzeba edukacji w zakresie ekologii. Podstawowe pyta-
nia prowadz'cego potrafi' przysporzy& wielu problemów m!odym osobom. Warto obej-
rze& i zastanowi& si", na ile zagadnie# odpowiedzia!oby si" prawid!owo.


