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ZAŁ ĄCZNIK NR 7 
do Programu ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2005 - 2012 

 
Edukacja ekologiczna 
 
Jednym z istotnych elementów Programu ochrony środowiska jest stworzenie w społeczności lokalnej 
odpowiedniego poziomu świadomości ekologicznej. Podstawowym dokumentem, z którego wynika 
światowy nakaz powszechnej edukacji ekologicznej (EE) jest „Globalny Program Działań” czyli 
Agenda 21 przyjęta na Szczycie Ziemi w Rio w 1992r. Stwierdzono w nim, że władze lokalne 179 
państw (które podpisały dokument z Rio) „powinny przeprowadzić konsultację ze swoimi 
obywatelami i sporządzić – lokalną Agendę 21 dla własnych społeczności” . 
 
W skali Polski takim dokumentem jest „Polityka Ekologiczna Państwa”, a rozwinięciem zdań 
dotyczących EE jest „Polska Strategia Edukacji Ekologicznej” pt. „Przez edukację do trwałego 
i zrównoważonego rozwoju”, opracowana przez samodzielny zespół ds. Edukacji Ekologicznej 
w Ministerstwie Środowiska. Powstał również Narodowy Program Edukacji Ekologicznej (NPEE), 
będący rozwinięciem i konkretyzacją zapisów Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej (NSEE). 
Jest on pierwszym dokumentem z zakresu tej problematyki, określającym podstawowe zadania 
edukacyjne, podmioty odpowiedzialne za ich realizację, możliwości i źródła finansowania, a także 
harmonogram ich wdrażania.  
 
Edukacja ekologiczna odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu świadomości prośrodowiskowej. 
Jej adresatem powinni być zarówno uczniowie szkół wszystkich szczebli, przedszkoli oraz innych 
grup zorganizowanych typu: drużyny harcerskie, koła zainteresowań, koła krajoznawcze, turystyczne, 
a także wszyscy mieszkańcy gminy. Edukacja ma za zadanie wykształcić nowe spojrzenie na 
środowisko i jego walory oraz nauczyć jak chronić przyrodę i racjonalnie korzystać z jej dóbr. 
 
Adresatem końcowym Programu ochrony środowiska jest społeczeństwo miasta Radom. Warunkiem 
niezbędnym dla realizacji celów i zadań zawartych w Programie ochrony środowiska jest chęć 
włączenia się mieszkańców do ich realizacji. Z tego względu jednym z priorytetów Programu jest 
kontynuacja i dalszy rozwój prowadzonej na terenie gminy edukacji ekologicznej. Działania 
zaproponowane w Programie przyczynią się do ukształtowania świadomości ekologicznej, rozumianej 
jako wiedza, poglądy i wyobrażenia ludzi o środowisku przyrodniczym i jego ochronie. 
 
Stan aktualny 
 
Na terenie miasta Radomia edukacje ekologiczna koordynuje Centrum Edukacji Ekologicznej. 
Od wielu lat placówka ta zajmuje się wdrażaniem różnorodnych programów i działań, mających na 
celu podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta. 
 
Nadrzędnym celem utworzonego w 1993 roku stowarzyszenia jest inspirowanie, wspieranie 
i rozwijanie działań edukacyjnych umożliwiających funkcjonowanie jednostki i społeczeństwa 
w harmonii ze środowiskiem, zgodnie z zasadami ekorozwoju. Jednym z głównych działań 
stowarzyszenia jest rozwijanie i wspieranie pozaszkolnych form edukacji, a także wspieranie 
aktywności organizacji i ruchów ekologicznych poprzez zapewnienie im dostępu do materiałów 
i danych źródłowych, pomoc merytoryczną, konsultacje i współpracę. Działalność stowarzyszenia 
skierowana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 
 
W zajęciach bierze rokrocznie udział około 10 000 osób z kilkudziesięciu placówek oświatowych, 
a w konkursach dla nauczycieli uczestniczy kilkaset osób. Z biblioteki korzysta grupa 1500 stałych 
czytelników. Podczas ferii zimowych i wakacji CCE organizuje dla dzieci i młodzieży pozostających 
w mieście zajęcia dydaktyczne na  ścieżkach ekologicznych i w świetlicach osiedlowych. 
 
CCE posiada własną bibliotekę o profilu ekologicznym (jedyna w regionie radomskim) oraz zestaw 
urządzeń audiowizualnych.  
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W Centrum realizowane są następujące programy w zakresie edukacji ekologicznej: 
 
♦ Program edukacji stacjonarnej z wyjazdami terenowymi (ścieżki dydaktyczne w Muzeum Wsi 

Radomskiej, Kozienickim Parku Krajobrazowym, Zespole Szkół Ogrodniczych w Wośnikach, 
oczyszczalni ścieków w Lesiowie, wysypisku odpadów w Wincentowie, Ogrodzie Botanicznym 
PAN w Powsinie) 

♦ Program edukacji ekologicznej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin ‘Radomka” 
(w zakresie wdrażania selektywnej zbiórki odpadów) 

♦ Program edukacyjny w ramach realizowanego przez Miasto Radom „Eksperymentalnego 
programu oszczędzania wody pitnej” 

♦ Warsztaty w zakresie edukacji środowiskowej dla nauczycieli i instruktorów 
 
Ponadto, CCE jest od wielu lat organizatorem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej na szczeblu 
wojewódzkim oraz wspólnie z innymi organizacjami uczestniczy w przygotowaniu konkursów 
promujących zachowanie proekologiczne, obchodów Dnia Ziemi i Sprzątania Świata, Światowego 
Dnia Ochrony Środowiska. 
 
Od wielu lat tworzona jest sieć Lokalnych CEE w Zwoleniu, Lipsku, Grójcu, Pionkach i Drzewicy. 
Stałymi partnerami CEE są inne organizacje pozarządowe. CEE zawarło także szereg porozumień 
i umów w zakresie wspólnych działań na płaszczyźnie ekologii z instytucjami i placówkami z zakresu 
ochrony środowiska. 
 
W sposób ciągły opracowywane są materiały edukacyjne i promocyjne, a także redagowanie 
miesięcznika „Radomska Ekologia”.  
 
W 2004 roku działalność stowarzyszenia koncentrowała się na następujących działaniach: 
 
♦ organizacja Konkursu Ornitologicznego „Miłośnicy ptaków na start” 
♦ radomskiego projektu edukacji ekologicznej „Odpady” 
♦ projektu „Edukacja społeczności lokalnej na rzecz rozwoju zrównoważonego” 
♦ warsztatów dla uczniów samorządowych placówek pt. „Odpady” oraz „Edukacja ekologiczna 

społeczności lokalnej na rzecz zrównoważonego rozwoju” 
♦ organizacja spotkań szkoleniowych dla członków CEE 
♦ organizacja i prowadzenie konkursów: „czyste środowisko, czysty zysk”, „Śmieci bogactwem”, 

„Grajmy w zielone” 
 
Stacjonarne warsztaty ekologiczne prowadzone przez CEE odbywały się w przedszkolach, szkołach 
podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz domach kultury. Zajęcie te są 
bezpłatne, prowadzone przez profesjonalnych instruktorów. Obejmowały one następujące tematy: 
„My i nasze środowisko”, Kwaśne deszcze”, „Drzewa liściaste naszych lasów i parków”, „ Podstawy 
gospodarki odpadami”, „Ekologiczna ocena opakowań”, „Gdzie z tym śmieciem?”., „Racjonalne 
użytkowanie energii czyli jak oszczędzać pieniądze i środowisko”, „Rośliny chronione”, „Ptaki i ich 
rola w przyrodzie”, „Niebezpieczny samochód”. 

Program działań dla sektora edukacja ekologiczna 
 
Cel strategiczny: 
 

Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa miasta, kształtowanie postaw 
proekologicznych jej mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska. 

 
Cel ten wpisuje się w podstawowe cele sformułowane w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej. 
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Cele średnioterminowe do roku 2012: 
 
1. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dorosłej społeczności miasta 
2. Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa miasta 

w odniesieniu do środowiska 
 
Cele krótkoterminowe do roku 2008 i kierunki działań: 
 
1. Kontynuacja i rozszerzenie edukacji na temat ochrony środowiska szkolnictwie wszystkich 

szczebli raz dla ogółu mieszkańców miasta 
2. Wspieranie finansowe i merytoryczne działań z zakresu edukacji ekologicznej  
3. Zapewnienie społeczeństwu niezbędnych informacji nt. stanu środowiska i działań na rzecz jego 

ochrony 
4. Rozwijanie międzyregionalnej współpracy w zakresie edukacji ekologicznej 
5. Rozwijanie różnorodnych form edukacji ekologicznej 

 
Priorytetem w zakresie edukacji ekologicznej jest wykształcenie świadomości ekologicznej 
u przeważającej części społeczeństwa Radomia i przekonanie ludzi o konieczności myślenia 
i działania według zasad ekorozwoju. Jest to cel dalekosiężny, pewnie wykraczający poza horyzont 
2012 roku, do którego można się zbliżać poprzez stopniowe podnoszenie świadomości ekologicznej 
coraz większej liczby ludzi na coraz wyższy poziom. Cel ten osiągnie się przez intensyfikację 
aktualnych działań w zakresie edukacji ekologicznej, eliminowanie działań mało efektywnych 
i poszerzenie sposobów edukowania o nowe formy, sprawdzone w warunkach krajowych. 
 
Cele te będą realizowane poprzez: 
 

− kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań oraz przekazywanie informacji 
o właściwych sposobach postępowania dla poszczególnych grup społeczeństwa miasta  

− upowszechnienie i zapewnienie każdemu mieszkańcowi miasta dostępu do informacji na 
temat możliwości ochrony środowiska i wynikających z tego korzyści zdrowotnych, 
ekologicznych i ekonomicznych 

− wprowadzenie lub kontynuacja edukacji na temat ochrony środowiska w szkolnictwie 
wszystkich szczebli 

− włączenie tematyki ochrony środowiska do działań i projektów realizowanych przez różnego 
rodzaju grupy społeczne i podmioty gospodarcze 

− włączenie tematyki ochrony środowiska do artykułów prasowych i różnego rodzaju 
publikowanych biuletynów 

− integracja trwałych grup mieszkańców, współpracujących z samorządem lokalnym, 
podejmujących nowe wyzwania w zakresie edukacji ekologicznej 

 
Wyróżnia się trzy główne sfery kształcenia ekologicznego: 
 
Edukację formalną – czyli zorganizowany system kształcenia, zgodny z określonymi zasadami 
sformułowanymi w odpowiednich aktach prawnych (ustawy i rozporządzenia). Polski system edukacji 
formalnej obejmuje system oświaty i szkolnictwa wyższego. 
Edukację nieformalną pozostającą poza zinstytucjonalizowanym systemem kształcenia, traktowaną 
jako zestaw różnorodnych działań wpływających na ekologiczną świadomość społeczną. Świadomość 
ta kształtowana jest przede wszystkim przez organizacje państwowe, społeczne (Pozarządowe 
Organizacje Społeczne - POS) oraz media, w tym reklamę społeczną (np. bilbordy).  
Szkolenia, czyli zinstytucjonalizowane formy przekazywania wiedzy i umiejętności dla określonej 
grupy zawodowej lub społecznej, służące podnoszeniu kwalifikacji niezbędnych zarówno w życiu 
zawodowym, działalności społecznej, jak i dla potrzeb indywidualnych.  
 
Instytucje i organizacje wspierające edukację ekologiczną 
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Wśród wielu podmiotów, na których spoczywa obowiązek prowadzenia edukacji ekologicznej, 
wyraźnie wyróżniono samorządy. W tym celu organy samorządowe powinny: 
 

− współdziałać przy opracowywaniu i realizacji lokalnych programów edukacji 
ekologicznej, wynikających z Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej oraz 
lokalnej Agendy 21, z organizacjami, instytucjami, Kościołami i Związkami 
Wyznaniowymi, zakładami pracy, przedstawicielami społeczności lokalnych. 

− utrzymywać ścisłą współpracę ze szkołami, zapewniając im warunki do 
prowadzenia edukacji ekologicznej. 

− zapewniać społeczeństwu dostęp do niezbędnych informacji przydatnych w procesie 
podejmowania decyzji dotyczących zarządzania środowiskiem. 

 
 
Program promocji i edukacji w zakresie ochrony środowiska 
 
Założenia ogólne 
Właściwa realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną na terenie miasta Radom wymaga 
przygotowania operacyjnego Programu Edukacji Ekologicznej, obejmującego działania 
ukierunkowane na wszystkie grupy wiekowe. W programie zawarte zostaną wszystkie zaplanowane 
działania, wraz z podaniem terminów ich realizacji i podmiotami odpowiedzialnymi za ich wdrożenie. 
Należy przyjąć, iż raz przeprowadzona akcja promocyjno-edukacyjna musi być kontynuowana.  
 
Zaznaczyć należy, iż działające w Polsce organizacje odzysku mają do zaoferowania wiele programów 
ekologicznych poruszających przede wszystkim tematykę ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 
które mogą być pomocne w prowadzeniu omawianych działań przez jednostki samorządowe. Dotyczy 
to zarówno organizacji odzysku prowadzących działalność w zakresie odpadów opakowaniowych, jak 
również tych, które prowadzą działalność w zakresie odpadów niebezpiecznych (np. baterii). 
W oparciu o ww. programy edukacyjne można stworzyć spójny program poruszający wszystkie 
zagadnienia związane z całością tematu ochrony środowiska. 
 
Grupy docelowe programu 
Jednym z podstawowych zadań niezbędnych do wykonania programów edukacji ekologicznej jest 
określenie grup celowych, do których chce się dotrzeć. Głównym adresatem programu promocji 
i edukacji w zakresie gospodarki odpadami jest społeczeństwo miasta. Kluczową grupą jest młodzież 
szkolna i dzieci, gdyż wykazują się oni największą percepcją na edukację ekologiczną, a ponadto 
stanowią ważną grupę konsumencką. Akcją informacyjną objęty zostanie również jak najszerszy krąg 
osób zajmujących się sprawami ochrony środowiska i gospodarki odpadami w urzędach, instytucjach 
i zakładach, a także przedstawicieli grup opiniotwórczych z zakresu ochrony środowiska: 
pozarządowych organizacji i stowarzyszeń ekologicznych, nauczycieli, radnych i członków zarządu 
różnych szczebli administracji samorządowej. 
 
W tym celu odbiorców programów edukacyjnych należy podzielić na grupy wiekowe. Zasadą główną 
jest tu tzw. odwrócenie hierarchii celów edukacyjnych. Dzieląc odbiorców na dzieci przedszkolne (1), 
uczniów szkoły podstawowej (2), młodzież gimnazjalno-licealną (3), dorosłych nie uczących się 
w sposób zorganizowany (4) oraz osoby starsze (5), należy odmiennie ustalać główne cele edukacyjne. 
Cele służące kształtowaniu postaw i przyzwyczajeń lokujemy przede wszystkim w grupach młodszych 
(1,2), cele ukierunkowane na zrozumienie i wywołanie aktywnego zainteresowania umieszczamy 
przede wszystkim w grupach od 3 do 5. Cele ściśle poznawcze można rozmieszczać we wszystkich 
grupach wiekowych, jednak z wyraźną tendencją do wzrostu pozycji tych celów wraz z wiekiem.  
 
Dzieci i młodzież szkolna 
 
W Programie tym nacisk położony zostanie na edukacje formalną – szkolną. W programie powinny 
znaleźć się zarówno ramy programowe, jak również propozycje materiałów edukacyjnych do 
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wykorzystania w trakcie zajęć. Ponadto, program należy uzupełnić o konspekty metodologiczne dla 
nauczycieli oraz materiały do prowadzenia zajęć.  
 
W ramach edukacji formalnej proponuje się kontynuację lub wprowadzenie następujących działań: 
 
1. Realizacja zajęć zawierających elementy edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach. 
2. Uczestnictwo uczniów w olimpiadach, konkursach i różnych programach ekologicznych 

o charakterze regionalnym i krajowym (wraz z podaniem otrzymanych nagród i wyróżnień). 
3. Ponadprogramowa edukacja z zakresu ochrony środowiska z elementami ochrony środowiska  

i gospodarki odpadami. 
4. Zaangażowanie szkół i uczniów w akcjach sprzątania terenu miasta, zbierania surowców wtórnych 

(wraz z podaniem ich ilości), a także innych przedsięwzięciach proekologicznych zasługujących 
na uwagę. 

 
Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży to najważniejszy segment działań 
edukacyjnych. Dzięki wyrobieniu w nich nawyków właściwego postępowania w zakresie szeroko 
rozumianej ochrony środowiska, można się spodziewać, że wprowadzane inwestycje i zmiany będą 
znajdowały przychylniejsze przyzwolenie społeczeństwa.  
 
Jak wynika z doświadczeń dzieci i młodzież 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. W pewnym stopniu poprzez 
swą świadomość ekologiczną dzieci i młodzież będą kształtować także model konsumpcyjny 
w rodzinie. Dzięki temu podczas zakupów będą wybierane np. opakowania wielokrotnego użytku.  
 
Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w dużej 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. Dotyczy to większości nauczanych 
przedmiotów. Dodatkowo wskazane poświęcenie np. jednej godziny wychowawczej w miesiącu tylko 
(lub  w większości) na zagadnienia związane z edukacją ekologiczną.  
 
Poza przekazywaniem treści ekologicznych w czasie lekcji konieczne jest właśnie w stosunku do 
dzieci i młodzieży zastosowanie także innych form przekazu. Powinny to być różnego rodzaju 
konkursy np. rywalizacje między klasami czy szkołami, wycieczki np. na składowisko, sortowni, 
a jednocześnie na miejsca dzikich wysypisk śmieci. 
 
Aby prowadzone działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży przyniosły oczekiwane efekty 
niezbędna jest ścisła współpraca z władzami samorządowymi. Przekazywane informacje powinny 
w dużej mierze odnosić się do najbliższego otoczenia (miejsca zamieszkania) czyli gminy, powiatu. 
Przykłady właściwe oraz wymagające zmiany powinny pochodzić z „własnego podwórka”.  
 
Przykładami wspierania ekologicznych działań szkół jest 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 ochrony środowiska  i gospodarowaniem odpadami 

w gminie (powiecie) lub innym realizowanym przez gminę przedsięwzięciem na rzecz 
środowiska,  

− konkursy związane z tematyką ochrony środowiska  i gospodarki odpadowej, 
− udział pracowników samorządowych w zajęciach terenowych klas bądź kół przyrodniczych, 

w charakterze specjalistów, w zakresie określonym tematem zajęć terenowych,  
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− udostępnianie i popularyzacja informacji, w tym także materiałów drukowanych, na temat 
zagrożeń i prośrodowiskowych działań gminy (powiatu), celem wspólnej edukacji 
mieszkańców tego terenu,  

− prenumerata czasopism przyrodniczych i ekologicznych,  
− wzbogacanie bibliotek szkolnych w materiały dydaktyczne przydatne w realizacji zagadnień 

związanych z gospodarka odpadową, ekologią i ochroną środowiska,  
− wspieranie programów i ekologicznych przedsięwzięć szkół w niezbędne pomoce naukowe 

wykorzystywane podczas realizacji tych działań,  
 
Programy nauczania 
 
Przedszkola – w programie nauczania przedszkolnego treści ekologiczne zawarte są w części haseł 
dotyczących środowiska, pór roku i towarzyszących im przemian w przyrodzie. Od świadomości 
ekologicznej nauczyciela przedszkola zależy jak dalece potrafi program nauczania w przedszkolu 
nasycić treściami ekologicznymi, co potrafi przekazać uczniom w trakcie zabaw, spacerów, czy zajęć 
plastycznych. 
 
Szkoła podstawowa i gimnazjum– edukacja ekologiczna w szkołach podstawowych prowadzona jest 
na przyrodzie lub na innych przedmiotach w postaci ścieżki ekologicznej. Celami ogólnymi edukacji 
ekologicznej na poziomie szkoły podstawowej są: 
 

� Uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu zamieszkania 
� Budzenie szacunku do przyrody 
� Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym 
� Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu 
� Poznanie współzależności człowieka i środowiska 
� Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko 
� Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska 

 
Program ścieżki edukacyjnej łączy ogólne treści niezbędne w edukacji ekologicznej. Są to: 
 

� Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze 
� Różnorodność biologiczna (gatunkowa, genetyczna, ekosystemów) – znaczenie jej ochrony 
� Żywność – oddziaływanie produkcji żywności na środowisko 
� Zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i transportu energii; energetyka jądrowa – 

bezpieczeństwo i składowanie odpadów. 
 
Program ten uszczegóławia powyższe treści, a w kilku miejscach wykracza poza nie. Dotyczy to 
szczególnie tych treści, które mają nawiązywać do własnego doświadczenia dziecka i jego znajomości 
najbliższej okolicy oraz regionu. Program koncentruje się wokół: 
 

� Zagadnień zmienności w środowisku: naturalnej, jako tła porównawczego oraz zależnej od 
działalności człowieka w środowisku 

� Najważniejszych problemów ekologicznych współczesnego świata 
� Sposobów gospodarowania w miejscu swojego zamieszkania  
� Wartości, jaką stanowi różnorodność biologiczna 

 
W realizacji programu tak w szkole podstawowej jak i w gimnazjum ważne jest: 
 

� Prowadzenie lekcji terenowych: obserwacji i prostych badań w terenie 
� Preferowanie metod aktywizujących uczniów, takich jak: praca z mapą w terenie, zbieranie 

danych i ich opracowanie, dyskusje, debaty, wywiady, reportaże, ankietowanie, 
podejmowanie decyzji – metodą drzewa decyzyjnego, tworzenie „banków pomysłów”, 
metaplanów itp. 
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� Porównywanie zjawisk, procesów, problemów występujących w najbliższej okolicy 
z podobnymi i odmiennymi w innych regionach, krajach, kontynentach 

� Stosowanie różnorodnych skal przestrzennych prowadzących do porównywania  
i odróżniania zjawisk, procesów, przyczyn i skutków 

� Wykorzystywanie na lekcjach danych liczbowych, tabel, map, wykresów, zdjęć, rycin w celu 
kształcenia umiejętności interpretacji zawartych w nich informacji 

� Organizowanie wspólnych, wcześniej zaprojektowanych przez uczniów działań  
w najbliższym środowisku, prowadzących do pozytywnych zmian 

� Ukazywanie pozytywnej działalności człowieka w środowisku, jako dróg właściwego 
i realnego rozwiązywania problemów ekologicznych 

� Głoszenie idei, haseł proekologicznych, które są zgodne z własnymi czynami 
� Integrowanie i korelowanie treści nauczania w obrębie różnych przedmiotów i bloków 

przedmiotowych 
 
Pracownicy administracji samorządowej, dysydenci, nauczyciele 
 
Ważną grupą odbiorców programu edukacji ekologicznej, składającą się równocześnie z twórców 
i realizatorów tego programu, jest grupa przedstawicieli administracji samorządowej: prezydent 
miasta, radni miejscy, pracownicy urzędów miejskich. Do nich w dużej mierze należy podejmowanie 
działań z zakresu planowania, programowania i rozwoju. Przekładają się one później na działania 
inwestycyjne i organizacyjne, związanych z ochroną środowiska na obszarze danej jednostki 
organizacyjnej. Osoby te powinny zostać przeszkolone w pierwszej kolejności. 
 
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 zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska na własnym terenie. 
Akcja edukacyjna prowadzona wśród decydentów powinna być prowadzona w sposób cykliczny 
(uwzględniająca pozostałe obowiązki wynikające  z pełnionych przez te osoby funkcji) i zapewniać 
ciągłe doskonalenie się i dokształcanie tej grupy osób.  
 
Drugą grupą osób które powinny zostać objęte akcją edukacyjną w pierwszej kolejności są osoby, 
które z racji wykonywanego zawodu mają częsty kontaktu z szerszą grupą mieszkańców. Do grupy 
tych osób należy zaliczyć między innymi nauczycieli, księży a także pracowników firm i służb 
komunalnych. Prowadzenie wśród tej grupy osób edukacji powinno koncentrować się na 
zorganizowaniu im głównie cyklu spotkań i szkoleń, a także zapewnienia dostępu do jak najszerszych 
zasobów materiałów literatury fachowej (czasopisma, periodyki, książki, wydawnictwa 
multimedialne). Uzupełnieniem mogłyby być także 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 formy prowadzenia spotkań czy wykładów, 
przekonywania do własnego stanowiska. 
 
Istotne jest, aby osoby, szczególnie z tej grupy, jako grupy dużego 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 różnym 
poziomie świadomości ekologicznej i umieć odpowiednio dostosować formę przekazywanych 
informacji. 
 
Pozostali dorośli mieszkańcy gminy 
 
Dla pozostałych mieszkańców prowadzona będzie ciągła akcja edukacyjno – informacyjna. 
W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie niektórych grup osób dorosłych 
zdobywaniem wiedzy na temat otaczającego ich środowiska, a także możliwości uczestniczenia 
w działaniach na rzecz jego ochrony. Zachowania obserwowane w społeczeństwie wskazują jednak, 
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że poziom akceptacji dla działań z zakresu ochrony środowiska maleje, a zachowania 
prokonsumpcyjne dominują nad proekologicznymi. Dlatego rola edukacji ekologicznej 
i wprowadzanie jej nowych form są nadal bardzo istotne. Dotyczy to szczególnie akcji propagujących 
racjonalną gospodarkę odpadami, selektywną zbiórkę oraz np. prowadzenie przydomowych 
kompostowników.  
 
Najlepszym i najefektywniejszym sposobem podniesienia świadomości ekologicznej dorosłych jest 
zaangażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne. Wymaga to szerokiego informowania 
społeczeństwa o stanie środowiska, możliwościach prawnych uczestniczenia w podejmowaniu decyzji 
mających wpływ na obecny i przyszły stan. 
 
Proponowane działania w ramach edukacji dla dorosłej części mieszkańców gminy obejmują także: 
 

− Organizacje szkoleń, wykładów i seminariów dla zainteresowanych osób 
− Opracowanie i wdrożenie programów doradczych z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki odpadami, w tym także możliwości wdrażania technik odzysku odpadów 
− Współpraca z klubami ekologicznymi oraz ośrodkami doradczymi,. 
− Działania promocyjne 
− Doradztwo indywidualne  

 
Przewidziane przedsięwzięcia dotyczące dostępu do informacji, edukacji ekologicznej  
i udziału społeczeństwa w działaniach na racjonalnej gospodarki odpadami, obejmują także zadania 
w zakresie tworzenia, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska, publicznych 
rejestrów i  elektronicznych baz danych o środowisku i gospodarce odpadami, ułatwiających dostęp 
obywateli do informacji gromadzonych i przechowywanych przez organa administracji 
 
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 
zawężony (pojawiają się tylko zainteresowani). Z badań wynika, że na kształtowanie świadomości 
ekologicznej duży wpływ wywierają media. Przekazują one wiedzę na temat funkcjonowania, 
znaczenia i zagrożeń przyrody, ale również informują na bieżąco o problemach i działaniach na rzecz 
ochrony środowiska. Dlatego też współpraca z mediami (prasa lokalna, rozgłośnie radiowe, telewizja) 
nie tylko poszerza znacznie krąg edukowanych, ale także przekazuje treści ekologiczne wraz 
z informacjami o konkretnych działaniach.  
 
Treści te należy przekazywać kilkakrotnie stosując odmienne, interesujące formy przekazu. 
 
Edukacja ekologiczna dorosłych powinna być połączona również z rozrywką społeczności lokalnych, 
w czasie której mogą być również propagowane treści ekologiczne. Imprezy takie jak 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 zaangażowanym w występy dzieci. Taki sposób edukowania dorosłych (rodziców) jest 
bardzo skuteczną formą przekazywania treści ekologicznych. 
 
Proponowane formy Programu promocji i edukacji 
 
Program promocji i edukacji realizowany będzie przy zastosowaniu różnorodnych form: oświatowych, 
kulturalnych i reklamowych. 
 
Formy oświatowe: 
 

− Prowadzenie działań oświatowo - informacyjnych w formie lekcji, gawęd, prelekcji 
ekologicznych według przyjętego uprzednio standardu dydaktycznego uwzględniającego 
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lokalny wymiar problemu segregacji odpadów i zróżnicowanie wiekowo - edukacyjne 
odbiorców,  

− Konkurs wiedzy ekologicznej, 
− Wycieczki obrazujące w sposób bezpośredni potrzebę selekcji odpadów: składowiska 

odpadów komunalnych i inne instalacje do unieszkodliwiania odpadów, 
− Wykonanie strony internetowej, informującej o działaniach ekologicznych na terenie 

miasta, 
− Zaangażowanie młodzieży w akcję lokalizacji i likwidacji „dzikich wysypisk”, 
− Spotkanie z profesjonalnymi ekologami zajmującymi się tematem segregacji odpadów.  

 
Formy kulturalne: 
 

− Konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży z wystawami prac w poszczególnych 
szkołach. 

− Plenerowa akcja plastyczna z udziałem uczniów zorganizowana oddzielnie lub 
połączona z obchodami np. Dnia Ziemi czy akcji „Sprzątanie Świata”  

− Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (np. konkurs na plakat 
zachęcający do selekcjonowania odpadów,). 

− Projekcje filmów fabularnych (tzw. kulturowych) lub dokumentalnych mówiących 
o potrzebie ochrony środowiska i segregacji odpadów 

 
Formy reklamowe: 
 
Działania reklamowe będą miały na celu zwiększenie znajomości nowego sposobu postępowania 
z odpadami, a zarazem zaznajomienie z nowymi pojemnikami na odpady. Działania te polegać będą 
na nakłanianiu mieszkańców do wypróbowania nowego rodzaju segregacji odpadów. Działania 
reklamowe muszą przenikać wspomniane wcześniej formy oddziaływań kulturalnych i oświatowych. 
 
Akcja promocji powinna się rozpocząć od opracowania strategii reklamowej podporządkowującej 
pozostałe podmioty zaangażowane w oddziaływania społeczne tj. przedszkola, szkoły, placówki 
kulturalne. Należy zatem opracować odpowiednie materiały i formy reklamowe wykorzystywane 
następnie w działaniach oświatowo-kulturalnych. Są to: 
 

− broszury, biuletyny, opracowania, raporty i monografie, 
− artykuły i reklamy w prasie lokalnej./                                                                                                                                 
− plakaty (także typu out door tj. wielkoformatowe), stickersy czyli nalepki, ulotki 
− logo, hasła reklamowe promocji. 
− reklama nowych usług na i w środkach komunikacji i transportu. 
− spotkania publiczne dla ogółu mieszkańców, prezentujące nowe formy działania 

w zakresie gospodarki odpadami. 
 
Społeczne kampanie informacyjne 
 
Prowadzone działanie edukacyjne przy współpracy Centrum Edukacji Ekologicznej powinny położyć 
duży nacisk na realizację szerokich kampanii edukacyjnych, których celem byłoby propagowanie idei 
zrównoważonego rozwoju. Realizacja takich zadań prowadzona powinna być z wykorzystaniem 
wszystkich lokalnie dostępnych form.   
 
Media w kampanii informacyjnej 
 
Niezbędnym elementem pomyślnego promowania zagadnień ekologicznych jest wsparcie 
prowadzonych działań w środkach masowego przekazu poprzez realizacje odpowiedniej polityki 
medialnej. Media dzięki znacznym możliwościom oddziaływania, społecznego spełniają ważną rolę 
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w kształtowaniu świadomości proekologicznej. Prowadzona właściwa polityka medialna ma na celu 
dotarcie z treściami ekologicznymi głownie do osób dorosłych.  
 
W celu osiągnięcia pożądanych efektów prowadzona polityka medialna powinna być oparta 
w głównej mierze o media lokalne (prasa, radio) a także z racji znacznego wzrostu jego znaczenia 
również o Internet. 
 
Prasa lokalna 
 
Ogłoszenie. Poprzez tę formę w prosty, hasłowy sposób można promować np. o wprowadzanym 
systemie segregacji odpadów na terenie gminy. Ogłoszenie może zawierać informacje edukujące 
o sposobach 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 gminy. 
Pomoże ona również społeczeństwu szerzej spojrzeć na różne aspekty produkcji odpadów 
i uzmysłowić, jak mogą temu przeciwdziałać. Ta sama broszura powinna być również rozdana 
mieszkańcom gminy tuż przed bezpośrednim rozpoczęciem segregacji odpadów (np. około miesiąca 
wcześniej). 
 
Internet 
 
Internet pełni coraz ważniejszą role jako źródło informacji i sposób przekazywania danych. Tą drogą 
istnieje duża szansa dotarcia do młodzieży, wśród której Internet jest coraz bardziej popularnym 
środkiem komunikacji. 
 
Informacje dotyczące wdrażanego systemu gospodarki odpadami powinny być zamieszczone na 
stronie WWW gminy Radom. Na stronie internetowej można również zamieszczać (w porozumieniu 
z lokalnymi gazetami) artykuły dotyczące np. gospodarki odpadowej wcześniej publikowane na ich 
łamach. Na stronie WWW można uruchomić subskrypcje materiałów dotyczących środowiska, która 
będzie rozsyłana do zgłaszających się mieszkańców poczta elektroniczną. Mieszkańcy mogą ta samą 
drogą składać zapytania dotyczące stanu środowiska i gospodarki odpadami. 
 
Okresowe kampanie informacyjne: 
 
Akcja ulotkowa 
 
Akcja ulotkowa będzie wsparciem przy wprowadzaniu konkretnych działań związanych z ochroną 
środowiska. Z założenia ulotki (broszury informacyjne) trafiają bezpośrednio do adresatów, czyli 
mieszkańców gminy, co daje większą gwarancję osiągnięcia zamierzonego celu.  
 
Kolportaż ulotek powinien być przeprowadzony przed podjęciem zamierzonych działań. Mieszkańcy 
będą mieli właściwe przygotowanie i nie będą zaskoczeni w chwili wprowadzanych zmian.  
 
Ulotki powinny przedstawiać wprowadzane działania w sposób skrótowy, hasłowy i schematyczny – 
pełen zakres informacji powinien być przekazany za pośrednictwem innych form przekazu. Ulotki 
winny wyjaśniać i uzasadniać wprowadzane przedsięwzięcia a także przedstawiać korzyści z nich 
płynące. Forma ulotki powinna być przejrzysta i czytelna.  
 
Organizacja festynów okolicznościowych 
 
Festyny są dobra okazją do przekazywania mieszkańcom także informacji ekologicznych i związanych 
z gospodarka odpadami. Może to mieć formę różnego rodzaju konkursów: sportowych, 
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zręcznościowych, wiedzy z danej dziedziny itp. Proponowane formy rozrywki angażować powinny 
dzieci i ich rodziców, przekazując poprzez wiedzę z zakresu ekologii. Pozostałe elementy możliwe do 
wykorzystania na festynach to: 
 

− prezentacja sprzętu wykorzystywanego w ochrony środowiska i gospodarce odpadami: 
pojemników, worków do zbiórki i segregacji odpadów, indywidualnych przydomowych 
kompostowników itp., 

− prezentacja literatury ekologicznej i prac plastycznych związanych z ekologią, wykonanych 
przez młodzież. 

− pokaz możliwych sposobów segregacji odpadów 
 


