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EDUKACJA DLA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU  
- PROGRAM WARTA 

(„Wiedzie  Aby Rozumnie Dzia a  – Twoim Atutem”) 
 
 

Edukacja dla zrównowa onego rozwoju (EZR) wymaga znajomo ci podstaw wiedzy 

przyrodniczo-spo eczno-ekonomicznej. W Dekadzie Edukacji Dla Zrównowa onego 

Rozwoju og oszonej przez UNESCO na lata 2005-2014, liczy si  ka dy pomys  i dzia anie 

przybli aj ce holistyczne spojrzenie na kwestie rodowiskowe i poszukiwanie rozwi za  dla 

nowych zasad rozwoju globalnej populacji Cz owieka. 

 
S owa kluczowe: edukacja dla zrównowa onego rozwoju, program edukacyjny 

WARTA 
 
 

I. WST P 
Edukacja na rzecz zrównowa onego rozwoju (EZR) powinna by  nierozerwaln  cz ci  

edukacji ka dego cz owieka i rozpoczyna  si  jak najwcze niej. Empatia i wra liwo  
wszystkich ludzi i ich zaanga owanie w proces poszukiwania rozwi za  problemów 
funkcjonowania rodowiska naturalnego i spo ecznego [2], s  równie wa ne jak 
poszukiwanie nowych zasad rozwoju gospodarczego. Edukacja musi wi c rozwija  wiedz  
a tak e je li chodzi o umiej tno ci i zachowania potrzebne dla realizacji zrównowa onego 
rozwoju (ZR) musi stawia  na pog bianie etyki, warto ci i postawy [10,11,13,14]. W celu 
osi gni cia tych zamierze  edukacja powinna obejmowa  nie tylko rodowisko fizyczne 
i biologiczne, lecz tak e zagadnienia rodowiska spo eczno-gospodarczego oraz rozwoju 
cz owieka.  

Obecnie wiemy, e pomijaj c aspekt spo eczny i ekonomiczny oddalamy realn  szans  
na wprowadzenie ZR w ycie [15]. Dlatego zagadnienia spo eczne, takie jak prawa 
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cz owieka, zró nicowanie kulturowe, zdrowie i aspekty ekonomiczne, np. zrównowa ona 
produkcja i konsumpcja stanowi  temat rozwa a  i dzia a  wielu autorów.  

W realizacji zrównowa onego rozwoju powinien uczestniczy  ka dy - tworz c 
spo ecze stwo partycypacyjne. Dlatego EZR to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale tak e 
kszta towanie krytycznego i twórczego my lenia, odnajdywanie problemów, zajmowanie 
si  nimi, oraz poszukiwanie ich rozwi za . EZR jest procesem trwaj cym ca e ycie, od 
wczesnego dzieci stwa do kszta cenia w szkolnictwie wy szym oraz osób doros ych. EZR 
powinno wychodzi  tak e poza edukacj  formaln . 

Celem artyku u jest podkre lenie z o ono ci edukacji dla ZR a tak e przywo anie 
niektórych sprawdzonych programów u atwiaj cych jej realizacj . W ród tych programów 
artyku  prezentuje równie  program WARTA - prac  zaliczeniow  z przedmiotu edukacja 
ekologiczna na studiach podyplomowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej 
z wychowaniem przedszkolnym – realizowanych na Wydziale Zamiejscowym Nauk 
o Spo ecze stwie KUL w Stalowej Woli. Po uko czeniu tych studiów kandydat otrzymuje 
kwalifikacje do prowadzenia drugiego przedmiotu (prowadzenia zaj ) zgodnie 
z Rozporz dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia 17 stycznia 2012 r. 

w sprawie standardów kszta cenia przygotowuj cego do wykonywania zawodu nauczyciela 
w szkole w klasach I – III, przedszkolu oraz innych formach alternatywnych 
organizowanych dla dzieci przedszkolnych. 
 
 

II. EDUKACJA DLA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU 
Edukacja dla zrównowa onego rozwoju (EZR) to poj cie szersze ni  edukacja 

przyrodnicza czy ekologiczna [3,13]. Oprócz kwestii rodowiskowych zawiera i porusza 
tak e zagadnienia spo eczne, takie jak prawa cz owieka, zró nicowanie kulturowe 
i zdrowie oraz aspekty ekonomiczne, np. zrównowa ona produkcja i konsumpcja. EZR to 
nie tylko przekazywanie wiedzy, ale te  kszta towanie krytycznego i twórczego my lenia, 
zajmowanie si  problemami, poszukiwanie ich rozwi za . EZR jest procesem trwaj cym 
ca e ycie, od wczesnego dzieci stwa do kszta cenia wy szego oraz osób doros ych 
i wychodzi poza edukacj  formaln . 
Wszyscy powinni by  zaanga owani w tworzenie rzeczywisto ci zrównowa onego 
rozwoju wi c z biernego konsumenta powinni zmienia  si  w partycypuj cego obywatela, 
zmieniaj cego swoje codzienne przyzwyczajenia [4,5,9,18,19]. 

Od partycypacji spo ecznej oczekuje si  wiele i znalaz o to swój wyd wi k w zapisach 
prawnych. W trakcie IV Paneuropejskiej Konwencji Ministrów Ochrony rodowiska (w dniu 
25 czerwca 1998 w Aarhus w Danii) podpisano Konwencj  o Dost pie do Informacji i Udziale 

Spo ecze stwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dost pie do Sprawiedliwo ci w Sprawach 

Dotycz cych rodowiska. Konwencja ta zosta a ratyfikowana przez Polsk  w roku 2001, 
a dokument zosta  opublikowany w roku 2003 (Dz.U.2003 nr 78 poz. 706). Opublikowanie 
Konwencji w Dzienniku Ustaw oznacza, e zgodnie z art. 91 Konstytucji RP, stanowi ona cz  
krajowego porz dku prawnego i jest bezpo rednio stosowana. 
Edukacja dla zrównowa onego rozwoju powinna przek ada  si  na cztery poziomy:  
 jednostkowy (ja),  
 lokalny (spo eczny), 
 narodowy,  
 globalny.  

Wg przyj tej w 1992 roku na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro, Agendy 21 [1] w celu 
dzia a   edukacyjnych w zakresie zrównowa onego rozwoju pa stwa powinny: () zapewni  
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obywatelom w ka dym wieku dost p do wiedzy na temat rodowiska i rozwoju; 
() wprowadza  do wszystkich programów edukacyjnych analizy zajmuj ce si  przyczynami 
powa nych problemów ekologiczno-spoleczno-ekonomicznych; () w cza  obywateli 
(w tym uczniów) w lokalne i regionalne badania dotycz ce oddzia ywania rodowiska na 
zdrowie, w tym na temat bezpiecznej wody pitnej, kanalizacji, ywno ci oraz wp ywu 
wykorzystywania zasobów na rodowisko i gospodark .  

wiat potrzebuje obywateli otwartych, atwo dostosowuj cych si  do zmian zachodz cych 
w rodowisku, którzy b d  w stanie podo a  problemom w zakresie rodowiska i rozwoju 
oraz zmianom zachodz cym podczas przechodzenia do spo ecze stwa zrównowa onego.  
Kraje powinny: () ustanowi  odpowiednie programy szkoleniowe nie tylko dla uczniów 
i studentów, ale tak e dla absolwentów szkó  i uczelni; () zach ca  wszystkie sektory: przemys , 
uczelnie i szko y, organizacje pozarz dowe i samorz dowe do kszta cenia w zakresie 
prawid owego gospodarowania rodowiskiem; () zapewni  wyszkolon  kadr  w zakresie 
ochrony rodowiska na miejscu, aby zapewnia a lokalnej spo eczno ci potrzebne us ugi, 
pocz wszy od podstawowej i bie cej opieki nad rodowiskiem; () wspó pracowa  z mediami  
zach caj c do bardziej aktywnej spo ecznej debaty na temat rodowiska. 
 

III. WYBRANE PROGRAMY EDUKACYJNE I DZIA ANIA 
ISTOTNE DLA BUDOWANIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU 

W krajach o du ym do wiadczeniu dydaktycznym funkcjonuje wiele programów 
u atwiaj cych wdra anie za o e  Dekady Edukacji Dla Zrównowa onego Rozwoju [14].  
S  one dost pne w formie drukowanej lub on line. Cz  z nich skonstruowano pod 
atrakcyjnymi, atwo rzucaj cymi si  w oczy i szybko w zwi zku z tym przyswajalnymi 
i zapami tywanymi nazwami. Jako przyk ady mo na tu  poda  programy mi dzynarodowe: 
CCN – (Consumer Citizenship Network) – program okre laj cy i wdra aj cy posta  
obywatela konsumenta – czyli osoby, która poprzez swoje wybory oparte na wzgl dach 
etycznych, spo ecznych, ekonomicznych i ekologicznych sprawia, e wiat zmierza ku 
zrównowa eniu. Obywatel konsument aktywnie przyczynia si  do utrzymania 
sprawiedliwego i zrównowa onego rozwoju poprzez trosk  i odpowiedzialne dzia ania w 
sprawie rodziny i kraju, uczestniczy te  w rozwi zywaniu problemów globalnych [3]. 
PERL – (po polsku PER A) (The Partnership for Education and Research about 
Responsible Living) – program okre laj cy dzia ania w ramach Partnerstwa dla Edukacji 
I Bada  na Rzecz Odpowiedzialnego ycia. Misj  programu jest kszta cenie ludzi do 
uznania swojego wp ywu na rzeczywisto  poprzez bardziej odpowiedzialny styl ycia 
codziennego [18].  
LOLA – (Looking for Likely Alternatives)  – prezentuje  mo liwe zastosowania programu 
opieraj cego si  na poszukiwaniu alternatyw dla konsumpcyjnego stylu ycia [9]. 
BREAM – (Building Research Establishment Assessment Metod) – program certyfikacyjny, 
opracowany w Wielkiej Brytanii w 1990 roku i zaktualizowany w roku 2008. Ma za 
zadanie prowadzenie post powania kwalifikacyjnego i przyznawanie certyfikatu 
inwestorom, deweloperom i projektantom, którzy rozwi zuj c problemy bior  pod uwag  
ekologi , ekonomi  oraz aspekt spo eczny. W ród analizowanych kategorii s : 
() energia; () komfort zdrowotny; () woda; () u ytkowanie terenu; () zarz dzanie projektem; 
() materia y; () zanieczyszczenia; () odpady; () transport [12]. 
INTELIGENTNA ENERGIA – EUROPA (Inteligent Energy – Europe) – program przyj ty 
w 2003 roku przez Parlament Europejski i Rad  Europy w celu przeciwdzia ania zmianom 
klimatu oraz w celu mi dzynarodowej wspó pracy na rzecz zrównowa onego rozwoju na 
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poziomie globalnym (g ównie aby rozwija  instalacje odnawialnych róde  energii). 
Program zak ada d enie do globalnego ograniczania zu ycia energii o 1% rocznie [8].  
GREEN BUILDING – przedstawia podobne za o enia jak program wcze niejszy; 
aktywowany przez Komisj  Europejsk  w 2005 roku. Zak ada popraw  skuteczno ci 
energetycznej budynków poprzez pomoc zarówno buduj cym jak i u ytkuj cym, przy 
wprowadzaniu oszcz dno ci energii oraz wprowadzaniu jej odnawialnych róde . 
W przewodzie certyfikacyjnym nale y spe ni  nast puj ce kryteria: () pro rodowiskowe 
zarz dzanie gospodark  energetyczn ; () wykorzystanie energii s onecznej: () zastosowane 
odpowiednich systemów grzewczych i wentylacyjnych; () klimatyzacja i ch odzenie bierne; 
() obudowa budynku [12]. 
Nale a oby te  wspomnie  o polskich programach certyfikacyjnych np. Lokomotywa 
Zrównowa onego Rozwoju, Zielone Biuro, Szko y dla Ekorozwoju czy program Ekozespo y. 
LOKOMOTYWA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU – jest polskim projektem, którego 
celem jest dostarczanie niezb dnej wiedzy pracownikom i urz dnikom, którzy w swych 
kontaktach spotykaj  si  z koncepcj  zrównowa onego rozwoju. Dzi ki szkoleniom 
nabywaj  wiedz  i mog  w dalszej kolejno ci dzieli  si  ni  z innymi. Projekt 
w szczególny sposób stawia na wyedukowanie pracowników samorz dowych, stoj cych na 
stra y dobra obywateli i podnoszenia ich jako ci ycia w trzech obszarach: 
rodowiskowym, spo ecznym i gospodarczym [7]. 

ZIELONE BIURO – w ramach tego programu, firmy, instytucje czy organizacje 
pozarz dowe uzyskuj  certyfikat za aktywne w czenie si  w dzia ania maj ce na celu 
ochron  rodowiska. Wa nym elementem jest spe nienie okre lonych w regulaminie 
kryteriów (stworzenie polityki rodowiskowej, monitorowanie zu ycia zasobów oraz 
w czenie w dzia ania proekologiczne pracowników firmy). Dzi ki certyfikatowi firma 
z jednej strony staje si  jeszcze bardziej przyjazna rodowisku, obni a swoje koszty 
funkcjonowania, z drugiej za  wzrasta jej presti  na tle konkurencji [20]. 
Program SZKO Y DLA EKOROZWOJU – jest skierowany do szkó , przedszkoli oraz 
spo eczno ci lokalnej. Z inicjatywy Fundacji Partnerstwo dla rodowiska, stawia si  na 
przekazanie wiedzy na temat zrównowa onego rozwoju pojedynczym jednostkom. Wizj  
programu jest przeprowadzanie lokalnych projektów przyczyniaj cych si  do promowania 
warto ci przyrodniczych i spo ecznych oraz wzrostu wiedzy o zrównowa onym rozwoju [17]. 
Program EKOZESPO Y – ma podobnych adresatów, jednak jeszcze bardziej wychodzi 
poza inicjatywy organizowane w szko ach. Ma na celu kszta towanie zgodnych  z natur  
nawyków, aby przejawia y si  zarówno w szkole, pracy jak i rodzinie. U wiadamia ludzi w 
zakresie zu ywania zasobów naturalnych (woda, energia, paliwa). Uczy i promuje 
segregowanie odpadów, a tak e w a ciwe postawy konsumenckie [16]. 
 
 

IV. PROGRAM „WARTA” 
Zak adaj c, e wiedza stanowi pomost do rozumienia problemów i procesów, musimy 

si ga  po ni . Gdy j  zg bimy, staje si  naszym atutem, pomagaj c pozytywnie odró ni  
si  od innych, by  bardziej aktywnym i u ytecznym partnerem, obiektywnie ocenia  
problemy i rzeczywisto .  

Program „Warta” przeznaczony jest dla przedszkolaków i uczniów szko y 

podstawowej. Przy jego tworzeniu uznano, e powinien posiada  atrakcyjn  (przez atwe 

skojarzenie i zapami tanie ) nazw . Nazw  WARTA nale y wi c rozwin  jako „Wiedzie  

Aby Rozumnie Dzia a  – Twoim Atutem”. 
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Celem tego programu jest przekazanie wiedzy potrzebnej do u wiadomienia sobie 

swojego wp ywu na procesy zachodz ce w ca ej spo eczno ci. Nale y bowiem zda  sobie 

spraw , e zrównowa ony rozwój to nic innego jak proces, który ma na celu zaspokojenie 

aspiracji i ch ci do rozwoju ka dej osoby, jednak w taki sposób, który umo liwia by 

realizacj  tych samych aspiracji nast pnym pokoleniom. 

Aby udowodni  ma ym podopiecznym, e one równie  mog  wp ywa  na sytuacj  

naszej Ziemi, nale y edukowanie powi za  z konkretnymi dzia aniami realizowanymi 

w ramach kolejnych spotka . Poni ej scharakteryzowano propozycje kolejnych elementów 

programu, które mo na modyfikowa  i tym samym dostosowywa  do konkretnych 

warunków i potrzeb edukacji. 

Pierwsze spotkanie ma na celu przybli enie dzieciom w przyst pny sposób nazw: 

zrównowa ony rozwój (jako poj cie szersze ni  ekorozwój), rodowisko, natura, 

spo ecze stwo, potrzeby ka dego cz owieka, potrzeba wspólnego dzia ania. Chodzi tutaj 

g ównie o zaznajomienie dzieci z tematem i wzbudzenie zainteresowania nim. W cz ci 

ko cowej tego spotkania nauczyciel i podopieczni projektuj  i wykonuj  plakat 

zach caj cy do wspólnych dzia a  dla ochrony rodowiska. 

Drugi element cyklu spotka  ma ju  na celu wprowadzenie dzieci w obszar rozwi za  

konkretnych problemów s u cych zrównowa onemu rozwojowi. Pierwszym z nich mo e 

by  segregacja mieci, o której dzieci co prawda nieco ju  wiedz  ale nie potrafi  tej 

wiedzy zastosowa . Dlatego nale y skupi  si  na u wiadomieniu im sensu selekcjonowania 

odpadów i prze wiczeniu tych dzia a . W cz ci warsztatowej tych zaj  dzieci pod 

„okiem” nauczyciela segreguj  zgromadzone wcze niej odpady. Jest to uczenie si  poprzez 

zabaw . Ostatnim etapem jest praca indywidualna, podczas której dzieci na kartce papieru 

maluj  to, co zapami ta y z zaj . 

Kolejne spotkanie (etap WARTY) mo e mie  na celu wyja nienie dlaczego nale y 

oszcz dza  wod  oraz co mo e spowodowa  nasza rozrzutno . Metod  rozwini cia tematu 

mo e by  tu pogadanka, podczas której nauczyciel z pomoc  obrazków pokazuje najpierw 

„niezb dno ” wody w yciu cz owieka, a nast pnie prezentuje w jaki sposób j  

marnujemy. Ko cowa cz  spotkania mo e np. polega  na wspólnym projektowaniu 

tabliczki, która b dzie przypomina a o konieczno ci oszcz dzania wody (mo na og osi  

konkurs na najciekawsz ). 

Czwarty etap, który nosi nazw  „Nie chc  ju  tej zabawki”, dotyczy rzeczy, którymi 

dzieci si  bawi  i u ytkuj . Stanowi okazj  do po czenia problematyki przyrodniczej 

i spo ecznej. Nauczyciel zadaje pytanie przedszkolakom / uczniom co dzieje si  

z zabawkami, gdy te ju  im si  znudz  oraz z ubraniami, z których wyrosn . U wiadamia 

dzieciom, co dzieje si  z tymi rzeczami po ich wyrzuceniu - pokazuje ich bezu yteczno  

i zagro enia które mog  stanowi . Doprowadza to do atwego przej cia do pro by 

o zastanowienie si  nad innymi sposobami wykorzystywania niepotrzebnych zabawek oraz 

ubra , z których dzieci wyros y. Nauczyciel pomaga w pomys ach. Efektem tego spotkania 

jest zlecenie zadania dla dzieci. Jest nim przyniesienie do szko y w wyznaczonym terminie 

zabawek i ubra , które zostan  oddane do domu dziecka. 

Podobne zamierzenie ma kolejny etap programu WARTA, na który dzieci przynios  

ksi ki i podr czniki, które nie s  im ju  potrzebne. Dzieci przedstawiaj  ksi ki jakie 

przynios y, opowiadaj  o swojej wi zi z nimi, chwal  ich u yteczno  a jednocze nie 

artyku uj  dlaczego s  one im ju  niepotrzebne. Nast pnie, stosuj c „burz  mózgów”, 

dzieci proszone s  o wymy lenie sposobów na „o ywienie przydatno ci” tych ksi ek. 

Z zapisanych na tablicy pomys ów, wspólnie wybierane s  najlepsze. W ród tych 

pomys ów powinna znale  si  propozycja podarowania ksi ek i podr czników polskim 
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dzieciom mieszkaj cym np. na Ukrainie, tym które chc  uczy  si  j zyka polskiego. Nale y 

pokaza  trudn  sytuacj  polskiej diaspory w tym kraju. 

Wa nym etapem jest tak e kolejne spotkanie, w celu zapoznania dzieci z ide  

zrównowa onego transportu poprzez zaszczepienie w nich „zdrowego stylu ycia” 

i u ytkowania roweru. Nale y pokaza , e transport rowerowy mo e wp ywa  zarówno na 

oszcz dno ci, jak i na zdrowie ka dego z nas. W zale no ci od rodowiska w jakim si  

obracamy, mo emy zada  dzieciom zadanie domowe pod tytu em: „Ja te  mog  unika  

transportu samochodowego”. Dzieci wraz z rodzicami i pozosta ymi cz onkami rodziny staraj  

si  w okre lonym czasie unika  samochodu, na przyk ad doje d aj c do przedszkola / szko y 

rowerem. Na kolejnych zaj ciach zdaj  relacje z przeprowadzonego dzia ania. 

Mówi c o zrównowa onym rozwoju, nie nale y zapomnie  o obcowaniu dziecka 

z natur . W celu unaocznienia tego tematu, dwa kolejne spotkania dotycz  w a nie tych 

kwestii. Najpierw nauczyciel razem z uczniami tworzy regu y odpowiedniego zachowania 

si  w lesie. Prostym sposobem wprowadzenia w temat mo e by  czytanie dzieciom tekstu 

bajki o niew a ciwym zachowaniu si  w tym rodowisku. Po wys uchaniu opowiadania 

przedszkolaki / uczniowie wyliczaj  co z ego zrobili bohaterowie wys uchanej historyjki. 

Zaj cia ko cz  si  wspólnym wyj ciem do lasu / parku, w którym dzieci stosuj  si  do 

zasad, które same ustali y. 

Podobne cele zak adamy dla nast pnego etapu WARTY. Tym razem bohaterem 

rozwa a  staje si  drzewo. U ywaj c pogadanki, prezentujemy dzieciom drzewo jako 

miejsce ycia wielu organizmów. Na potwierdzenie, po raz kolejny wybieramy si  do lasu 

czy parku i przygl damy si  drzewom. Praktycznym sukcesem Programu WARTA mo e 

by  ko cowa wycieczka, do której przygotowania podejmuje ca a edukowana grupa. Celem 

wycieczki staje si  wspólne zasadzenie zakupionego wcze niej drzewa (na wyznaczonym 

do tego przez odpowiednich ludzi miejscu). Jest to oczywi cie kolejna okazja aby 

przypomnie  dlaczego drzewa stanowi  tak wa ny element wiadcze  ekosystemów dla 

cz owieka i s  nam tak niezb dne. 

Dodatkowym elementem programu WARTA mo e by  og oszenie konkursu w zakresie 

tematu: „Co ja mog  zrobi  dla Ziemi i spo ecze stwa”. Warto postara  si  o wsparcie 

sponsora, który ufunduje nagrody, a technika i dobór rodków w realizacji zada  tego 

konkursu mog  by  dowolne i nieograniczone. 

Podsumowuj c, nale y podkre li , i  program WARTA: „Wiedzie  Aby Rozumie  – 

Twoim Atutem”, jest jedynie drobnym krokiem ku realizacji za o e  filozofii 

zrównowa onego rozwoju, jednak mo e on by  pog biany i ulepszany. Tym samym  

umo liwi rozwój zainteresowania praktycznym wdra aniem zrównowa onego rozwoju 

w ycie codzienne. 
 

 

V. WNIOSKI 
1. Program WARTA mo e by  wykorzystywany nie tylko przez kreatywnego nauczyciela 

w przedszkolu czy w szkole podstawowej, ale tak e np. w placówkach opieku czo-

wychowawczych typu wietlica, gdzie cz sto brakuje odpowiednich propozycji.  

2. Ka dy edukator zaanga owany w realizacj  zada  dla zrównowa onego rozwoju 

powinien zada  sobie pytanie: czy moja lekcja (dzia anie) jest WYZWANIEM dla 

nowych zachowa  przyjaznych rodowisku i innym ludziom? Gdy odpowie sobie nie - 

program WARTA mo e go zainspirowa  i zach ci  do podj cia takich dzia a  w ród 

najm odszych uczniów i s uchaczy.  
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EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT - THE WARTA 
PROGRAMME 

(„Knowing to Act Wisely – Your Asset”) 

 

Summary 

Education for sustainable development (ESD) requires basic scientific, social and 

economic knowledge. In the Decade of Education for Sustainable Development, published  

by ONZ for the years 2005-2014, every idea counts, as well as activities acquainting with 

holistic views on environmental issues and seeking solutions for new development 

principles of the global population. 
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