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Wizja

Nasza wizja przysz³oœci jest wyobra¿eniem regionu, w którym obowi¹zuj¹ powszechne
wartoœci solidarnoœci, równoœci i wzajemnego szacunku pomiêdzy ludŸmi, krajami oraz
pokoleniami. Jest to region cechuj¹cy siê zrównowa¿onym rozwojem, obejmuj¹cy aktywnoœæ
ekonomiczn¹, sprawiedliwoœæ, spo³eczn¹ harmoniê, ochronê œrodowiska oraz zrównowa¿one
gospodarowanie zasobami naturalnymi, w taki sposób by zaspokoiæ potrzeby obecnego
pokolenia, nie pozbawiaj¹c przy tym mo¿liwoœci zaspokajania potrzeb przysz³ych pokoleñ 1.
Edukacja, bêd¹ca jednym z podstawowych praw cz³owieka 2, jest warunkiem wstêpnym
osi¹gniêcia zrównowa¿onego rozwoju oraz istotnym narzêdziem w³aœciwego zarz¹dzania,
podejmowania uzasadnionych decyzji oraz promowania demokracji. Z tego wzglêdu edukacja
dla zrównowa¿onego rozwoju mo¿e pomóc w urzeczywistnieniu naszej wizji przysz³oœci.
Edukacja dla zrównowa¿onego rozwoju kszta³tuje i wzmacnia zdolnoœæ oceny rzeczywistoœci
i podejmowania decyzji na rzecz zrównowa¿onego rozwoju poszczególnych osób, grup,
spo³ecznoœci, organizacji oraz pañstw. Wp³ywaj¹c na zmianê sposobu myœlenia, umo¿liwi
ludziom tworzenie bezpieczniejszego, zdrowszego i lepiej prosperuj¹cego œwiata, podnosz¹c
tym samym jakoœæ ¿ycia. Edukacja dla zrównowa¿onego rozwoju mo¿e kszta³towaæ krytyczne
myœlenie, rozwijaæ œwiadomoœæ oraz podnosiæ kwalifikacje, dziêki czemu mo¿liwe staje siê
zg³êbienie nowych wizji i pomys³ów oraz rozwijanie nowych metod i narzêdzi wdra¿ania.

1. Zobacz równie¿ Œwiatowa Komisja ds. Œrodowiska i Rozwoju, „Our Common Future”, 1987.
2. Zobacz równie¿ Oœwiadczenie w sprawie Edukacji dla Zrównowa¿onego Rozwoju;
pi¹ta Konferencja Ministerialna „Œrodowisko dla Europy” („Environment for Europe”), Kijów, 2003.
UNESCO, 2000.
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Wstêp

1. .Zadanie rozpowszechniania niniejszej Strategii podjête zosta³o przez Ministrów
Œrodowiska EKG ONZ (Europejska Komisja Gospodarcza ONZ) podczas pi¹tej konferencji
„Œrodowisko dla Europy”, („Environment for Europe” Kijów, maj 2003). W Strategii tej
wykorzystano zarówno doœwiadczenia zebrane na poziomie regionalnym, jak i œwiatowym.
Jest ona zgodna z ramowymi zaleceniami wdra¿ania Dekady Narodów Zjednoczonych na
rzecz Edukacji dla Zrównowa¿onego Rozwoju (United Nations Decade of Education for
Sustainable Development) opracowanymi przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych ds.
Oœwiaty, Nauki i Kultury (UNESCO) i stanowi istotny wk³ad w to przedsiêwziêcie; Strategia
powinna byæ taktowana jako podstawa do wprowadzania Dekady oraz zaleceñ bêd¹cych
rezultatem Œwiatowego Szczytu Zrównowa¿onego Rozwoju, na poziomie regionalnym.
2. Strategiê opracowano przy udziale rz¹dów, instytucji oœwiatowych, organizacji
pozarz¹dowych i innych zainteresowanych podmiotów regionu EKG ONZ oraz organizacji
miêdzynarodowych.
3. Niniejsza Strategia powinna u³atwiæ wprowadzenie i promocjê Edukacji dla
Zrównowa¿onego Rozwoju - EZR (Education for Sustainable Development – ESD)
w obrêbie regionu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ i tym samym przyczyniæ siê do
realizacji naszej wspólnej wizji.
4. Region EKG ONZ obejmuje kraje o bogatym zró¿nicowaniu kulturowym i o ró¿nych
warunkach spo³ecznych, ekonomicznych oraz politycznych. Szanse osi¹gniêcia
zrównowa¿onego rozwoju zale¿¹ w du¿ym stopniu od zmiany stylu ¿ycia oraz modeli
konsumpcji i produkcji, przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb tych krajów, których g³ówn¹
trosk¹ jest zmniejszenie ubóstwa.
5. Region ten posiada zarówno podstawowe warunki, jak i potrzebê wdro¿enia Strategii.
W wiêkszoœci krajów regionu funkcjonuje zorganizowany system edukacji zatrudniaj¹cy
zawodowych nauczycieli, zapewniaj¹cy dostêp do podstawowej edukacji i równe dla
wszystkich prawo do nauki. Dziêki temu osi¹gniêto wysoki poziom umiejêtnoœci czytania
i pisania, wypracowano potencja³ naukowy oraz zapewniono udzia³ i zaanga¿owanie
spo³eczne. Jednak¿e wci¹¿ istniej¹ wyzwania, którym nale¿y sprostaæ, aby skutecznie
wdro¿yæ EZR (ESD). Nale¿y tak udoskonalaæ systemy kszta³cenia, by uwzglêdniony zosta³
interdyscyplinarny charakter EZR (ESD), zwiêkszy³o siê zaanga¿owanie spo³eczeñstwa
i zapewnione zosta³o odpowiednie zaplecze instytucjonalne i materialne.
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I. CEL I ZADANIA
6. .Celem niniejszej Strategii jest zachêcenie pañstw cz³onkowskich EKG ONZ do
opracowania i wcielenia zasad EZR (ESD) do formalnych systemów edukacji we wszystkie ich
odpowiednie dziedziny oraz w edukacji nieformalnej i pozaformalnej (mimowolnej). Wyposa¿y
to ludzi w wiedzê oraz umiejêtnoœci odnosz¹ce siê do zrównowa¿onego rozwoju, podnosz¹c
ich kompetencje i zaufanie oraz zwiêkszaj¹c mo¿liwoœci dzia³ania na rzecz zdrowego
i twórczego ¿ycia w harmonii z przyrod¹ 3, w trosce o wartoœci spo³eczne, równouprawnienie
p³ci i zró¿nicowanie kulturowe.
7.

Zadaniami niniejszej Strategii, które przyczyni¹ siê do osi¹gniêcia celu, s¹:
(a) Zapewnienie, ¿e polityka, struktury wykonawcze i operacyjne wspieraj¹
EZR (ESD);
(b) Promocja zrównowa¿onego rozwoju poprzez nauczanie formalne, nieformalne
i pozaformalne;
(c) Wyposa¿enie specjalistów zajmuj¹cych siê edukacj¹ (edukatorów)
w odpowiednie kwalifikacje, dziêki w³¹czeniu do programów ich
przygotowania zawodowego, nauczania zagadnieñ dotycz¹cych
zrównowa¿onego rozwoju;
(d) Zapewnienie dostêpu do odpowiednich pomocy dydaktycznych i materia³ów
edukacyjnych niezbêdnych do EZR (ESD);
(e) Promocja badañ s³u¿¹cych rozwojowi EZR (ESD);
(f) Wzmocnienie wspó³pracy w zakresie EZR (ESD) na wszystkich szczeblach
w ramach regionu EKG ONZ.

II. ZAKRES
8. .Strategia zostanie przyjêta przez zainteresowane pañstwa cz³onkowskie EKG ONZ.
Pañstwa spoza regionu s¹ równie¿ zachêcane do jej stosowania.
9. Strategia kierowana jest do rz¹dów, motywuj¹c je i doradzaj¹c, w jaki sposób rozwijaæ
politykê i praktykê w³¹czania kwestii zrównowa¿onego rozwoju do edukacji
i nauczania z zaanga¿owaniem nauczaj¹cych i innych zainteresowanych podmiotów. Jako ¿e
kszta³cenie w zakresie zrównowa¿onego rozwoju musi braæ pod uwagê warunki lokalne,

3. W Deklaracji z Rio dotycz¹cej Œrodowiska i Rozwoju stwierdza siê, ¿e cz³owiek znajduje siê w centrum uwagi w
d¹¿eniach do zrównowa¿onego rozwoju oraz ma prawo do zdrowego i twórczego ¿ycia, w harmonii z przyrod¹ (zob.
równie¿: „Plan Dzia³añ”, Œwiatowy Szczyt Zrównowa¿onego Rozwoju, NZ, 2002).

5

ponadlokalne, krajowe oraz regionalne, mo¿na ró¿nicowaæ nacisk na poszczególne aspekty
zrównowa¿onego rozwoju, w zale¿noœci od kraju i dziedziny nauczania. Strategia ta s³u¿yæ ma
krajom regionu jedynie jako elastyczne ramy, zak³adaj¹c, ¿e jej wdro¿enie zale¿eæ bêdzie od
priorytetów i inicjatyw poszczególnych krajów uwzglêdniaj¹c ich specyficzne potrzeby
i warunki.
10. .Strategia popiera miêdzysektorow¹ 4, wielostronn¹ wspó³pracê i partnerstwo, stymuluj¹c
tym samym zaanga¿owanie zasobów ludzkich i rzeczowych w EZR (ESD).
11. .W Strategii zawarto podstawowe postanowienia Edukacji dla Wszystkich: Wyjœcie
Naprzeciw Naszym Wspólnym Zobowi¹zaniom (Education for All: Meeting our Collective
Commitments) 5.
12. .Strategia wspiera realizacjê postanowieñ porozumieñ wielostronnych oraz innych
istotnych porozumieñ, które odnosz¹ siê do komunikacji, edukacji, udzia³u spo³ecznego
i podnoszenia œwiadomoœci spo³ecznej. Powinna równie¿ wspieraæ wdro¿enie 10 zasady
Deklaracji z Rio dotycz¹cej Œrodowiska i Rozwoju, Konwencji z Aarhus 6, Milenijnych Celów
Rozwoju Narodów Zjednoczonych 7, Quality Education (Kszta³cenie Jakoœciowe) 8 , poprzez
promocjê przejrzystego, ca³oœciowego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji, tak jak
i rozwijanie mo¿liwoœci ludzkich.

III. ZASADY
13. .Istnieje potrzeba uwzglêdnienia ewolucji znaczenia pojêcia zrównowa¿onego rozwoju.
Rozwój zrównowa¿onego spo³eczeñstwa powinien wiêc byæ widziany jako sta³y proces
uczenia siê, ods³aniania zagadnieñ i problemów, na które w³aœciwe odpowiedzi i rozwi¹zania
mog¹ zmieniaæ siê w miarê, jak wzrasta nasze doœwiadczenie. Cele nauczania EZR (ESD)
powinny obejmowaæ wiedzê, umiejêtnoœci, zrozumienie, a tak¿e uwzglêdniaæ odpowiednie
nastawienia oraz wartoœci.
14. EZR (ESD) wci¹¿ rozwija siê jako szerokie i kompleksowe pojêcie, na które sk³adaj¹ siê
powi¹zane zagadnienia dotycz¹ce œrodowiska, gospodarki i spo³eczeñstwa. Poszerza ono
pojêcie edukacji œrodowiskowej (ekologicznej), która musi siê odnieœæ do coraz szerszego
zakresu dziedzin zwi¹zanych z rozwojem EZR (ESD), wskazuje równie¿ na ró¿ne sk³adniki
rozwoju i wyznacza kierunki dla form kszta³cenia. Z tych wzglêdów edukacja œrodowiskowa
powinna zostaæ przekszta³cona i uzupe³niona o inne dziedziny nauczania w sposób
zapewniaj¹cy zintegrowane podejœcie do edukacji dla zrównowa¿onego rozwoju.
15. Wœród kluczowych problemów zrównowa¿onego rozwoju znajduj¹ siê miêdzy innymi
kwestie zmniejszenia ubóstwa, praw obywatelskich, pokoju, etyki,

4. Pomiêdzy instytucjami pañstwowymi.
5. Dakarski Ramowy Program Dzia³ania na rzecz Edukacji dla Wszystkich (Dakar Framework for Action),
UNESCO, 2000.
6. Konwencja EKG ONZ o Dostêpie do Informacji, Udziale Spo³eczeñstwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostêpie do
Sprawiedliwoœci w Sprawach Dotycz¹cych Œrodowiska, Aarhus (Dania), 1998.
7. Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych, Zgromadzenie Ogólne, ósme zebranie plenarne, 2000.
8. Ministrowie Edukacji Joint Communiqué, 32. Ogólna Konferencja UNESCO, 2003.
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odpowiedzialnoœci w kontekœcie lokalnym i globalnym, demokracji i sprawowania w³adzy,
sprawiedliwoœci, bezpieczeñstwa, praw cz³owieka, zdrowia, równouprawnienia p³ci,
zró¿nicowania kulturowego, rozwoju miast i wsi, gospodarki, modeli
produkcji
i konsumpcji, odpowiedzialnoœci zbiorowej, ochrony œrodowiska, zarz¹dzania zasobami
naturalnymi oraz zró¿nicowania biologicznego i krajobrazowego 9 . Kierowanie tak
zró¿nicowanych problemów do EZR (ESD) wymaga podejœcia holistycznego 10.
16. Podczas wdra¿ania EZR (ESD) nale¿y odnieœæ siê do nastêpuj¹cych obszarów:
udoskonalania edukacji podstawowej, reorientacji kszta³cenia w stronê zrównowa¿onego
rozwoju, podwy¿szenia œwiadomoœci spo³ecznej oraz promowania szkoleñ 11.
17. EZR (ESD) powinna rozwijaæ szacunek i zrozumienie dla ró¿nych kultur oraz zachêcaæ do
uczestniczenia w nich. Rola miejscowych spo³ecznoœci powinna zostaæ doceniona i powinny
one staæ siê partnerami w procesie tworzenia programów edukacyjnych. Tradycyjna wiedza
ludowa powinna byæ doceniona i zachowana jako nieod³¹czna czêœæ EZR (ESD).
18....Ucz¹cy siê na wszystkich poziomach kszta³cenia powinni byæ zachêcani do
systematycznego, krytycznego i twórczego myœlenia oraz refleksji zarówno
w kontekœcie lokalnym, jak i globalnym; s¹ to warunki wstêpne dzia³ania na rzecz
zrównowa¿onego rozwoju12.
19. .EZR (ESD) jest procesem trwaj¹cym ca³e ¿ycie, od wczesnego dzieciñstwa do
kszta³cenia wy¿szego oraz osób doros³ych i wychodzi poza edukacjê formaln¹. Jako ¿e
wartoœci, styl ¿ycia oraz postawy kszta³towane s¹ ju¿ we wczesnym wieku, edukacja ma
szczególne znaczenie w przypadku dzieci. Poniewa¿ uczymy siê podejmuj¹c ró¿ne role w
naszym ¿yciu, EZR (ESD) powinna byæ uwa¿ana za proces „na ca³e ¿ycie”. Powinna przenikaæ
do programów nauczania na wszystkich poziomach, w³¹czaj¹c w to szkolnictwo zawodowe,
szkolenia dla prowadz¹cych edukacjê (edukatorów) oraz dokszta³canie osób wykonuj¹cych
zawód i podejmuj¹cych decyzje.
20. .Szkolnictwo wy¿sze powinno w znaczny sposób przyczyniæ siê do EZR (ESD) przez
rozwój odpowiedniej wiedzy i kompetencji.
21....EZR (ESD) powinna braæ pod uwagê zró¿nicowane warunki lokalne, krajowe
i regionalne, jak równie¿ kontekst ogólnoœwiatowy, poszukuj¹c równowagi pomiêdzy
interesami globalnymi a lokalnymi.
22. EZR (ESD) powinna równie¿ przyczyniaæ siê do rozwoju obszarów wiejskich i miejskich
poprzez zwiêkszanie dostêpu do kszta³cenia i polepszanie jego jakoœci. By³oby to szczególnie
korzystne dla mieszkañców obszarów wiejskich.

9. Zob. równie¿ Ramy zarysu wdro¿enia Dekady na rzecz Edukacji dla Zrównowa¿onego Rozwoju, UNESCO, 2003.
10. Zob. równie¿ Oœwiadczenie w sprawie Edukacji dla Zrównowa¿onego Rozwoju.
11. Zob. równie¿ Agenda 21.
12. Zob. równie¿ Oœwiadczenie w sprawie Edukacji dla Zrównowa¿onego Rozwoju.
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23. Odniesienie do wymiaru etycznego, w³¹czaj¹c w to kwestie równoœci, solidarnoœci oraz
wspó³zale¿noœci w obecnym pokoleniu i pomiêdzy pokoleniami, jak równie¿ zwi¹zków miêdzy
ludŸmi i przyrod¹ oraz miêdzy bogatymi i biednymi, jest kluczowe dla zrównowa¿onego
rozwoju i, z tego wzglêdu, zasadnicze dla EZR (ESD). Odpowiedzialnoœæ w sposób
nieod³¹czny wi¹¿e siê z etyk¹ i staje siê kwesti¹ praktyczn¹ dla EZR (ESD).
24. Formaln¹ EZR (ESD) powinno przenikaæ doœwiadczenie ¿yciowe i zawodowe spoza
budynku szko³y. Osoby nauczaj¹ce (edukatorzy) 13 zaanga¿owane w EZR (ESD) odgrywaj¹
istotn¹ rolê w u³atwianiu tego procesu i w zachêcaniu do dialogu pomiêdzy uczniami
i studentami oraz w³adz¹ i spo³eczeñstwem obywatelskim 14. W ten sposób EZR (ESD) stwarza
mo¿liwoœæ na pokonanie izolacji edukacji od spo³eczeñstwa.
25. EZR (ESD) anga¿uje inicjatywy skierowane na rozwój kultury wzajemnego szacunku
w komunikacji spo³ecznej i podejmowaniu decyzji, przesuwaj¹c uwagê od wy³¹cznego
przekazywania informacji w kierunku kszta³cenia uczestnicz¹cego 15. W zwi¹zku z tym powinna
byæ uznana rola jak¹ EZR (ESD) odgrywa w kszta³towaniu interaktywnej i zintegrowanej
polityki i podejmowaniu decyzji oraz w rozwoju i usprawnianiu demokracji uczestnicz¹cej.16
Powinien byæ równie¿ uznany udzia³ EZR (ESD) w rozwi¹zywaniu konfliktów spo³ecznych
i osi¹ganiu sprawiedliwoœci, tak¿e poprzez Lokaln¹ Agendê 21.
26. EZR (ESD) wymaga wspó³pracy i partnerstwa wielu zainteresowanych podmiotów. Wœród
najwa¿niejszych aktorów sceny edukacji znajduj¹ siê rz¹dy i w³adze lokalne, sektory
kszta³cenia i nauki, sektor zdrowia, sektor prywatny, przemys³, transport
i rolnictwo, zwi¹zki zawodowe i pracownicze, œrodki masowego przekazu, organizacje
pozarz¹dowe, ró¿ne wspólnoty, spo³ecznoœci lokalne oraz organizacje miêdzynarodowe.
27. ..EZR (ESD) powinna promowaæ postanowienia wielostronnych uk³adów dotycz¹cych
œrodowiska i istotnych uzgodnieñ miêdzynarodowych zwi¹zanych ze zrównowa¿onym
rozwojem.

IV. NASTÊPSTWA DLA EDUKACJI
28. EZR (ESD) wymaga zmiany orientacji ze skupiania siê wy³¹cznie na dostarczaniu wiedzy
w kierunku zajmowania siê problemami i poszukiwania mo¿liwych rozwi¹zañ.
Z tego wzglêdu edukacja utrzymuj¹c tradycyjn¹ koncentracjê na poszczególnych
przedmiotach powinna jednoczeœnie otworzyæ drzwi na wielo- oraz miêdzy-dyscyplinarne
badanie rzeczywistych sytuacji ¿yciowych. Mog³oby to mieæ wp³yw na strukturê programów
nauczania oraz na metody nauczania, wymagaj¹c, by nauczaj¹cy przestali byæ jedynie

13. Nauczaj¹cymi s¹ nauczyciele, lektorzy, trenerzy i wszystkie pozosta³e osoby wykonuj¹ce zawody maj¹ce za
zadanie kszta³cenie innych, jak równie¿ nauczaj¹cy wolontariusze.
14. Zob. równie¿ Oœwiadczenie w sprawie Edukacji dla Zrównowa¿onego Rozwoju.
15. Deklaracja z Thessalonik; Thessaloniki, Grecja, 1997. Niektóre pañstwa u¿ywaj¹ pojêcia „kszta³cenie spo³eczne”
na okreœlenie kszta³cenia uczestnicz¹cego.
16. Agenda 21.
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„przekaŸnikami”, a ucz¹cy siê jedynie odbiorcami. W zamian za to obie strony powinny
stanowiæ zespó³.
29. . Instytucje edukacji formalnej odgrywaj¹ istotn¹ rolê w rozwijaniu mo¿liwoœci dzia³ania od
wczesnych lat, dostarczaj¹c wiedzê i wp³ywaj¹c na odpowiednie nastawienia i zachowania.
Wa¿ne jest, by zapewniæ wszystkim uczniom i studentom mo¿liwoœæ zdobywania odpowiedniej
wiedzy na temat zrównowa¿onego rozwoju oraz by upewniæ siê, ¿e s¹ oni œwiadomi skutków
decyzji nie wspieraj¹cych zrównowa¿onego rozwoju. Instytucja kszta³c¹ca, w ca³oœci,
w³¹czaj¹c w to uczniów i studentów, nauczycieli, zarz¹dzaj¹cych oraz pozosta³y personel, jak
równie¿ rodziców, powinna stosowaæ siê do zasad zrównowa¿onego rozwoju.
30. Wa¿ne jest, by wspieraæ nieformalne i pozaformalne dzia³ania EZR (ESD), jako ¿e s¹ one
istotnym uzupe³nieniem edukacji formalnej, nie mniej wa¿ne w kszta³ceniu doros³ych.
Nieformalna EZR (ESD) odgrywa szczególn¹ rolê, jako ¿e czêsto jest bardziej zorientowana na
ucz¹cego siê oraz promuje kszta³cenie uczestnicz¹ce i kszta³cenie przez ca³e ¿ycie (ang.
lifelong learning). Kszta³cenie pozaformalne w miejscu pracy dodaje wartoœci tej edukacji
zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Z tego wzglêdu wspó³praca pomiêdzy ró¿nymi
uczestnikami zaanga¿owanymi we wszystkie formy EZR (ESD) powinna byæ doceniana
i popierana.
31. . W³aœciwe szkolenie pocz¹tkowe jak i dalsze doskonalenie nauczaj¹cych oraz mo¿liwoœæ
dzielenia siê doœwiadczeniem s¹ szczególnie wa¿ne, by EZR (ESD) mog³a odnieœæ sukces.
Wraz z podniesieniem œwiadomoœci oraz wiedzy odnosz¹cej siê do zrównowa¿onego rozwoju,
a w szczególnoœci tych aspektów zrównowa¿onego rozwoju, które dotycz¹ obszarów
zwi¹zanych z ich zawodem, nauczaj¹cy mog¹ byæ skuteczniejsi i pracowaæ korzystaj¹c
z przyk³adów. Szkolenia powinny byæ równie¿ œciœle powi¹zane z istotnymi wynikami badañ
w zakresie zrównowa¿onego rozwoju.
32. .Nauczanie oraz uczenie siê w ramach EZR (ESD) jest znacznie usprawnione dziêki
treœciom, jakoœci oraz dostêpnoœci materia³ów szkoleniowych. Jednak¿e materia³y takie nie s¹
dostêpne we wszystkich krajach. Jest to problem ca³ego sektora edukacji formalnej, jak
równie¿ edukacji nieformalnej i pozaformalnej. Z tego wzglêdu nale¿y przy³o¿yæ du¿¹ wagê do
opracowania i powielenia odpowiednich materia³ów. Nale¿y d¹¿yæ do spójnoœci pomiêdzy
materia³ami szkoleniowymi edukacji formalnej i nieformalnej oraz zapewniæ, by by³y one istotne
dla kwestii zrównowa¿onego rozwoju oraz dostêpne na poziomie lokalnym.
33. Aby osi¹gn¹æ jak najwiêksz¹ skutecznoœæ, EZR (ESD) powinna:
(a) Byæ kierowana na dwa sposoby: (i) poprzez w³¹czenie tematów EZR (ESD)
we wszystkie odpowiednie przedmioty, programy i kursy; oraz (ii) poprzez
dostarczenie specyficznych tematycznych programów i kursów
przedmiotowych;
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(b) Skupiaæ siê na umo¿liwieniu zdobywania w trakcie nauki znacz¹cych
doœwiadczeñ, które rozwijaj¹ zgodne z zasadami zrównowa¿onego rozwoju
sposoby zachowania w placówkach oœwiatowych, miejscu pracy, rodzinach
i spo³ecznoœciach;
(c) Zwiêkszaæ wspó³pracê i partnerstwo pomiêdzy cz³onkami spo³ecznoœci
oœwiatowej oraz innymi zainteresowanymi podmiotami. Dalsze
zaanga¿owanie sektora prywatnego i przemys³u w proces kszta³cenia pomo¿e
uwzglêdniæ gwa³towny rozwój techniczny i zmianê warunków pracy. Dzia³ania
edukacyjne w bliskim zwi¹zku ze spo³eczeñstwem wzbogac¹ ucz¹cych siê
w praktyczne doœwiadczenia;
(d) Zapewniaæ wgl¹d w kwestiê globalnych, regionalnych, krajowych i lokalnych
problemów zwi¹zanych ze œrodowiskiem, wyjaœniaj¹c je w aspekcie cyklów
¿yciowych, nie skupiaj¹c siê wy³¹cznie na wp³ywie na œrodowisko, ale równie¿
na nastêpstwach gospodarczych i spo³ecznych, odnosz¹c siê zarówno do
œrodowiska naturalnego, jak i zmienionego przez cz³owieka;
(e) Korzystaæ z szerokiego zakresu metod aktywnego uczestnictwa; kszta³cenia
zorientowanego na definiowanie i rozwi¹zywanie problemów, dopasowanych
do mo¿liwoœci ucz¹cego siê. Oprócz metod tradycyjnych, powinny siê tu
zawieraæ, miêdzy innymi, dyskusje, odwzorowania koncepcyjne i percepcyjne,
analiza filozoficzna, poszukiwanie wartoœci, symulacje, metody scenariuszy
zajêæ, przedstawianie na modelach, odgrywanie ról (metoda dramy), gry,
technologie informacji i komunikacji (ICT – information and communication
technology), badania, studia przypadków, wycieczki i zajêcia w terenie,
projekty w³asne realizowane przez ucz¹cych siê, analizy praktyczne,
doœwiadczenia z miejsca pracy oraz rozwi¹zywanie problemów;
(f) Wspieraæ siê na w³aœciwych materia³ach szkoleniowych, takich jak publikacje
metodyczne, pedagogiczne i dydaktyczne, podrêczniki, pomoce wizualne,
broszury, studia przypadków i przyk³ady dobrych praktyk, Ÿród³a elektroniczne,
audio i video.
34. Rz¹dy powinny wspieraæ kszta³cenie nieformalne i pozaformalne, poniewa¿
zorientowani obywatele i œwiadomi konsumenci s¹ niezbêdnym warunkiem, aby poprzez ich
wybory i dzia³ania wprowadzaæ w ¿ycie wskaŸniki zrównowa¿onego rozwoju, w³¹czaj¹c w to
Agendê 21.
35. ..Celem nieformalnego i pozaformalnego uczenia, w³¹cznie z programami podnoszenia
œwiadomoœci spo³ecznej, powinno byæ u³atwienie lepszego zrozumienia zwi¹zków pomiêdzy
zagadnieniami spo³ecznymi, gospodarczymi oraz dotycz¹cymi œrodowiska w kontekœcie
globalnym i lokalnym, przy uwzglêdnieniu perspektywy czasowej. Spo³ecznoœci, rodziny,
œrodki masowego przekazu oraz organizacje pozarz¹dowe s¹ istotnymi podmiotami
w procesie podnoszenia œwiadomoœci spo³ecznej w zakresie zrównowa¿onego rozwoju.
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36. Organizacje pozarz¹dowe (non-governmental organisations - NGOs) w istotny sposób
wprowadzaj¹ nieformaln¹ i pozaformaln¹ edukacjê, maj¹ mo¿liwoœæ wdro¿enia procesu
umacniania spo³eczeñstwa obywatelskiego, jak równie¿ w³¹czaj¹ w nurt edukacji wiedzê
naukow¹ oraz fakty i przek³adaj¹ je na ³atwo zrozumia³¹ informacjê. Rola NGOs jako
poœrednika pomiêdzy rz¹dami i szerokimi krêgami spo³eczeñstwa powinna zostaæ uznana,
propagowana i wspierana. Partnerstwo pomiêdzy NGOs, rz¹dami i sektorem prywatnym mo¿e
dodaæ EZR (ESD) istotnej wartoœci.
37. .Œrodki masowego przekazu s¹ potê¿n¹ si³¹ kieruj¹c¹ wyborem i sposobem ¿ycia
konsumenta, zw³aszcza dzieci i ludzi m³odych. Wa¿nym wyzwaniem jest zmobilizowanie ich
umiejêtnoœci, technologii oraz kana³ów dystrybucji, w celu rozpowszechniania wiarygodnych
informacji oraz istotnych komunikatów dotycz¹cych kwestii zwi¹zanych ze zrównowa¿onym
rozwojem.
38. .Wszystkie grupy zawodowe mog¹ przyczyniaæ siê do rozwoju zrównowa¿onego
w skali krajowej, regionalnej i globalnej. Rozwój wyspecjalizowanych programów
szkoleniowych, w celu wyposa¿enia specjalistów i osób podejmuj¹cych decyzje
w wiedzê oraz umiejêtnoœci w zakresie zrównowa¿onego rozwoju zosta³y uznane za
podstawowe elementy kszta³cenia w tym zakresie.17
39. .Tak wiêc szkolenia zawodowe oraz dokszta³caj¹ce odgrywaj¹ bardzo istotn¹ rolê
i w zwi¹zku z tym powinny zostaæ zaproponowane wszystkim osobom podejmuj¹cym decyzje
i wszystkim specjalistom, zw³aszcza tym, których rola sprowadza siê do planowania
i zarz¹dzania.
40. Programy szkoleniowe powinny odnosiæ siê do kluczowych kwestii zrównowa¿onego
rozwoju, a równoczeœnie braæ pod uwagê potrzeby ró¿nych grup zawodowych oraz wagê tych
kwestii w obszarach ich pracy. Szczególn¹ uwagê nale¿y poœwiêciæ tematom powi¹zanym z
zagadnieniem podstawowej odpowiedzialnoœci w danym zawodzie oraz jej skutkach
gospodarczych, spo³ecznych i œrodowiskowych.
41. . Aby EZR (ESD) sta³a siê czêœci¹ programu zmian w kierunku bardziej zrównowa¿onego
spo³eczeñstwa, nale¿y zmieniæ sam system kszta³cenia. Nale¿y popieraæ badania mog¹ce
przyczyniæ siê do EZR (ESD). Istnieje potrzeba zwiêkszonej wspó³pracy i partnerstwa
pomiêdzy zainteresowanymi podmiotami w prowadzeniu dzia³alnoœci badawczej i rozwojowej,
poczynaj¹c od okreœlania zagadnieñ przez pracê w oparciu o now¹ wiedzê, po udostêpnianie
jej i zastosowanie. Wyniki badañ i dokonania w zakresie rozwoju powinny byæ udostêpniane
wszystkim zainteresowanym na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym oraz powinny
zostaæ wcielone w ró¿ne elementy systemu kszta³cenia, w doœwiadczenie i praktykê.

17. Zob. równie¿ Ramy zarysu wdro¿enia Dekady na rzecz Edukacji dla Zrównowa¿onego Rozwoju.
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V. RAMY WDRO¯ENIA
1. Wdro¿enie na poziomie krajowym/pañstwowym
42. .Ka¿dy kraj odpowiedzialny jest za wdro¿enie Strategii. Aby zawrzeæ w systemie
kszta³cenia perspektywê zrównowa¿onego rozwoju, konieczne jest silne poparcie polityczne
na ka¿dym poziomie rz¹dzenia. Aby to osi¹gn¹æ, zaleca siê krajom przet³umaczenie niniejszej
Strategii na ich rodzime jêzyk(i), rozpowszechnienie jej wœród odpowiednich w³adz oraz
wyznaczenie punktu koordynuj¹cego.
43. .Skuteczne wdro¿enie niniejszej Strategii wymaga zintegrowania jej postanowieñ
z pañstwowymi i lokalnymi strategiami planowania, inwestycji i zarz¹dzania na wszystkich
poziomach kszta³cenia i we wszystkich instytucjach i organizacjach edukacyjnych.
Jednoczeœnie wdro¿enie powinno przebiegaæ w zgodzie oraz z wykorzystaniem innych
istotnych dwu- i wielostronnych pañstwowych inicjatyw. Instrumenty prawne, ekonomiczne
i komunikacyjne powinny byæ dostosowane do warunków w Pañstwie. Dlatego te¿ kraje
powinny wdra¿aæ Strategiê zgodnie ze swym ustawodawstwem, polityk¹ i ramami dzia³ania.
44. .Kraje powinny okreœliæ swoje obecne zobowi¹zania odnoœnie komunikacji, edukacji
i udzia³u spo³ecznego oraz podnoszenia œwiadomoœci w miêdzynarodowych porozumieniach
dotycz¹cych œrodowiska oraz w innych istotnych porozumieniach, aby móc siê do nich we
w³aœciwy sposób odnieœæ poprzez EZR (ESD).
45. .Sektor oœwiaty sk³ada siê z szerokiego krêgu uczestników o ró¿nych systemach
zarz¹dzania w ró¿nych krajach. Jest on równie¿ kierowany do ludzi w ró¿nym wieku
i o ró¿nych pozycjach ¿yciowych. Wyzwaniem bêdzie skierowanie i wdro¿enie koniecznych
reform politycznych i odnosz¹cych siê do ram dzia³ania w sektorze oœwiaty, na podstawie
powiernictwa, wy³¹cznoœci i subsydiarnoœci, oraz zachêcenie do samooceny. Wa¿ne jest, by
osoby odpowiedzialne za formaln¹, nieformaln¹ i pozaformaln¹ edukacjê wspó³pracowa³y
z w³aœciwymi organami pañstwowymi we wdra¿aniu Strategii.
46. .Wspó³praca, podzia³ odpowiedzialnoœci i kierownictwo we wszystkich istotnych organach
pañstwowych powinny zostaæ uznane za wa¿ny mechanizm w³aœciwego rz¹dzenia i nale¿y je
wzmacniaæ. Zw³aszcza Ministerstwa Edukacji oraz Œrodowiska powinny wspó³pracowaæ
i obejmowaæ przewodnictwo w inicjowaniu i popieraniu dalszej integracji zagadnieñ
zrównowa¿onego rozwoju z polityk¹ formalnej edukacji, programów i programów nauczania na
wszystkich poziomach kszta³cenia oraz wyceniæ wdro¿enie Strategii. Po¿¹dana jest równie¿
bliska i skuteczna wspó³praca z innymi organami pañstwowymi, jak równie¿ z innymi
zainteresowanymi podmiotami, zw³aszcza z organami odpowiedzialnymi za gospodarkê.
47. Istnieje potrzeba koordynacji mechanizmów wdra¿ania Strategii na poziomie
pañstwowym, a tak¿e dzielenia siê informacj¹ i stymulowania partnerstwa pomiêdzy
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ró¿nymi podmiotami 18. Jedn¹ z opcji jest ustanowienie „krajowej platformy EZR (ESD)”
mo¿liwie pod patronatem rad zrównowa¿onego rozwoju i innych istotnych organów,
jednocz¹cych specjalistów z ró¿nych sektorów.
48. Krajowe 19(pañstwowe/stanowe) plany wdro¿eniowe s³u¿¹ jako podstawowy element
wdro¿enia. Kraje powinny zdecydowaæ, który organ bêdzie odpowiedzialny za sporz¹dzenie
ich krajowego planu.
49. Krajowy plan wdro¿enia powinien zostaæ opracowany ze szczególn¹ uwag¹. Nale¿y
zatem zaanga¿owaæ do wspó³pracy wszystkie istotne zainteresowane podmioty. Plan
powinien braæ pod uwagê aktualn¹ sytuacjê w kraju. Jako ¿e kraje mog¹ chcieæ ustanowiæ
w³asne priorytety i harmonogramy wdro¿enia, zgodnie z ich potrzebami, polityk¹ i programami,
postanowienia niniejszego rozdzia³u mog¹ s³u¿yæ jako wskazówki do tej pracy. Krajowe plany
wdro¿enia powinny odnosiæ siê do celów, dzia³añ, wskaŸników, okresów wstêpnych, œrodków
wdro¿enia i instrumentów szacunkowych/ewaluacyjnych.

2. Obszary dzia³añ
Zapewniæ, ¿e polityka, ramy wykonawcze i odpowiednie regulacje wspieraj¹
promocjê EZR (ESD)
50. .Polityka, ustawodawstwo, ramy stosowania i programy nauczania powinny zawieraæ
i popieraæ EZR (ESD). Dzia³aniami kluczowymi aby to osi¹gn¹æ mog³yby byæ: przyjêcie zasad
EZR (ESD) na wszystkich poziomach kszta³cenia; stymulowanie rozwoju wspó³pracy miêdzy
sektorowej oraz w³¹czaj¹cej wielu zainteresowanych uczestników, ³¹cznie z ustanowieniem,
tam gdzie potrzeba, mechanizmów konsultacji; zintegrowanie zasady zrównowa¿onego
rozwoju z programami studiów oraz kursami specjalistycznymi na wszystkich poziomach
kszta³cenia wy¿szego, zw³aszcza w pocz¹tkowym szkoleniu nauczycielskim; poprawa
dystrybucji i zarz¹dzania pomocami naukowymi odnoœnie zrównowa¿onego rozwoju oraz
wzmocnienie zwi¹zków pomiêdzy naukami przyrodniczymi, ekonomicznymi, politycznymi
i spo³ecznymi w studiach interdyscyplinarnych, wielodziedzinowych i specjalistycznych.
Programy studiów interdyscyplinarnych i specjalistycznych powinny byæ odpowiednio
wywa¿one.

Promowaæ zrównowa¿ony rozwój poprzez formaln¹, nieformaln¹
i pozaformaln¹ edukacjê
51. .Nale¿y popieraæ podnoszenie œwiadomoœci spo³ecznej w zakresie zrównowa¿onego
rozwoju zarówno w, jak i poprzez instytucje oœwiaty formalnej oraz spo³ecznoœci, rodziny,
œrodki masowego przekazu i organizacje pozarz¹dowe.

18. Niektóre kraje wprowadzi³y podejœcie „zarz¹dzania wiedz¹”.
19. Dla krajów o strukturze federacyjnej, tam, gdzie nale¿y, wszystkie odniesienia do planów narodowych stosuje siê
do planów pañstwowych/stanowych i pod-pañstwowych/pod-stanowych.
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52. Umiejêtnoœci zawodowe i wiedza na temat zrównowa¿onego rozwoju powinny ulegaæ
sta³ej poprawie i, w konsekwencji, stanowiæ czêœæ nauki przez ca³e ¿ycie (lifelong learning)
poszczególnych osób, w³¹czaj¹c w to administracjê publiczn¹, sektor prywatny, przemys³,
transport i rolnictwo. Rozwój nowej wiedzy i potrzeba wprowadzenia nowych umiejêtnoœci
wcelu nadania konkretniejszej treœci pojêciu zrównowa¿onego rozwoju, pozostan¹ sta³¹
potrzeb¹, jako ¿e wiele obszarów badañ wci¹¿ pozostaje w fazie rozwoju.
53. .Dzia³aniami kluczowymi, aby to osi¹gn¹æ mog³yby byæ: zaproponowanie zwi¹zanych
z nauk¹ o zrównowa¿onym rozwoju mo¿liwoœci dokszta³cenia specjalistom, w tym osobom
zaanga¿owanym w planowanie, zarz¹dzanie oraz œrodki masowego przekazu; zachêta
i poparcie dzia³ania podnosz¹cego œwiadomoœæ w oparciu o wspólnoty; rozwijanie wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹dowymi i wspieranie ich dzia³alnoœci kszta³ceniowej; promocja
wspó³pracy pomiêdzy instytucjami oœwiaty formalnej i nieformalnymi organizacjami oraz
dzia³aniami; zachêcanie œrodków masowego przekazu do informowania i dyskusji na temat
zagadnieñ zrównowa¿onego rozwoju w celu dotarcia do opinii publicznej.

Rozwijaæ kompetencje w ramach sektora edukacji w celu zaanga¿owania
w EZR (ESD)
54. ..Osoby nauczaj¹ce, zarz¹dzaj¹ce oraz podejmuj¹ce decyzje na wszystkich szczeblach
kszta³cenia powinny zwiêkszaæ swoj¹ wiedzê odnoœnie kszta³cenia o zrównowa¿onym
rozwoju, aby dostarczaæ w³aœciwych wskazówek i poparcia. Z tego wzglêdu wysi³ki w celu
podnoszenia kompetencji s¹ niezbêdne zarówno na poziomie edukacji formalnej, jak
i nieformalnej.
55. ..Dzia³aniami kluczowymi potrzebnymi do osi¹gniêcia tego mog³yby byæ: stymulowanie
rozwoju kompetencji u pracowników systemu edukacji, w³¹czaj¹c w to dzia³ania na rzecz osób
zarz¹dzaj¹cych, by podnieœæ ich œwiadomoœæ odnoœnie kwestii zrównowa¿onego rozwoju;
wprowadzanie kryteriów zatwierdzania kompetencji zawodowych w kwestiach EZR (ESD);
wprowadzenie i rozwijanie systemu zarz¹dzania zrównowa¿onym rozwojem w instytucjach
oœwiaty formalnej i otoczeniu edukacji nieformalnej; zawieranie zagadnieñ zwi¹zanych ze
zrównowa¿onym rozwojem w programach szkoleniowych i szkoleniach dokszta³caj¹cych dla
osób nauczaj¹cych na wszystkich poziomach kszta³cenia; oraz zachêcanie nauczaj¹cych,
równie¿ tych zaanga¿owanych w edukacjê nieformaln¹ i pozaformaln¹, do dzielenia siê
doœwiadczeniem.

Zapewniæ dostêpnoœæ odpowiednich narzêdzi i materia³ów do EZR (ESD)
56. ..Nale¿y opracowaæ materia³y do EZR (ESD) na wszystkich poziomach, zarówno na
potrzeby kursów ogólnych, jak i kszta³cenia specjalistycznego i do nauki samodzielnej;
materia³y te nale¿y przystosowaæ do miejscowych warunków i potrzeb.
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57. .Dzia³aniami kluczowymi aby to osi¹gn¹æ mog³yby byæ: stymulowanie opracowania
i produkcji materia³ów dla nauczaj¹cych, ucz¹cych siê oraz zajmuj¹cych siê badaniami na
wszystkich poziomach kszta³cenia i szkolenia, zw³aszcza w miejscowych jêzykach;
zachêcanie do rozwijania i korzystania z zasobów elektronicznych, audio, video,
multimedialnych oraz pomocy wizualnych, zarówno w celu uczenia siê, jak i dzielenia
informacj¹; u³atwienie dostêpu do œrodków elektronicznych i zasobów internetu oraz informacji
istotnych dla EZR (ESD); zapewnienie spójnoœci pomiêdzy materia³ami s³u¿¹cymi nauczaniu
formalnemu, nieformalnemu i pozaformalnemu, rozwijanie istotnych strategii
rozpowszechniania.

Promowaæ badania i rozwój EZR (ESD)
58. Istnieje potrzeba badañ i dzia³añ rozwijaj¹cych w ró¿nych obszarach EZR (ESD), takich
jak skuteczne metody uczenia, narzêdzia oceny, formowanie postaw i wartoœci,
szkolny/instytucjonalny rozwój i wdro¿enie ICT (technologii informacji i komunikacji). Badania
i rozwój EZR (ESD) powinny byæ sta³¹ podstaw¹ doskonalenia EZR (ESD).
59. ..Wyniki badañ oraz wysi³ki dokonywane w kierunku rozwoju powinny byæ udostêpniane
zainteresowanym podmiotom na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym, a tak¿e
wcielone do ró¿nych czêœci systemu kszta³cenia.
60. .Dzia³aniami kluczowymi aby to osi¹gn¹æ mog³oby byæ inicjowanie i promowanie badañ
i rozwoju: treœci EZR (ESD) oraz metod nauczania i uczenia siê; wyników ekonomicznych oraz
motywacji do EZR (ESD); sposobów zawierania aspektów zrównowa¿onego rozwoju i jego
kontekstu lokalnego w ró¿nych dziedzinach, przyznaj¹c pierwszeñstwo badaniom, które
jednocz¹ ró¿ne wymiary zrównowa¿onego rozwoju; wskaŸników i instrumentów oceny EZR
(ESD); oraz wymiana wyników badañ i przyk³adów dobrej praktyki.

3. Wspó³praca miêdzynarodowa
61. .Wspó³praca dotycz¹ca kszta³cenia w zakresie zrównowa¿onego rozwoju, oprócz
przyczyniania siê do wzmocnienia i poprawy EZR (ESD) na poziomie krajowym, mog³aby
pomóc w zapewnieniu wzajemnego zrozumienia, wzmocniæ zaufanie
i rozwin¹æ szacunek dla wartoœci kulturowych, w ten sposób buduj¹c przyjacielskie kontakty
pomiêdzy ludŸmi i narodami oraz przyczyniaj¹c siê do pokoju i dobrobytu.
62. Istnieje potrzeba przegl¹du oraz u³atwiania procesu wdro¿enia Strategii
i wspó³pracy wspieraj¹cej EZR (ESD) na poziomie regionalnym. Proces na poziomie
regionalnym powinien braæ pod uwagê tak¿e i inne osi¹gniêcia, które maj¹ miejsce
w zwi¹zku z Dekad¹ Narodów Zjednoczonych na rzecz Edukacji dla Zrównowa¿onego
Rozwoju i powinien byæ postrzegany jako przyczynek do inicjatyw globalnych EZR (ESD).
63. .Region europejski jest bogaty w doœwiadczenie we wspó³pracy miêdzynarodowej
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dotycz¹cej edukacji, zw³aszcza kszta³cenia wy¿szego. Znaczna liczba krajowych
i podregionalnych sieci, grup roboczych w zakresie edukacji, sieci oraz stowarzyszeñ
uniwersyteckich, programów oraz partnerstw, rozpoczê³a pracê w kierunku rozwoju
wielodyscyplinarnych form kszta³cenia, aby dostarczyæ rozwi¹zañ problemów zwi¹zanych ze
zrównowa¿onym rozwojem. Zadaniem na dzieñ dzisiejszy jest korzystanie z ich
doœwiadczenia i potencja³u aby promowaæ EZR (ESD). Innym wyzwaniem s¹ badania
naukowe w kwestiach dotycz¹cych EZR (ESD), które wci¹¿ na arenie miêdzynarodowej nie
pe³ni¹ wydatnej roli. Istnieje równie¿ potrzeba wspó³pracy miêdzynarodowej w kszta³ceniu
przedszkolnym i szkolnym w zakresie EZR (ESD).
64. ..Wysokie znaczenie nale¿y przyznawaæ forom regionalnym i podregionalnym, które
jednocz¹ cz³onków spo³ecznoœci oœwiatowej, takich jak s³u¿ba cywilna, osoby nauczaj¹ce,
naukowcy oraz inne istotne podmioty, które dziel¹ siê swoim doœwiadczeniem i dobr¹ praktyk¹
dotycz¹c¹ zrównowa¿onego rozwoju i kwestii zwi¹zanych z EZR (ESD).
65. .Z³o¿ona natura EZR (ESD) wymaga, aby oprócz spo³ecznoœci oœwiatowej, inne istotne
podmioty zosta³y zaproszone do wspó³pracy we wdro¿eniu Strategii. Jest to szczególnie
istotne przy wspó³pracy miêdzynarodowej zmierzaj¹cej do uzupe³nienia wiedzy w zakresie
zrównowa¿onego rozwoju oraz umiejêtnoœci ró¿nych specjalistów
i osób podejmuj¹cych decyzje.
66. .Doœwiadczenia oraz potrzeby s¹ ró¿ne w ró¿nych czêœciach regionu EKG ONZ. Nale¿y
wzmocniæ wspó³pracê pomiêdzy podregionami. Umo¿liwi³oby to blisk¹ wspó³pracê w zakresie
kwestii wa¿nych dla danego podregionu, pomagaj¹c w ten sposób krajom uzyskiwaæ najlepsze
mo¿liwe wyniki.
67. .Wymagane jest dalsze okreœlenie potrzeb w ró¿nych podregionach. Szczególnej uwagi
wymagaj¹ kraje Europy Wschodniej, Kaukazu oraz Azji Œrodkowej (EECCA) 20, i Europy
Po³udniowo-Wschodniej odnoœnie rozwi¹zywania ich g³ównych problemów dotycz¹cych
edukacji œrodowiskowej (ekologicznej) oraz edukacji dla zrównowa¿onego rozwoju.
Niektórymi z problemów tych krajów s¹: brak odpowiednich materia³ów szkoleniowych, niska
efektywnoœæ wykorzystania mo¿liwoœci wy¿szych uczelni oraz instytucji badawczych,
niedostatek odpowiednio przygotowanej kadry nauczycieli oraz niewystarczaj¹ce
podnoszenie poziomu œwiadomoœci ekologicznej, jak równie¿ brak miêdzy sektorowej oraz
anga¿uj¹cej wielu uczestników wspó³pracy dotycz¹cej EZR (ESD). Innym wyzwaniem, które
powinno zostaæ skierowane do Po³udniowo-Wschodniej Europy oraz EECCA jest niska jakoœæ
kszta³cenia dzieci ¿yj¹cych na obszarach wiejskich oraz brak zasobów finansowych i ludzkich,
by rozwijaæ EZR (ESD) na tych obszarach. Tak wiêc, rozwijanie mo¿liwoœci wykonawczych,
dostarczanie pomocy finansowej oraz wsparcie dla kszta³cenia i wykonywania badañ oraz
programów podnosz¹cych œwiadomoœæ spo³eczn¹ w zakresie zrównowa¿onego rozwoju
w krajach, których gospodarka jest w okresie transformacji, powinno byæ

20. Zob. równie¿ Partnerstwa œrodowiskowe w regionie EKG ONZ: Strategia Ochrony Œrodowiska dla krajów Europy
Wschodniej, Kaukazu oraz Azji Œrodkowej. Zarys strategii; pi¹ta Konferencja Ministerialna „Œrodowisko dla
Europy”, Kijów, 2003.

16

uwa¿ane za wa¿ne zagadnienie i w odpowiedni sposób uznawane przez rz¹dy, istotne
organizacje oraz ofiarodawców 21.
68. .Dzia³aniami kluczowymi aby to osi¹gn¹æ mog³yby byæ: wzmocnienie istniej¹cych
regionalnych i podregionalnych zwi¹zków oraz sieci pracuj¹cych na rzecz EZR (ESD) oraz
popieranie programów bliŸniaczych, dwustronnej wspó³pracy oraz partnerstwa; korzystanie,
tam gdzie jest to odpowiednie, z istniej¹cych miêdzynarodowych, obowi¹zuj¹cych
instrumentów, takich jak Konwencja z Aarhus oraz innych istotnych uk³adów, aby podwy¿szyæ
œwiadomoœæ dotycz¹c¹ zrównowa¿onego rozwoju; u³atwienie dzielenia siê dobr¹ praktyk¹
oraz doœwiadczeniem, innowacjami oraz informacj¹ dotycz¹c¹ doœwiadczeñ krajowych
i projektów wspó³pracy w rozwoju kwestii dotycz¹cych EZR (ESD), np. poprzez u¿ycie narzêdzi
ICT oraz strony internetowej EKG ONZ, w³¹czenie EZR (ESD) do istotnych dwustronnych
i wielostronnych programów; poparcie uczestnictwa organizacji pozarz¹dowych i innych
wa¿nych grup we wspó³pracy miêdzynarodowej dotycz¹cej EZR (ESD); poparcie
i koordynacja wydarzeñ miêdzynarodowych na rzecz podnoszenia œwiadomoœci w zakresie
zrównowa¿onego rozwoju; oraz zachêcenie do dzielenia siê doœwiadczeniem.
69. A.by zapewniæ skuteczne zarz¹dzanie i komunikacjê na poziomie regionalnym ,
wymagane jest ustanowienie punktów koordynacyjnych dla EZR (ESD) we wszystkich
pañstwach cz³onkowskich EKG ONZ oraz wa¿nych miêdzynarodowych organizacjach. Proces
„Œrodowisko dla Europy” („Environment for Europe”) mo¿e s³u¿yæ jako platforma partnerska do
wspó³pracy w zakresie EZR (ESD), a Komitet Polityki Ekologicznej EKG ONZ jako organ
sprawdzania postêpu we wdra¿aniu Strategii, zgodnie z programem pracy Komitetu.
70. Na Konferencjach „Œrodowisko dla Europy” Ministrowie mog¹ chcieæ omawiaæ postêpy
dotycz¹ce wdro¿enia Strategii, w oparciu o krajowe i inne istotne raporty.
W podsumowaniach wyników prac dotycz¹cych ochrony œrodowiska mo¿na równie¿ zawieraæ
stwierdzenia dotycz¹ce wysi³ków danego kraju w zakresie EZR (ESD).

4. Role i odpowiedzialnoœæ
71. ..Rz¹dy powinny odgrywaæ aktywn¹ rolê w promowaniu i u³atwianiu wdro¿enia Strategii
w swoich krajach. Powinny oceniaæ i regularnie œledziæ jej wdro¿enie na wszystkich poziomach
zarz¹dzania.
72. Lokalne w³adze oœwiatowe oraz placówki oœwiaty formalnej zachêca siê do podjêcia
dpowiedzialnoœci za wdro¿enie odpowiednich postanowieñ Strategii i kontrolê tego wdro¿enia.
73. .Istotne zainteresowane podmioty, w tym w³adze lokalne, sektory oœwiaty i nauki,
sektor zdrowia, sektor prywatny, przemys³, transport i rolnictwo, zwi¹zki zawodowe

21. Zob. równie¿ „Plan Dzia³añ”; Œwiatowy Szczyt Zrównowa¿onego Rozwoju, NZ, 2002.
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i pracownicze, w³adze lokalne, œrodki masowego przekazu, organizacje pozarz¹dowe, ró¿ne
spo³ecznoœci, ludnoœæ miejscowa oraz organizacje miêdzynarodowe powinny zostaæ
poproszone o zdefiniowanie swych priorytetów i powziêcie odpowiedzialnoœci za wdro¿enie
i kontrolowanie Strategii.

5. Sprawy finansowe
74. Istotnym warunkiem wstêpnym sukcesu Strategii jest zapewnienie odpowiednich
œrodków finansowych, by j¹ wdro¿yæ. Aby we w³aœciwy sposób oceniæ koszty wdro¿enia
niezbêdne dla osi¹gniêcia celów Strategii oraz oceny zwrotu tej inwestycji, niezbêdne
jest zrozumienie wartoœci kszta³cenia przy wprowadzaniu polityki i praktyki
zrównowa¿onego rozwoju w spo³eczeñstwie. Edukacja powinna byæ widziana jako
inwestycja op³acalna na d³u¿sz¹ metê.
75. Koszt wdro¿enia Strategii powinien byæ w zasadzie poniesiony przez ka¿dy
z krajów. Rz¹dy powinny wiêc zapewniæ dostêpnoœæ odpowiednich œrodków. Wiele
z proponowanych dzia³añ mo¿na w³¹czyæ do istniej¹cych prac rozwojowych w sektorze
oœwiaty. Niektóre z dzia³añ ³atwiej by³oby wykonaæ na poziomie podregionalnym lub
regionalnym.
76. Rz¹dy powinny rozwa¿yæ korzystanie ze œrodków bud¿etowych oraz bodŸców
ekonomicznych by sfinansowaæ EZR (ESD) we wszystkich formach kszta³cenia,
w³¹czaj¹c w to wprowadzenie stypendiów dotycz¹cych EZR (ESD) oraz zwiêkszanie
wydajnoœci instytucji oœwiaty. Nale¿y poczyniæ starania, by w³¹czyæ elementy EZR
(ESD) do odpowiednich dwu- i wielostronnych programów. Mo¿na tworzyæ partnerstwa,
które powinny byæ zachêcane do poszukiwania poparcia, w³¹czaj¹c w to wsparcie
z miêdzynarodowych agencji finansowych i sektora prywatnego. W pierwszym etapie
wdro¿enia Strategii, kluczowa, by pomóc krajom rozpocz¹æ ten proces, jest pomoc
finansowa udzielana niektórym czêœciom regionu, w szczególnoœci w krajach EECCA
oraz Po³udniowo-Wschodniej Europy.

6. Ocena i terminy
77. .. Aby oceniæ wdro¿enie Strategii nale¿y zakreœliæ ramy czasowe i opracowaæ odpowiednie
wskaŸniki. Umo¿liwienie ludziom dzia³ania na rzecz zrównowa¿onego rozwoju zale¿y od
jakoœci kszta³cenia i wyników ich nauki. Wprowadzenie aspektów zrównowa¿onego rozwoju
do wszystkich form i poziomów kszta³cenia jest procesem d³ugim, jego wynik mo¿e byæ wiêc
mierzony jedynie po d³ugim czasie.
78. .Wdra¿anie Strategii powinno byæ uwa¿ane za proces sta³y. Jednak¿e, w celu u³atwienia
oceny postêpów, proponuje siê trzy etapy wdro¿enia:
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Etap I (do 2007 r.): dobra podstawa do rozpoczêcia wdra¿ania, zaleca siê by ka¿dy
z krajów okreœli³, jakie dzia³ania, które mieszcz¹ siê w ramach Strategii, zosta³y ju¿ podjête.
Zalicza³oby siê tu dokonanie przegl¹du bie¿¹cej polityki, ram prawnych
i faktycznych, mechanizmów finansowych i dzia³alnoœci oœwiatowej, a tak¿e okreœlenie
wszelkich przeszkód lub braków. Nale¿y rozwa¿yæ dzia³ania zaradcze, aby pokonaæ s³aboœci
oraz stworzyæ w³aœciwy plan wdro¿enia na poziomie krajowym. Powinny zostaæ opracowane
metody oceny oraz wskaŸniki wdro¿enia EZR (ESD), w szczególnoœci jakoœciowe. Ministrowie
mog¹ przedstawiæ swój udzia³ w Strategii, œwiêtowaæ sukcesy, dzieliæ siê poszczególnymi
zagadnieniami oraz troskami,
a tak¿e sk³adaæ raporty dotycz¹ce postêpu w ich narodowych/pañstwowych strategiach na
Konferencjach „Œrodowisko dla Europy” („Environment for Europe”).
Etap II (do 2010 r.): wdro¿enie odpowiednich postanowieñ Strategii powinno byæ na dobrej
drodze. Dlatego kraje powinny dokonaæ przegl¹du postêpów dokonanych we wdro¿eniu ich
odpowiednich krajowych/pañstwowych strategii i skorygowaæ je, jeœli jest to konieczne.
Etap III (do 2015 r. i dalej); kraje powinny uczyniæ znacz¹cy postêp we wdro¿eniu EZR (ESD).
79. Aby wspomóc proces krytycznego przegl¹du i oceny standardów Strategii, nale¿y
rozwa¿yæ szereg kwestii. Obejmuj¹ one nastêpuj¹ce miary: okreœlenie liderów
i koordynatorów prowadz¹cych Strategiê; politykê, ramy prawne i faktyczne wspieraj¹ce
Strategiê; ramy wspó³pracy i partnerstwa miêdzy rz¹dami oraz miêdzy zainteresowanymi
podmiotami; znaczenie formalnych programów nauczania i programów uczenia; pocz¹tkowe
i doskonal¹ce szkolenia dotycz¹ce kwestii zrównowa¿onego rozwoju, zw³aszcza dla osób
nauczaj¹cych; narzêdzia dydaktyczne i materia³y edukacyjne do EZR (ESD); badania i rozwój
EZR (ESD); rozwój nieformalnej i pozaformalnej edukacji; oraz zaanga¿owanie œrodków
masowego przekazu i ich wp³yw na ucz¹cych siê.

Uwaga
Dwa wspieraj¹ce dokumenty dostêpne s¹ w celach informacyjnych: pierwszy dotyczy przesz³ych i obecnych
miêdzynarodowych procesów kszta³cenia w zakresie zrównowa¿onego rozwoju (CEP/AC.13/2004/8/Add.1), drugi
objaœnia niektóre pojêcia zastosowane w Strategii ((CEP/AC.13/2004/8/Add.2).

********
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