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Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem
Przyrodniczym
Międzywydziałowa placówka Uniwersytetu Warszawskiego
powstała w 1989 roku jako wyraz potrzeby
interdyscyplinarności w ochronie środowiska.
W 2009 Rada Naukowa UCBS ( przedstawiciele Wydz. Biologii,
Chemii, Geologii, Geografii , Fizyki, Nauk Ekonomicznych, Prawa i
Administracji, Socjologii i Filozofii) rozpoczęła procedurę zmiany
nazwy na :

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem
i Zrównoważonym Rozwojem

Dydaktyka
• Ponad 25 prac magisterskich na MSOŚ
poświęconych edukacji ekologicznej, wdrażania
zrównoważonego rozwoju i komunikacji społ.
• Zajęcia kursowe :Edukacja ekologiczna w Polsce
i na świecie - wykład i ćwiczenia
• Od 17 lat prowadzone otwarte wykłady :
Wybrane zagadnienia z ochrony środowiska
• Ponad 100 absolwentów Studiów Podyplom.
:Metody i treści edukacji ekologicznej
• Kilkuset absolwentów kursów i warsztatów w
dziedzinie teorii i praktyki edukacji dla ZR

Biblioteka

• 2700 pozycji książkowych.
• Czasopisma i materiały
dydaktyczne.
• Ponad 1000 odwiedzających
rocznie.

Publikacje

Ponad 40 tytułów
wydawnictw- książek,
podręczników,
poradników, programów
szkolnych poświęconych
edukacji dla ZR

Działalność popularyzatorska

• Organizacja otwartych
wykładów, pokazów
filmowych i wystaw z okazji
Dni UW, obchodów Dnia
Ziemi , Dnia Ochrony
Środowiska itp.
• Udział w programach
radiowych i telewizyjnych
poświęconych ochronie
środowiska i ich tworzenie

Działalność badawcza i ekspercka
w zakresie zrównoważonego rozwoju m.in. dla MŚ,
NFOŚiGW, MEN, MON, samorządów i POE
• Przygotowywanie, opiniowanie krajowych oraz regionalnych polityk i
strategii dotyczących zrównoważonego rozwoju,
• dokumentów edukacji ekologicznej, (Narodowa Strategia, Narodowy
Program EE),
• wdrażania konwencji (Konwencja o różnorodności biologicznej, Ramowa
konwencja klimatyczna),
• ocen oddziaływania na środowisko,
• udziału społecznego w zarządzaniu środowiskiem.
• Tworzenie i konsultowanie krajowych i stołecznych programów EZR .

Szeroka współpraca międzynarodowa
Studium NATO-Edukacja Ekologiczna w Siłach Zbrojnych
Committee on the Challenges of Modern Society

Wybrane projekty krajowe i międzynarodowe UCBS
•
•
•
•
•

2008-2010-BEAGLE- „Edukacja dla różnorodności biologicznej w kontekście
zrównoważonego rozwoju „ ( program UE Lifelong Learning)
2004 - Tworzenie strony Internetowej poświęconej EZR www.ekoedu.uw.edu.pl
dla wspierania DEZR (NFOŚiGW).
2004 - „Edukacja ekologiczna dla niepełnosprawnych” – Bułgaria, Łotwa, Słowacja,
Wlk. Brytania ( program UE SOCRATES/Leonardo da Vinci)
2001 - 2003 - „Interaktywne strony internetowe poświęcone EZR”
www.efseurope.org/pl - (Program UE SOCRATES/Minerva.)
2000 - 2001 - „Szkolenia dla nauczycieli w zakresie wykorzystania edukacji
ekologicznej w internecie” - ( The British Council).

•

1999 „Edukacja ekologiczna w parkach narodowych i krajobrazowych płn. -wsch.
Polski” ( Know How Fund i Field Studies Council).

•

1998 - 1999 - „Stworzenie sieci instruktorów Edukacji Ekologicznej” ( The British
Council).

Od Johannesburga 2002 do Warszawy 2009spotkania międzynarodowe i krajowe z udziałem UCBS ważne
dla powstania Grupy Roboczej i jej działania
•
•
•
•
•
•
•
•

Johannesburg
2002—Szczyt ONZ nt ZR.- przygotowania DZR
Początek DEZR 2005
Warszawa
2006- Konferencja INE i Wuppertal Institut
Bonn
2006- Konferencja UNESCO- DEZR na świecie
Ahmedabad
2007- IV Konferencja UNESCO- Partnerzy DEZR
Bonn
2008- KRB 9COP (Inicjatywa CEPA)
Barcelona2008 Światowy Kongres Ochrony Przyrody
Bonn
2009 Konferencja UNESCO w połowie Dekady
Warszawa
2009 Na szlaku … Konferencja MŚ

Ważne jest, by osoby
odpowiedzialne za formalną,
nieformalną i pozaformalną
edukację współpracowały
z właściwymi organami
państwowymi…
Istnieje potrzeba..dzielenia się
informacją i stymulowania
partnerstwa pomiędzy różnymi
podmiotami. Jedną z opcji jest
ustanowienie „krajowej
platformy EZR”

Wzór- organizacja Dekady w Niemczech
• Jedność wizji EZR mimo autonomii programów edukacji w landach
• Patronat nad Dekadą objął prezydent Republiki Federalnej Niemiec
• 2002 Uchwała Bundestagu wspierająca wprowadzenie Dekady ONZ EZR
2005-2014 w Niemczech
• 2005 uchwalenie przez Bundestag „Planu działań w ramach Dekady ”

•

Szeroki sojusz świata polityki i społeczeństwa obywatelskiego: powstanie

platformy najważniejszych podmiotów, które opracowały zasady realizacji
projektu Edukacji dla ZR. Powstał Komitet Narodowy: – ponad 100
podmiotów
• Co roku zbiera się Okrągły Stół Dekady,

Od dołu do góry: inicjatywy „grass root” działań DEZR
w Polsce
• Działalność informacyjna - wykłady, referaty na konferencjach
, publikacje, wystąpienia w mediach
• Wykłady informacyjne na temat założeń Dekady dla
starających się o dofinansowanie z NFOŚiGW
• Zapraszanie do współpracy centralnych instytucji min. poprzez
ubieganie się o ich patronat (UNESCO,MŚ,MEN)
• Prowadzenie projektów edukacyjnych propagujących
założenia Dekady EZR
• Prowadzenie stron internetowych i portali EZR

Inicjatywa zwołania Polskiej Grupy Roboczej przy
UCBS w celu spotkania i współdziałania Aktorów
Dekady EZR
Z inicjatywy UCBS powstał zespół nazwany Polską Grupą Roboczą
do spraw DEZR, do którego przyjęli zaproszenie przedstawiciele
zainteresowanych Dekadą EZR instytucji rządowych, organizacji
pozarządowych i placówek edukacyjnych:
• PK UNESCO, MŚ, MEN, MSZ, NFOŚiGW
• Uczelni prowadzących EZR m.in. UW, UŚ, SWTWP
• Nauczycieli i metodyków oraz edukatorów
• Organizacji pozarządowych m.in.. InE, REC, PdŚ, GRID,
Patronat nad Grupa Roboczą objęli Minister Środowiska oraz
Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu UNESCO

Czemu przy Uniwersyteckim Centrum?
• Duże doświadczenie w edukacji dla ZR na wszystkich
poziomach i we wszystkich zakresach
• Interdyscyplinarny charakter działań i dostęp do akademickich
specjalistów z różnych dziedzin
• Szerokie kontakty krajowe i międzynar. ze specjalistami,
instytucjami i organizacjami zajmującymi się EZR
• Udział we wszystkich międzynarodowych konferencjach
kluczowych dla DEZR (informacje z „pierwszej ręki”)
• Badania nauk. i udział w pracach nad dokumentami dot.
procesu edukacji przez całe życie
•

Rola Polskiej Grupy Roboczej ds. DEZR
• „Wyszukiwanie” i integracja osób zajmujących się DEZR w
różnych instytucjach i organizacjach tak by powstało
przyjazne środowisko osób skupionych wokół Dekady.
• Miejsce dyskusji na temat interpretacji zasad
zrównoważonego rozwoju, przełożenia teorii na działania,
wskaźników EZR, poprawy przepływu informacji z kraju i ze
świata
• Lobbing na rzecz powstania szerokiej Platformy DEZR- tu
jednak proces „od dołu” wymaga odpowiednich środków i
decyzji „od góry” . Dzisiejsza Konferencja to dobry przykład.

Europejska Inicjatywa dla Różnorodności Biologicznej
„Odliczanie do 2010”- Countdown 2010 może być
wzorem komunikacji dla „Inicjatywy dla DEZR”

„Od dołu do góry”propozycje Grupy Roboczej na drugą połowę DEZR
• Skorzystać z dobrych praktyk europejskich i zapewnić wsparcie
finansowe i logistyczne dla inicjatywy tworzenia szerokiej
Platformy DEZR ( informacja, koordynacja)
• Częściej prezentować polskie dokonania w kraju (np. portal
dobrych praktyk) i na światowej arenie DEZR
• Przygotować się do organizacji w 2011r. Europejskiej
Konferencji ( ew. wraz z wystawą i targami) dot. DEZR w
trakcie przewodniczenia Polski w UE

Dziękuję cytując Misia z Poznania –bardziej niż
pieniędzy potrzeba zmian myślenia!
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