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HI NE 1  
Definicje ZR i EZR 

  

 

Cel 

 Definicja ZR = zrównoważony rozwój i EZR = edukacja na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 

 Ukazanie aspektów ZR i EZR  w trasach GPS tworzonych przez 
uczniów  

Czas 2 – 4 godziny lekcyjne  

Miejsce  Sala lekcyjna lub komputerowa  

Materiały 
dydaktyczne PC lub laptop, tablica ścieralna lub projektor, internet 

 

1. Zrównoważony rozwój (ZR)- wyjaśnienie pojęcia i pytania  

Konwencja z Rio de Janeiro 1992: należy chronić podstawy życia, by co najmniej 7 kolejnych 
pokoleń miało takie same szanse życia i rozwoju jak my, z uwzględnieniem aspektów ekologii, 
ekonomii, wspólnoty i kultury w ujęciu globalnym. 

Koncentrując się na sytuacji lokalnej należy postawić następujące pytania: 

 Jakim ZAGADNIENIEM zajmuje się zrównoważony rozwój? (np. „zrównoważona 
turystyka“ lub  „jakość miejsca zamieszkania“) 

 Co się w tej kwestii dzieje?  

 Jak było wcześniej, i co się dotychczas działo, a co przebiega teraz inaczej? 

 Jakie podmioty współpracują ze sobą na tym polu; jakie dziedziny reprezentują i w jaki 
sposób są włączone w działania? 

 Czy ludność / osoby dotknięte zagadnieniem są aktywni, tzn. czy biorą udział w 
procesach decyzyjnych?  

 Czy zainicjowali już jakieś zmiany? (Kto jest aktywny, co robi, od kiedy, w jaki sposób 
się udziela?) 

Co w rozwoju lokalnym ma charakter zrównoważony? Dlaczego? Jakie ma odniesienie do 

 ekologii? 

 ekonomii ? 

 społeczeństwa / wspólnoty ludzkiej oraz kultury regionalnej (aspekt społeczny)? 

 globalnego zaangażowania? 

Opiekun / nauczyciel opracowuje zagadnienie z uczniami za pomocą następujących 
pytań: 

 O jakich aspektach zdobędziesz wiedzę, które aspekty są związane z zagadnieniem?  

 Jaki ma to związek z sytuacją lokalną i Tobą samym?  

 Jakie konsekwencje wynikają z tego dla sytuacji lokalnej, dla ludzi, dla Ciebie samego? 

Opiekun / nauczyciel powinien korzystać z różnych metod edukacji dla 
zrównoważonego rozwoju. 

2. Co oznacza edukacja dla zrównoważonego rozwoju (EZR)? 

 Uczniowie powinni się nauczyć analizowania złożonych sytuacji, dokonywania ich 
oceny, a także określać cele i znaleźć rozwiązania, które pozwolą kierować rozwojem 
sytuacji w sposób zrównoważony. Powinni zdobywać motywację i umiejętności, by 
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wziąć osobiście udział w zrównoważonym rozwoju. Innymi słowy ćwiczą kompetencje 
w zakresie kształtowania otaczającego ich świata. 

 Sytuacja lub rozwój ma charakter zrównoważony, gdy odpowiada Konwencji z Rio de 
Janeiro i obejmuje wszystkie obszary zrównoważonego rozwoju (globalne: ekologia, 
ekonomia, społeczeństwo). 

W tym celu niezbędne jest, aby nauczyciel / opiekun przekazał uczniom  

a) Podstawową wiedzę, tzn.  interdyscyplinarną wiedzę (=z różnych dzieci, tzn. z różnych 
punktów widzenia, dzięki czemu uczniowie trwale przyswoją wiadomości (wywołanie 
pozytywnego zainteresowania i umiejętności wcielenia się w różne role) 

b) Wiedzę docelową, tzn. nauczenia stworzenia/wymyślenia, dyskutowania, 
podsumowania, oceny wykonalności rozwiązań lub potencjalnych działania 
zmierzających w kierunku rozwoju sytuacji lokalnej w sposób zrównoważony (co 
odpowiada kompetencji w zakresie kształtowania otoczenia w duchu EZR) 

c) Wiedzę praktyczną tzn. wskazywania możliwości podjęcia działań przez „każdego“ 
(jakie grupy docelowe?! – uczniowie, rodziny, rolnicy, firmy, konsumenci,…) i 
zachęcenia do tych działań grup docelowych, do bycia aktywnym (obejmuje to również 
własną motywację i aktywność). 

3. Opracowanie tras GPS przez uczniów dla przyszłych użytkowników  

Grupa docelowa / użytkownicy tras GPS: m.in. turyści, a także uczniowie szkół, grupy 
młodzieży 

Przygotowanie wiadomości i informacji przed powstaniem tras GPS: 

Za pomocą tras GPS uczniowie chcą przekazać przyszłym użytkownikom wiedzę na temat 
ZR. Podczas tworzenia tras GPS nauczyciel / opiekun opracowuje wspólnie z uczniami 
wiadomości  zgodnie z opisem w podpunktach a), b) i c). Należy w tym kontekście 
odpowiedzieć na następujące pytania: te, dotyczące wspomnianych trzech podpunktów, które 
pomogą wyjaśnić poniższe pytania i uwzględnić je w przebiegu trasy: 

 Co my, uczniowie, chcemy przekazać użytkownikowi trasy (np. turyście)? 

 Jakie aspekty winien poznać użytkownik trasy (ekologia, gospodarka, społeczeństwo, 
kultura, globalny zasięg)? 

 Jak zmotywuję go do działania? Tzn. Jakie ma on możliwości podjęcia działania  (jaką 
grupę docelową reprezentuje?), w jaki sposób wzbudzę w nim pozytywne osobiste 
zainteresowanie = motywację do działania? 

Jest przy tym oczywiste, że tak złożone zagadnienia można rozpatrywać tylko 
fragmentarycznie, zatem nauczyciele i uczniowie muszą ograniczyć się do wybranych 
aspektów zagadnień lub informacji częściowych. Te informacje przekazywane są przy 
poszczególnych punktach POI.  

„Informacje cząstkowe“ przekazywane są za pomocą punktów POI i przyporządkowywane do 
zagadnień „nadrzędnych“ i prezentowane w pełnym kontekście w opisie podsumowującym. 

 Notatki: 

 

 

 

 

 


