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Summary. The characteristic feature of the human education is the openness to the whole 
society in the world today. The arranged educational programmes (syllabuses) for all age 
groups aiming at revitalizing the environment, emphasize the significance of the change 
in the sphere of the lifestyle. It especially deals with the reduction of the consumption 
and the careful economical management in the field of the natural sources. The aim of 
this study was to determine the educational attitudes presented among the surveyed stu-
dents specified, among others, by the human approach towards the nature in terms of the 
moral obligation, as well as the estimation of the respondents’ willingness to undertake 
individual actions for the sustainable development. The outcomes allow to express a posi-
tive assessment of the attitudes towards the environment among the students of the exact 
science and a little bit worse among the students of humanities. Most of the respondents 
demonstrated the attitudes characterized by the awareness of their personal attachment 
to the natural world, the sense of its importance in the human’s life, the need of balance 
in the sphere of the human - nature relations as well as their willingness to take appropri-
ate actions in favour of its protection in accordance with the principles of the sustainable 
development.
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WSTĘP

Cechą edukacji ludzi we współczesnym świecie jest otwartość wobec całego 
społeczeństwa, wszystkich grup społeczno-zawodowych i wszystkich poziomów 
kształcenia oraz powiązanie ze sobą procesów nauczania z  rzeczywistością. 
Ważne jest także, aby ten proces miał charakter ciągły. Edukacja powinna obej-
mować zagadnienia dotyczące środowiska przyrodniczego, społeczno-gospo-
darczego, w tym także rozwoju człowieka. Ważnym zadaniem jest uwrażliwie-
nie ludzi i zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów środowiskowych oraz 
kształcenie osób podejmujących decyzję. W edukacji ekologicznej należy szukać 
środków do nabywania umiejętności przewidywania skutków błędnych decyzji 
gospodarczych oraz zachowań społecznych. Niezbędne jest przeświadczenie, że 
życie obecnych, jak i przyszłych pokoleń wymaga wyrzeczeń. Powinno się bu-
dować nowy system wartości – szczególnie poczucie odpowiedzialności, brater-
stwa i współuczestnictwa oraz dostrzeganie potrzeb życiowych wszystkich istot. 
Respektując ustalenia międzynarodowe, rozwinięte państwa promują rozwój 
edukacji środowiskowej (ekologicznej). Opracowane dla wszystkich grup wieko-
wych programy kształcenia, dążąc do uzdrowienia środowiska, kładą nacisk na 
zmianę stylu zachowań ludzi, zwłaszcza na obniżenie konsumpcji i oszczędną 
gospodarkę zasobami przyrody.

Dopiero wiedza i oparte na niej działanie mogą przynieść wymierne efekty. 
Dlatego też potrzebne jest kształtowanie takich postaw, które moglibyśmy okre-
ślić jako ekologiczne – opartych na przekonaniu każdego człowieka o przyna-
leżności do świata przyrody, świadomości bycia jej nieodłączną częścią. Dlatego 
dużego znaczenia nabierają badania pozwalające określić, jak studenci postrze-
gają swoje środowisko, czy rozumieją potrzebę podjętych działań na rzecz zrów-
noważonego rozwoju i czy są gotowi sami wziąć udział w tym procesie.

W niniejszej pracy podjęto próbę charakterystyki i porównania postawy eko-
logicznej studentów kierunków humanistycznych i kierunków ścisłych (w tym 
przyrodniczych) Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Głównym celem 
badawczym było porównanie ich postawy wobec zagrożeń środowiska przyrod-
niczego oraz dokonanie oceny jej wpływu na podejmowanie indywidualnych 
działań proekologicznych. 
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CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GRUPY

Badania zostały przeprowadzone w styczniu 2009 roku na terenie UP w Kra-
kowie. W ankiecie wzięło udział 248 mężczyzn i 256 kobiet. Ankietowani repre-
zentowali różne kierunki studiów. Podzielono ich na 2 grupy:
 ■ studiujących przedmioty ścisłe (fizyka, matematyka, geografia, biologia, 

chemia),
 ■ studiujących przedmioty humanistyczne (politologia, historia, pedagogika, 

polonistyka).
W celu zebrania materiału empirycznego posłużono się kwestionariuszem 

ankiety, który miał za zadanie dostarczyć danych na temat postawy ekologicz-
nej, charakteryzującej badaną młodzież. Przed rozpoczęciem badań przeprowa-
dzono sondaż wstępny w celu przetestowania narzędzia badawczego i wyelimi-
nowania pytań, które nie funkcjonowały w należyty sposób. Ostateczna wersja 
kwestionariusza zawierała 18 pytań podzielonych na cztery grupy tematyczne. 
Pytania miały charakter zamknięty (11) i otwarty (7), w których ankietowani 
mieli możliwość samodzielnego udzielenia odpowiedzi. Ankieta była anonimo-
wa i przeprowadzona pod nadzorem ankieterów (studentów III roku geografii 
UP w Krakowie).

CEL BADAŃ

Celem badań było określenie postawy ekologicznej ankietowanych studen-
tów, wyznaczonej między innym przez podejście człowieka do przyrody w ka-
tegoriach powinności moralnej, oraz ocena stopnia gotowości ankietowanych 
do podjęcia indywidualnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Porów-
nując postawę ekologiczną studentów odmiennych kierunków studiów, chciano 
ocenić, w jakim stopniu wybór kierunku wpływa na proces kształtowania po-
stawy i przekonań ankietowanych w stosunku do środowiska. Założono hipo-
tezę, że studenci studiów przyrodniczych, gdzie standardy kształcenia w więk-
szym stopniu obejmują problematykę środowiskową, będzie bardziej świadoma 
negatywnych skutków niszczenia środowiska i zarazem skłonna do podjęcia 
konkretnych działań na rzecz rozwoju zrównoważonego. Prezentowane poniżej 
wyniki pokazują, w jakim stopniu przypuszczenia autorki były prawdziwe.
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WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH DOTYCZĄCE POSTAW EKOLOGICZNYCH

Zaprezentowane w ankiecie pytania uporządkowano w następujące grupy 
tematyczne:
 ■ zainteresowania problematyką ochrony środowiska, źródła informacji 

o środowisku,
 ■ relacje człowiek – środowisko w aspekcie etycznym,
 ■ motywy ochrony środowiska, postawa człowieka wobec środowiska,
 ■ indywidualna postawa ekologiczna.

W dalszej części pracy omówiono odpowiedzi respondentów związane z po-
szczególnymi problemami. Dla przejrzystości prezentacji wyników przedstawio-
no wykresy, które ilustrują rozkład odpowiedzi, udzielanych przez studentów 
kierunków ścisłych i humanistycznych.

Podejmując problem postawy ekologicznej, zapytano respondentów, czy in-
teresują się problematyką ochrony środowiska.

Zainteresowanie studentów tą problematyką jest duże, gdyż wskazują na to 
odpowiedzi: ,,tak” (69% studenci kierunków ścisłych, 57% studenci kierunków 
humanistycznych), „raczej tak” (odpowiednio 18%, 21%). Większe zainteresowa-
nie środowiskiem przyrodniczym i jego ochroną wykazują studenci kierunków 
ścisłych, co może wskazywać na powiązanie ich zainteresowania ze standarda-
mi kierunków studiów (ryc. 1).

Ryc. 1. Zainteresowania studentów środowiskiem przyrodniczym i jego ochroną
Fig. 1. The students’ interest in the natural environment and its protection
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Następnie zapytano ankietowanych, czy na zajęciach w trakcie studiów zdo-
byli wiedzę z zakresu ochrony środowiska.

Większość ankietowanych stwierdziła, że zdobyła wiedzę z zakresu ochrony 
środowiska, przy czym rozpatrując podział na dwie grupy kierunków studiów od-
powiedzi rozkładają się nieproporcjonalnie. Zdobycie wiedzy na studiach o śro-
dowisku przyrodniczym i jego ochronie zadeklarowało przeszło 78% studentów 
kierunków ścisłych, a niespełna 21% kierunków humanistycznych (ryc. 2).

Ryc. 2. Wiedza studentów na temat środowiska przyrodniczego i jego ochrony
Fig. 2. The students’ knowledge concerning the natural environment and its protection

Kolejne pytanie dotyczyło udziału studentów w akcjach związanych z ochro-
ną środowiska. Poproszono respondentów o napisanie, jaka to była akcja i co 
było jej głównym celem.

Przeważały odpowiedzi, że brali udział w akcjach „w dzieciństwie”, co świad-
czy o tym, że studenci kierunków humanistycznych nie chcą albo nie lubią się 
angażować w tego typu przedsięwzięcia. Swój udział zadeklarowało przeszło 
45% studentów kierunków ścisłych. Zgodnie wymienili sprzątanie śmieci, a tyl-
ko nieliczne wyjątki odpowiadały: zbieranie zużytych baterii, sadzenie lasów.

RELACJE CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO W ASPEKCIE ETYCZNYM

Traktowanie przyrody jako dobra wspólnego wszystkich ludzi, także przy-
szłego pokolenia, skłania człowieka do właściwego postępowania w stosunku do 
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niej. Tego zdania są także ankietowani studenci (90% odpowiedzi „tak” i 10%  
,,raczej tak”). 

O konieczności przywrócenia i zachowania równowagi człowiek – przyroda nie 
trzeba przekonywać. Obowiązek ten, jak słusznie zauważają badani studenci (98% 
z kierunków ścisłych, 84% humaniści), należy nie tylko do organizacji ekologicz-
nych, decydentów czy administracji państwowej, ale również do każdego z nas.

Przeszło 92% badanych studentów kierunków ścisłych i 76% kierunków hu-
manistycznych jest przeciwna przyznawaniu człowiekowi prawa do nieograni-
czonego przekształcania środowiska. Większość ankietowanych wybrała najbar-
dziej radykalny wariant odpowiedzi (ryc. 3).

Ryc. 3. Prawo człowieka do przekształcania środowiska
Fig. 3. The human’s right to modify/transform the nature 

Świadome zatruwanie środowiska zarówno przez zakłady przemysłowe, jak 
i człowieka (dzikie wysypiska śmieci, stosowanie pestycydów itp.) jest postrze-
gane przez większość studentów jako działania niemoralne. Tego zdania jest 91% 
studentów na kierunkach ścisłych i 67% na kierunkach humanistycznych.

MOTYWY OCHRONY ŚRODOWISKA A POSTAWA 
CZŁOWIEKA WOBEC ŚRODOWISKA

Daje się zauważyć duże zróżnicowanie poglądów ankietowanych na temat 
najważniejszego motywu, dla którego należy chronić środowisko.

Ponad połowa (51%) studentów kierunków ścisłych i 44% humanistów jest 
zdania, że najważniejszy jest motyw antropocentryczny (przyroda niezbędna 
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do życia i zdrowia człowieka). Na drugim miejscu wymieniono konieczność 
zachowania środowiska dla przyszłych pokoleń (10% kierunki ścisłe, 28% hu-
manistyczne). Motyw biocentryczny wskazujący, że przyroda jest wartością 
samą w sobie, której należy się poszanowanie, wskazało 19% studentów kierun-
ków ścisłych i 11% studentów kierunków humanistycznych. Motyw estetyczny 
(ochrona przyrody ze względu na jej walory estetyczne) wybrało 9% studentów 
kierunków ścisłych i 12% humanistycznych, natomiast naukowy (przyrodę 
należy chronić, gdyż jest cenna z naukowego punktu widzenia) znalazł większe 
uznanie odpowiednio wśród 11% i 5% ankietowanych (ryc. 4).

Ryc. 4. Motywy ochrony środowiska w opinii studentów kierunków ścisłych i humanistycznych
Fig. 4. The aspects of the natural environment protection according to students of the exact 
science and humanities

Większość badanych studentów zgodnie stwierdziła, że sposobem na eli-
minowanie niewłaściwej postawy człowieka względem przyrody jest pewne 
uświadomienie i wychowywanie społeczeństwa. Nieracjonalne gospodarowanie 
i negatywne działania człowieka wobec środowiska zostały uznane za główną 
przyczynę kryzysu ekologicznego (81% odpowiedzi studentów kierunków ści-
słych i 76% kierunków humanistycznych). Część ankietowanych uważa, że u jego 
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podstaw leży kryzys ekonomiczny na świecie (9% studentów kierunków ścisłych 
i 10% kierunków humanistycznych), kryzys moralności i wartości duchowych 
(po 8%). Studenci są przekonani, że nie osiągniemy poprawy stanu środowiska, 
jeśli nie zmienimy stylu życia z konsumpcyjnego na bardziej racjonalny (ryc. 5).

Ryc. 5. Przyczyny kryzysu ekologicznego
Fig. 5. The causes of the ecological crises 

INDYWIDUALNA POSTAWA EKOLOGICZNA

Grupę pytań dotyczących indywidualnej postawy badanych studentów roz-
poczęto od ważnego z punktu widzenia ochrony środowiska problemu segre-
gowania śmieci. 

Przewaga odpowiedzi „czasem”, „raczej nie” źle świadczy o mentalności mło-
dych ludzi albo o ich braku wiedzy na ten temat. Łącznie tylko 10% studentów 
zadeklarowało, że regularnie segreguje śmieci. 25% studentów z kierunków 
ścisłych i 9% z kierunków humanistycznych odpowiedziało, że czasami, a po-
zostali udzielili odpowiedzi, że nie zajmują się segregacją odpadów ani w domu, 
ani na uczelni. Kolejne pytanie dotyczyło problemu racjonalnego zużycia wody. 
Odpowiedzi rozkładają się po połowie na „raczej tak” i „raczej nie”. Widzimy, 
że studenci nie udzielili jednoznacznej odpowiedzi. Można przypuszczać, że 
nawet jeśli posiadają wiedzę na temat ograniczonych zasobów wody pitnej i jej 
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zagrożeń związanych z działalnością człowieka w gospodarce narodowej i ży-
ciu społecznym, to jednak w życiu codziennym rzadko ją oszczędzają. Kolejne 
pytanie, w którym widać niezdecydowanie studentów, dotyczyło podania kon-
kretnych działań, jakie podejmują na rzecz zrównoważonego rozwoju?

Na to pytanie wielokrotnego wyboru udzielono różnych odpowiedzi – u stu-
dentów kierunków ścisłych przeważała odpowiedź „korzystam z komunikacji 
miejskiej, aby ograniczyć emisję spalin do atmosfery” (29%), u drugiej grupy 
studentów odpowiedzi: „nie używam jednorazówek” podczas zakupów (25% 
studentów kierunków humanistycznych i ścisłych), „ograniczam zużycie che-
micznych środków czystości w domu” (25% studentów kierunków humani-
stycznych), „używam żarówek energooszczędnych” (20% studentów kierunków 
ścisłych), „kupuję produkty przyjazne środowisku” (28% odpowiedzi wśród 
humanistów) (ryc. 6). 

Ryc. 6. Podejmowane działania na rzecz ochrony środowiska
Fig. 6. Undertaking actions in favor of environment protect
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Podejmowane przez studentów działania dobrze o nich świadczą, oznaczają, 
że nie są obojętni na problematykę degradacji środowiska.

„Czy reagujesz w jakikolwiek sposób, jeśli widzisz, że ktoś śmieci w miejscach 
publicznych?”

Przeważającą grupą, która jest obojętna w takiej sytuacji, są studenci kierun-
ków humanistycznych (prawie 70% odpowiedzi ,,nie reaguję”). Druga grupa 
studentów jest podzielona równo (po 50%) na tych, którzy są obojętni i na tych, 
którzy reagują, zwracając uwagę osobom niszczącym środowisko.

Studenci ze wszystkich kierunków chętnie wspierają akcje proekologiczne 
różnego typu, ale tylko wtedy, gdy nie wymaga to od nich wielkich nakładów 
finansowych lub zaangażowania swoich sił i czasu. Celem niniejszych badań 
było nie tylko sprawdzenie poziomu świadomości studentów, ale też, która 
grupa badanych wykazuje większe zainteresowanie tym tematem. Studenci kie-
runków ścisłych odznaczają się większą wiedzą i większym zainteresowaniem 
niż kierunków humanistycznych. Może to mieć związek ze standardami w pro-
gramach ich studiów lub z ich postawą, na którą wywarły wpływ dom, rodziny 
i szkoła, środowisko oraz społeczeństwo.

DYSKUSJA

Charakteryzując postawę ekologiczną badanej grupy studentów, należy pod-
kreślić, że ma ona świadomość własnej przynależności do świata przyrody i czu-
je się zobowiązana do zachowania równowagi w relacji człowiek – środowisko. 
Studenci zdają sobie również sprawę z wypracowania jednolitej etyki ekologicz-
nej, która normowałaby stosunek człowieka do środowiska. Są przekonani, że 
przyrodę należy chronić, ponieważ jest ona niezbędna do normalnego funkcjo-
nowania człowieka, i racjonalnie nią gospodarować. Studenci rozumieją, że jest 
ona dobrem wspólnym wszystkich ludzi, także przyszłych pokoleń. Odmawiają 
człowiekowi praw do nieograniczonego i niepohamowanego przekształcania 
środowiska. Ich zdaniem człowiek powinien korzystać ze środowiska przyrod-
niczego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, nawet jeżeli narzucone 
ograniczenia miałyby się wiązać z obniżeniem stopy życiowej. Jednak bardziej 
proekologiczną postawą wykazują się studenci kierunków ścisłych niż ich ko-
ledzy z kierunków humanistycznych. Szczególnie duże rozbieżności dotyczyły 
kwestii udziału w akcji na rzecz ochrony środowiska – studenci kierunków 
przyrodniczych wykazują tutaj większą gotowość uczestnictwa.

Studenci kierunków humanistycznych rzadziej deklarowali swój udział 
w  tego typu akcjach, częstsze były odpowiedzi ,,raczej tak”. Wśród tej grupy 
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ankietowanych było też bardzo dużo (27%) osób niepotrafiących określić swoje-
go stanowiska w tej sprawie. Studenci obu kierunków w równym stopniu akcep-
tują, że zachowanie równowagi człowiek – przyroda jest obowiązkiem każdego 
człowieka. Studiujący na kierunkach ścisłych są także bardziej zainteresowani 
problematyką środowiska przyrodniczego zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju. Jednak ani jedni, ani drudzy nie przejawiają raczej indywidualnych 
działań na rzecz środowiska zgodnie z jego zasadami rozwoju. Ich postawy 
(np. brak reakcji, obojętność) w stosunku do negatywnych działań i zachowań 
innych osób wobec środowiska przyrodniczego (np. zaśmiecanie terenów zielo-
nych, dewastacja przyrody, dzikie wysypiska itp.) budzą niepokój. 

WNIOSKI

Otrzymane wyniki pozwalają na pozytywną ocenę postaw ekologicznych 
studentów kierunków ścisłych i nieco gorzej kierunków humanistycznych. 
Większość ankietowanych wykazała się postawą charakteryzującą się świa-
domością własnej przynależności do świata przyrody, poczucia jego ważności 
w życiu człowieka, konieczności zachowania równowagi człowiek – przyroda 
i gotowości podjęcia konkretnych działań na rzecz jego ochrony. Na pewno 
lepsza wiedza na temat zasad zrównoważonego rozwoju przyczyniłaby się do 
podejmowania odpowiednich działań na rzecz środowiska przyrodniczego oraz 
kształtowania postaw proekologicznych. Pozostaje mieć nadzieję, że postawa, 
którą ankietowani wyrażają dzisiaj, ulegnie poprawie. Jest to bardzo ważne za-
danie wychowawcze, którego nie można zlekceważyć w kształceniu na różnych 
kierunkach studiów. Kształtowanie się właściwego podejścia do środowiska jest 
problemem złożonym i nie można podać jednego, ścisłe określonego czynnika, 
który na nie wpływa. Na pewno dużą rolę odgrywa rodzina i  szkoła, jako te 
instytucje, które wychowują i edukują następne pokolenia. To do nich należy 
rozpowszechnienie postawy ekologicznej wśród młodych ludzi, którzy w przy-
szłości będą sprawować kierownicze stanowiska w zakładach i  instytucjach 
mających wpływ na środowisko.


