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Szanowni Państwo! 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji: „Edukacja ekologiczna. 

Nowoczesne metody edukacji ekologicznej młodego pokolenia”, organizowanej przez: Szkołę 

Podstawową Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – 

Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, przy współpracy z: Parkiem Krajobrazowym Puszczy 

Knyszyńskiej z/s w Supraślu oraz partnerami: Departamentem Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku,  Białostockim Muzeum Wsi, 

Oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Stowarzyszeniem Przyjaciół Puszczy 

Knyszyńskiej „Wielki Las” (działające przy PKPK), Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Jeży 

"Nasze Jeże", Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym i firmą 

„JBMultimedia”.  

  Przyszłość nasza i naszych dzieci zależy od czystości środowiska i ilości zasobów 

przyrodniczych, dlatego też edukację ekologiczna należy rozpoczynać już od najmłodszych 

lat. Dzieci mogą być partnerami dorosłych w walce o ochronę środowisk, są one bowiem 

bacznymi obserwatorami wszystkiego co się wokół dzieje. Należy dać im szansę, wskazać 

drogi postępowania, a będą w sposób rozsądny i umiejętny korzystać z darów Ziemi i 

rozwijającej się cywilizacji. Dając dobry przykład młodym ludziom, stosując odpowiednie 

formy i metody pracy można skutecznie i efektywnie kształtować ich postawę zgodną z etyką 

ekologiczną. Na kształtowanie postaw wpływa wiele czynników między innymi: rodzina, 

proces nauczania i wychowania, zajęcia pozaszkolne, środki masowego przekazu, grupa 

rówieśnicza. Uważa się jednak, że największą rolę do odegrania ma szkoła i sam nauczyciel. 

 Jednak edukacja ekologiczna w szkole to nie tylko zajęcia w ławkach i wiedza 

teoretyczna, choćby największa. Nie jest to podawanie gotowej recepty na lepsze jutro. 

Edukacja ekologiczna to konkretne działanie w środowisku i dla środowiska. To stwarzanie 

dzieciom i młodzieży sytuacji, aby mogli samodzielnie dochodzić do prawd i zasad 

związanych z ekologią, aby umiały wyciągać wnioski, a co za tym idzie – myśleć 

perspektywicznie. 

Ważne jest również to, aby dzięki swojej bezpośredniości, zadawaniu dorosłym 

“niewygodnych ekologicznych pytań”, wytykaniu sprawców zagrożeń, ukazywaniu piękna 

swojego regionu, poruszyły jednocześnie serca dorosłych i skłoniły ich do refleksji nad 



swoim stosunkiem do przyrody, a potem do zmiany postawy wobec niej w swoim 

codziennym życiu. 

Celem niniejszej konferencji jest skupienie uwagi na edukacji ekologicznej 

społeczeństwa oraz kształtowanie postaw dzieci i młodzieży zgodnych z etyką ekologiczną. 

Osiągniecie powyższych celów możliwe jest dzięki: rozbudzaniu potrzeby kontaktu z 

przyrodą, wyrabianiu szacunku do przyrody, uczestnictwie w działaniach mających na celu 

ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska, rozwijaniu poczucia odpowiedzialności i 

potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne, zachęcaniu do aktywnej obecności we 

własnym środowisku, nauce ekologicznego życia we własnym domu, rozwijaniu poczucia 

przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju, 

kształtowaniu umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innym 

dziećmi, dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi i przedstawicielami innej narodowości, 

rozwijaniu umiejętności służących zdobywaniu wiedzy, samodzielnego wyszukiwania 

informacji w różnych źródłach i umiejętne ich wykorzystywanie oraz wyciągania właściwych 

wniosków. Celem konferencji jest również zwrócenie uwagi na konieczność 

perspektywicznego myślenia i przewidywania skutków działalności człowieka oraz 

uzmysłowienie młodym ludziom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze 

spokojne życie. Efektem konferencji będzie wypracowanie wspólnych działań, metod, 

narzędzi wspomagających nauczycieli i edukatorów oraz wpływających rozwój edukacji 

ekologicznej, a także podjęcie wspólnych działań kształtujących proekologiczne postawy 

młodego człowieka. 

Konferencja jest elementem projektu edukacyjnego, podczas którego zachęcać 

będziemy dzieci, nauczycieli, rodziców i animatorów oraz współorganizatorów do wypraw 

„w przyrodę”. W ramach projektu nauczyciele i edukatorzy ekologiczni zostaną przeszkoleni 

do prowadzenia zajęć przyrodniczych w terenie przy użyciu metod eksperymentalnych, 

doświadczalnych, edukacji leśnej, outdoor education, na terenie Szkoły Podstawowej Nr 49 w 

Białymstoku powstanie Szkoła Trenerów Terenowej Edukacji Ekologicznej oraz Terenowego 

Ośrodka Poznawania Przyrody (TOPP), zostanie przeprowadzony cykl zajęć w roku 

szkolnym 2015/2016, zostaną zorganizowane wyjazdy z programem ekologiczno-

przyrodniczym dla dzieci i młodzieży. Projekt zakończy wspólna publikacja materiałów 

edukacyjnych: scenariuszy zajęć, poradnika edukacji terenowej. 

 



Program konferencji 

Edukacja Ekologiczna. Nowoczesne metody edukacji ekologicznej młodego pokolenia 

Białystok, 11 czerwca 2015 r., w godz. 8.00-12.00 

Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, ul. Armii Krajowej 32 

 

8:00-8:25 Rejestracja uczestników 

8:25-9:00 Kabaret Inaczej z Białegostoku 

9.00-9.15 Przywitanie uczestników przez Tomasza Blecharczyka, Dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi  

Sesja referatów: 

9.15-9.45 Joanna Kurzawa, Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej 

Temat: Edukacja przyrodnicza prowadzona przez pracowników służby PKPK 

Maciej Arciszewski, specjalista ds. ochrony przyrody 

Temat: Płazy i żaby w PKPK lekcja pełna ciekawostek. 

9.45-10.10  Andrzej Koralski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

Temat: 

10.10-10.35 Urszula Szymak, Białostockie Muzeum Wsi, Oddział Muzeum Podlaskiego w 

Białymstoku 

Temat: Edukacja ekologiczna w muzeach na wolnym powietrzu 

10.35-11.00 Mieczysław Banaszczuk, JB Multimedia 

Temat: Na ratunek planecie – technologia w edukacji ekologicznej 

11.00-11.30 Jerzy Zembrowski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Jeży "Nasze 

Jeże"  

Temat: Problemy z ochroną czynną jeży w woj. podlaskim. 

10.40-11.00 Dyskusja plenarna 

11.00-12.00 Podziękowania uczestnikom i poczęstunek kawowy 

Dodatkowe atrakcje: 

– stoiska: Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Ośrodka Edukacji Ekologicznej 

Muzeum Podlaskiego w Białymstoku „Sokolarnia”, Kampanii edukacyjnej „Jeż swój zwierz”; 

– możliwość skorzystania z porady Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego 

– zapoznanie się z możliwościami wykorzystania nowych technologii w edukacji 

ekologicznej;  

 


