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Jak dotrze do obywateli- czy edukacja radzi sobie z wyzwaniami globalnych
zmian rodowiska ?

atwo mo na si zgodzi , ze edukacja ekologiczna ucz ca relacji cz owieka z przyrod by a
najstarszym rodzajem edukacji, której z konieczno ci poddawana by a ludzko

a poziom

\wiedzy o stanie rodowiska i jego zasobów weryfikowany by sukcesem prze ycia. Jednak
gromadzona z pokolenia na pokolenie wiedza przekazywana w postaci nakazów zachowa ,
rytua ów czy tabu sprowadza a si do znajomo ci zagro

rodowiska czy zasobów przyrody

w zasi gu dost pnym

si

do wiadczeniu. Gdy zasoby

wyczerpywa y lub warunki

rodowiska, cz sto w sposób zawiniony przez cz owieka, pogarsza y si , nale

o migrowa

poszukuj c lepszych mniemaj c, e mo liwo ci Ziemi s nieograniczone.
Wraz z post puj cym rozwojem cywilizacji nast powa o coraz wi ksze uniezale nienie si od
przyrody, a nowe umiej tno ci kszta cone by y pod k tem mo liwo ci dalszej ekspansji bez
liczenia si z konsekwencjami. Ten uwi d bezpo rednich relacji z przyrod i wiara w pot
cywilizacji, a tak e to e ju nie sta o miejsc do migracji niew tpliwie przyczyni y si do
stanu

rodowiska, które przesta o ju

praktycznie ca

by

tylko lokalne. Wp ywy cz owieka obj y

Ziemi . Narastaj ca presja ludzka przekroczy a granice lokalnych rodowisk

a charakter zmian spowodowa globalne problemy. Kiedy sta o si to ewidentne, w drugiej
po owie XX wieku, ludzko

zacz a si obwinia o brak wiadomo ci wynikaj cy z powszechnego

braku, zainteresowania mo liwo ciami rodowiska. Jednak odradzaj cej si znów edukacji
ekologicznej nie wystarczy o, jak w pradziejach, skupi

zainteresowa

na lokalnym

rodowisku. Niemal skokowo musia a zorientowa si tak e na problemy ogarniaj ce ca y
wiat. Tyle, e edukacja globalna gdzie trudno zweryfikowa rezultaty dzia
wp ywem nowej wiedzy, nie jest

atwa. Aby oswoi

podj tych pod

percepcyjny problemu obj cia

abstrakcyjnego „ca ego wiata” wymy lono has o: my l globalnie - dzia aj lokalnie. Fakt, e
bez powszechnej wiadomo ci spo ecznej trudno wyobrazi sobie skuteczno
górnie” przez kr g decydentów i naukowców dzia

podj tych „od

ratunkowych, zauwa ono ju podczas
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konferencji Sztokholmskiej w 1972 r. Cho do Deklaracji Sztokholmskiej wpisano wymóg
rozwijania edukacji ekologicznej to jej g ówny wysi ek koncentrowa si na poznawaniu
przyrodniczych stron zagro

rodowiska, w du ym stopniu abstrahuj c j z innych sfer

ludzkiej dzia alno ci i potrzeb. Oddaje to dobrze ówczesne zawo anie : o rodowisku, w
rodowisku, dla rodowiska.
ca

ciowego

podej cia

do

Dopiero Szczyt Ziemi w Rio w pe ni uzna konieczno
problemów

cz c

w

edukacji,

zgodnie

z

filozofi

zrównowa onego rozwoju, sprawy rodowiska i zagadnie spo ecznych oraz ekonomicznych
jako bezwzgl dnie wspó zale ne. Ten zwrot w edukacji od wyabstrahowanej z kontekstu
edukacji o rodowisku, po edukacj holistyczn przyrodniczo-humanistyczn przejawi si we
wszystkich przyj tych w Rio dokumentach od Agendy 21 poczynaj c. Szczególnie wida to
w odpowiednich paragrafach obu g ównych konwencji dotycz cych globalnych zmian
rodowiska: Konwencji o ró norodno ci biologicznej i Ramowej Konwencji NZ w sprawie
zmian klimatu. W tej ostatniej s ynny Artyku 6: Edukacja, szkolenia i wiadomo
spo eczna, nakazuje pa stwom - Stronom Konwencji:
1. popiera i u atwia na poziomie narodowym oraz, o ile jest to mo liwe na poziomie
regionalnym i subregionalnym, zgodnie z narodowymi prawami i regulacjami oraz w
ramach perspektywicznych mo liwo ci: rozwój i wdra anie programów edukacyjnych
i wiadomo ci spo ecznej w sprawie zmian klimatu i ich skutków oraz zapewnia :
a) powszechny dost p do informacji na temat zmian klimatu i ich skutków
b) powszechny udzia w dzia aniach dotycz cych zmian klimatu i ich skutków i rozwija
odpowiednie sposoby post powania
c) szkolenie personelu naukowego, technicznego i zarz dzaj cego.
2. Wspó pracowa

i popiera

na poziomie mi dzynarodowym przy zaanga owaniu

istniej cych organów:
a) rozwój i wymian materia ów s

cych edukacji i podnoszeniu wiadomo ci

spo ecznej w sprawie zmian klimatu i ich skutków
b) rozwój i wdra anie programów edukacyjnych i szkoleniowych, uwzgl dniaj c
umacnianie krajowych instytucji i wymian lub wspieranie personelu w celu szkolenia
fachowców w tej dziedzinie.
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Przytaczaj c Artyku 6, jako e stanowi on wa

obligacj dla wszystkich pa stw-stron

konwencji (Narodowa Strategia 2001), warto podsumowa

jak wype niane s w Polsce

poszczególne jego zalecenia. Oczywi cie na Akademickim Forum warto szczególnie
podkre li jaki powinien by i jaki jest w tym wk ad uczelni wy szych.
Kiedy w punkcie pierwszym jest mowa o rozwoju i wdra aniu programów edukacyjnych,
przede wszystkim zwracamy si

my

do edukacji formalnej zaczynaj c od szkó .

W g ównym dokumencie edukacji formalnej jakim s
oczywi cie znale

podstawy programowe, mo na

wiele mo liwo ci, aby naucza o samym zjawisku jak i jego skutkach,

zale nie od poziomu, na lekcjach przyrody, geografii a nawet i biologii. Mo na te ,
rozszerzaj c wiedze podr cznikow znale

wiele materia ów na najwy szym poziomie,

wspieraj cych nauczyciela i popularyzuj cych zagadnienia klimatyczne. Tu w

nie wielkie

zadanie dla nauczycieli akademickich, którzy maj c dost p do naj wie szych danych
naukowych oraz wyników bada

w asnych oraz kolegów maj obowi zek w popularnej

formie je udost pnia . Doskona ym takich materia ów przyk adem mo e by atrakcyjnie
wydana ksi ka dr Witolda Lenarta z Wydzia u Geografii UW „ Pod kloszem czyli prognoza
pogody” wraz ze zbiorem dokumentów, raportów i innych wa nych informacji a tak e p yt
DVD z ilustracj filmow .
Sprawy zmian klimatu i powi zane z nimi zmiany ró norodno ci biologicznej staram si tez
popularyzowa i w swoich ksi kach (Kalinowska 2003). Trudno jednak da odpowied na
pytanie, ilu nauczycieli zechce sobie zada trud by z tego skorzysta ? Podobnie wygl da
sprawa z wieloma innymi materia ami wspieraj cymi edukacj na temat zmian klimatu oraz
z prowadzonymi programami. A jest ich niema o tak e takich, które ilustruj

punkt

w Konwencji mówi cy o konieczno ci wspó pracy mi dzynarodowej i wymianie materia ów.
Polskie szko y uczestnicz w wielu takich mi dzynarodowych programach, takich jak Globe
pozwalaj cy na samodzielne zbieranie informacji i dokonywanie pomiarów przesy anych
przez uczniów do bazy danych NASA. Jak si okazuje, w tym mi dzynarodowym programie
najwi cej zebranych informacji pochodzi w

nie z polskich szkó . Polskie szko y uczestnicz

tak e w programach pozwalaj cych na okre lenie osobistego udzia u w emisji dwutlenku
gla oraz w ró nego rodzaju wspó zawodnictwach polegaj cych na wirtualnym obni aniu
emisji gazów cieplarnianych. Przyk adem zawodów bardziej wyrafinowanych, jak gry
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decyzyjne zwi zane ze strategi u ywania energii i handlu emisjami, mo e by udzia UCBS
w mi dzynarodowym projekcie finansowanym przez EU „Real Time eLearning for a PanEuropean Classroom” (www.carbonfame.org). Wiele elementów edukacji dotycz cych
ró nych aspektów przeciwdzia ania zmianom klimatu mo na znale

w programach

koordynowanych przez brytyjsk organizacj po wiecon edukacji ekologicznej Field Study
Council. Mi dzy innymi materia y edukacyjne FSC oraz opracowane dla British Council
„Instrumenty redukcji emisji dwutlenku w gla” mo na znale

na wydanej przez UCBS

ycie CD „Multimedia w Edukacji dla Zrównowa onego Rozwoju” finansowanej przez
NFO iGW. Wa

rol w edukacji dotycz cej zmian klimatu odgrywa wspó praca mi dzy

UCBS a British Council. Instytucja ta wspiera w Polsce takie kampania jak Zero Carbon City,
zaprasza na wyk ady brytyjskich ekspertów. Dzi ki Britsh Council wyk ady dla studentów
Uniwersytetu Warszawskiego wyg osili Sir David Kinga-doradca do spraw klimatycznych
premiera Wielkiej Brytanii, czy dr Sarah Mander z Tyndall Centre for Climate Change
Research
Trzeba te wspomnie o roli jak w edukacji odgrywaj organizacje pozarz dowe. Mo na je
podzieli na takie, które s zwi zane z propagowaniem zmiany stylu ycia, z edukacj
konsumenck , z rozwojem bezemisyjnego transportu i organizacje które przez nag

nianie

problemów klimatycznych kszta tuj opini publiczn (Kalinowska 2006).
Je li za chodzi o edukacj zwi zan ze zmianami stylu ycia i oszcz dno ci energii to za
dobry przyk ad mo na tu poda program Eko - Zespo ów, który obejmuj c coraz wi cej szkó
i gmin prowadzi fundacja GAP-Polska. Tak e programy WWF ucz oszcz dno ci energii,
propaguj

rozs dne korzystanie z transportu i wychowuj

wiadomych konsumentów.

Wielkie na tym polu osi gni cia ma Instytut na rzecz Ekorozwoju, prowadz c ostatnio
kompleksowy program kszta towania wiadomo ci „Herkules” Nie sposób tu wymieni
wszystkich organizacji i programów, ale koniecznie trzeba wspomnie o edukacji przez
praktyczne dzia anie. Przyk adem tego s projekty finansowane z Funduszu dla Globalnego
rodowiska z ma ych grantów GEF. Ten rodzaj finansowania zosta stworzony jako
mechanizm finansowania Konwencji Klimatycznej

a jego modelowe dzia ania powinny

pokazywa , e praktyczne rozwi zania w dziedzinie zmniejszania emisji s mo liwe. Projekty
ma ego GEFu o du ej sile demonstracyjnej to chocia by ca a seria grantów na cie ki
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rowerowe. To tak e projekty zmniejszania emisji dzi ki np. izolacji budynków szkó czy
innych pomieszcze u yteczno ci spo ecznej, wykorzystaniu do ogrzewania biomasy czy
instalacji wysokowydajnych pieców do ogrzewania. Ka dy projekt stawa si
centrum demonstracyjnym, pokazuj c jakimi sposobami zwi kszy wydajno
zmniejszy

emisj

gazów a przy okazji zaoszcz dzi

zarazem

energetyczn ,

na wydatkach. Niestety, program

finansowania takich projektów przez GEF praktycznie jest ju zamkni ty i powstaje pytanie
jak d ugo ich efekty edukacyjne si utrzymaj .
Wró my jednak do specjalnej roli jak w edukacji dotycz cej globalnych zmian rodowiska i
praktycznego zapobiegania zmianom klimatu powinny pe ni uczelnie wy sze. „Stopie
naukowy, który zobowi zuje”- pod takim has em akademicy z Uniwersytetu w Tuft w USA
zaproponowali poradnik dla uczelni wy szych. Wychodz c z za

enia,

e s

one

zobowi zane do przyj cia roli lidera w zapobieganiu zmianom klimatu, proponuj powo anie
Inicjatywy Klimatycznej nie tylko w celu prowadzonej edukacji. Uczelnie powinny
zademonstrowa na w asnym przyk adzie, jak mo na we w asnej instytucji zminimalizowa
produkcj gazów szklarniowych przygotowuj c odpowiedni strategi i symulacje finansowe
kosztów i zysków dla ca ej uczelni (Rappaport, Creighton 2007). Jak na razie na naszych
uczelniach udaje si spe nia tylko t pierwsza rol - edukacyjn - czego dowodem jest
wspólna organizacja niniejszej konferencji przez dwie uczelnie wy sze, a tak e szereg innych
dzia

ju prowadzonych. Otwarte wyk ady „Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony

rodowiska” prowadzone ju od kilkunastu lat przez Uniwersyteckie Centrum ca y cykl
po wieci y problemom zmian klimatu (Kalinowska, Lenart red 2007). Prowadzone s te
liczne warsztaty edukacyjne dla nauczycieli, rzemie lników czy przedstawicieli samorz dów.
Gorzej je li chodzi o redukcj emisji.... Nawet je li zainstalowane zosta y w naszym Centrum
arówki energooszcz dne, to i tak rachunek za energi elektryczn p aci si na Uniwersytecie
„od metra”, co odbiera motywacje i nie „ wieci” przyk adem.
Liczba programów i innych inicjatyw edukacyjnych po wieconych zmianom klimatu jest
w Polsce d uga, nie ma e jest te uczestnictwo, w wi kszo ci mi dzynarodowych programów
temu po wieconych. Wydawa oby si , e i spo eczna wiadomo

na ten temat powinna by

wysoka. Jednak badania prowadzone przez wiele lat przez Tadeusza Burgera wskazuj , e ze
wiadomo ci nie jest zbyt dobrze. W 10 lat po Konferencji w Rio zaledwie 18 procent
5
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respondentów o niej s ysza o, a z tej grupy zaledwie 8% kojarzy o Konwencj w sprawie
zmian klimatu. (Burger 2006). Podobnie ocieplenie klimatu niepokoi o zaledwie 26%
respondentów i zajmowa o dopiero 3 miejsce w rankingu zagro
której niezmiennie od 1993 roku wci

( po dziurze ozonowej

obawia si ponad 50 % respondentów) i wycince

lasów tropikalnych.
Czemu mo na to przypisa ? Wydaje si , e odgrywa tu du
Dziura ozonowa przera a wiadomo ci

rol efekt psychologiczny.

bezpo redniego wp ywu na zdrowie w postaci

nowotworów czy chorób oczu. Globalne ocieplenie nie brzmi le dla Polaków spragnionych
szego lata. I zagro enia, które niesie wydaj si abstrakcyjne. Dla tego z psychologicznych
powodów lepiej stosowa okre lenie „zmiany klimatu” bo obejmuje nasilenie zjawisk, których
ka dy mo e sam do wiadczy . To, co mo e do zmiany zachowa przekona , to korzy ci
finansowe p yn ce z oszcz dno ci energii zw aszcza przy drastycznie rosn cych cenach. Taki
argument w edukacji jest nie bez znaczenia kiedy pewne wyrzeczenia dla rodowiska
os odzone s nagrod finansow . Gorzej, e te wysi ki nie pomog wiele, gdy ceny energii
ros y, wymuszane konieczno ci nak adów na obni enia emisji gazów przez przemys .
A mo liwo ci konsumenckiego obni enia zu ycia energii s

przecie

ograniczone.

W kontek cie d ugofalowej polityki ochrony klimatu, b dzie to wymaga o bardzo
precyzyjnego wyja nienia spo ecze stwu. Stawia to przed edukacj
wyzwanie ni do tej pory, bo abstrakcyjna solidarno

znacznie wi ksze

z przysz ymi pokoleniami nie do

wszystkich przemówi....
Dzisiejszy model edukacji wskazuj cy ile ka dy z nas mo e zrobi dla klimatu, za chwil te
mo e przesta si sprawdza , gdy do konsumentów zacznie dochodzi

wiadomo

, e kraje

rozwijaj ce si szybko „skonsumuj ” owoce ich energetycznych wyrzecze , a rezultatów
poprawy sytuacji nie b dzie wida ...
Drugie wa ne wyzwanie dla edukacji do tej pory ma o wprowadzane w ycie, to nie tylko
zapobieganie zmianom, ale konieczno

przygotowania si do efektów zmian klimatu. Tak

jak wysi ki zmierzaj ce do ograniczenia emisji mog nie zosta nagrodzone wyra nym
efektem w bilansie globalnym, tak w

ciwie gospodarowanie wod czy ochrona najbardziej

do wiadczonych zmianami klimatu ro li i zwierz t jest ca kiem mo liwa.(Case Studies 2007)
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Nale y tez pami ta o edukacji kompleksowej wskazuj c, e zmiany zmuszaj do innego
post powania w ka dej niemal dziedzinie ycia.
Jak si wydaje wiele z raf na drodze edukacji dotycz cej zmian klimatu bierze si ze zbyt
fizyko - chemicznego potraktowania zjawiska i zbyt ma ej uwadze po wi conej pokazywaniu
ono ci problemu. To samo dotyczy zreszt edukacji w innych krajach.
Poj cie zrównowa onego rozwoju wci

jest poj ciem abstrakcyjnym, chocia od czasu kiedy

wiatowa Komisja do spraw rodowiska i Rozwoju pod przewodnictwem pani Gro Harlem
Brundtland wprowadzi a termin „rozwój zrównowa ony” do oficjalnego obiegu, min o
prawie 20 lat. Przy przygotowywaniu
przeprowadzono

analiz

wdra ania

podsumowania osi gni
zasad

zrównowa onego

w 10 lat po Rio
rozwoju

w

krajach

sygnatariuszach Agendy 21. Wyniki prezentowane podczas kolejnego Szczytu ONZ na temat
Zrównowa onego Rozwoju w 2002 roku w Johannesburgu wskazywa y,

e równie

w dziedzinie edukacji i spo ecznej wiadomo ci post py s mniejsze ni nale
spodziewa . Dlatego te

zaproponowano rozpocz cie przygotowa

oby si

do ogólno wiatowej

DEKADY EDUKACJI DLA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU. W grudniu 2002
Zgromadzenie Generalne NZ podj o stosown decyzj by lata 2004- 2014 dedykowa
dekadzie.
„Celem tej wielkiej mi dzynarodowej inicjatywy jest promowanie takiej edukacji, która
dzie s

a wdra aniu zasad zrównowa onego rozwoju k ad c nacisk zarówno na

aspekty rodowiskowe jak i ekonomiczne i spo eczne oraz ich pe
Dekada ma by
programów i zada

wzmocnieniem i inspiracj

wspó zale no .

dla wspólnego poszukiwania nowych

oraz ustalania nowych standardów edukacji niezb dnych w stawianiu

czo a podstawowym problemom ludzko ci do których coraz wyra niej nale

zmiany

klimatu”(Kalinowska 2007).
UNESCO agenda ONZ, która odpowiada za koordynacj Dekady uruchomi a te jej stron
internetow :www.unesco/education/desd.
W listopadzie 2007 obradowa a w Achmedabadzie w Indiach IV ju

Mi dzynarodowa

Konferencja Edukacji Ekologicznej, organizowana przez UNESCO co 10 lat, jako realizacja
zobowi za

podj tych na Konferencji Sztokholmskiej. Od czasu I konferencji w Tbilisi

w 1978 r. nast pi a wyra na ewolucje edukacji, od po wieconej sprawom rodowiska po
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edukacj ujmuj

problemy zgodnie z filozofi zrównowa onego rozwoju. wiadczy o o tym

nawet has o Konferencji w Achmedabadzie – „Partnerzy dla Dekady Zrównowa onego
Rozowoju” .(Sarabhai 2007). Tematem przewodnim obrad edukatorów by y w

nie zmiany

klimatu. Temat ten przenika wszystkie inne dziedziny zainteresowa Konferencji. Edukacji
dotycz cej zmian klimatu po wiecona te by a najwa niejsza sesja Konferencji, w której
uczestniczyli cz onkowie Panelu Klimatycznego ONZ oraz sekretarze Generalny UNESCO
i Dyrektor UNEP.
Przes anie zebranej mi dzynarodowej spo eczno ci specjalistów od edukacji zosta o
przekazane na Konferencj Stron Ramowej Konwencji Klimatycznej na Bali. Mo na je
zacytowa te i jako podsumowanie Akademickiego Forum:
„Przyj te strategie redukcji i ograniczania efektów zmian klimatu mog tylko wtedy
odnie

sukces, kiedy b

poparte przez dobrze przygotowane spo ecze stwa. Ucz ce

si spo ecze stwo jest samym sercem potrzebnych adaptacji – dzi ki niemu mo emy
osi gn

to co jeszcze niedawno wydawa o si niemo liwe”.

Dzia aj ca przy Komisji ONZ ds. Zrównowa onego Rozwoju Komisja Edukacji
zorganizowa a na COP Klimatycznym na Bali w grudniu 2007 okr

y stó edukacyjny pod

haslem: Dobry Klimat do zmian: Globalna Odpowiedzialno

- Lokalna Rzeczywisto .

Nale y mie

b dzie Konferencji Stron

nadzieje,

e podobna dyskusja towarzyszy

w Poznaniu w grudniu 2008 i e nie zabraknie na niej przyk adów dobrych praktyk z Polski.
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