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PRZEDMOWA

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju jako najważniejsze wyzwanie
XXI wieku to główne przesłanie kolejnej szóstej już konferencji edukacyjnej1, która odbyła się w dniach 19-21 października 2005 roku w Piechowicach (koło Szklarskiej Poręby). Została ona zorganizowana przez Katedrę
Zarządzania Jakością i Środowiskiem jeleniogórskiego Wydziału Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu wspólnie z Polskim Oddziałem Europejskiego
Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Regionalnym Ośrodkiem Ekorozwoju Fundacji Karkonoskiej.
Konferencja zgromadziła ponad 100 reprezentantów prawie 20 ośrodków naukowych z całej Polski (akademii ekonomicznych, akademii rolniczych, politechnik i uniwersytetów), instytucji regionalnych i centralnych
(m.in. z Ministerstwa Środowiska i funduszy ochrony środowiska), wydawnictw (PWN, Ekonomia i Środowisko) oraz reprezentantów uczelni niemieckich (głównie z Instytutu Międzynarodowego w Zittau).
Rada Naukowa konferencji przyjęła założenie, że układem docelowym
zrównoważonego rozwoju jest ład zintegrowany, czyli realizacja spójnej
wizji ładów środowiskowego i przestrzennego, ładu społecznego oraz ładu
ekonomicznego. Założenie to jest wysoce zgodne z przyjętą 8 października
2005 roku w ramach Tez berlińskich na rzecz zrównoważonego rozwoju
definicją zrównoważonego rozwoju, zgodnie z którą koncepcja ta wyraża
dążenie do międzynarodowej sprawiedliwości dla dzisiejszych i przyszłych
pokoleń, a także do wysokich ekologicznych, ekonomicznych i społecznokulturowych standardów w ramach pojemności środowiska.
Przyjęto, że wizja ładu zintegrowanego oraz uznanie tej koncepcji za całościowy, nowy paradygmat rozwoju implikuje w sposób oczywisty konieczność opracowania zintegrowanej koncepcji edukacji dla zrównoważonego
rozwoju na wszystkich poziomach nauczania, a szczególna odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na szkolnictwie wyższym.
Pierwsza konferencja z cyklu „Edukacja dla zrównoważonego” odbyła się listopadzie 1998 roku w Zakopanem. Mniejsze epizody konferencyjne miały miejsce
w latach 1999-2001. V konferencja odbyła się październiku 2002 roku i jej efektem
była praca zwarta „Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju”.
1
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Obrady konferencji odbywały się na dwóch sesjach plenarnych (prowadzonych w formie dyskusji panelowych), które poświęcone zintegrowanym
koncepcjom edukacji dla zrównoważonego rozwoju oraz w formie pracy
warsztatowej trzech grup problemowych, których tematyka i dyskusje podporządkowano prezentacji oferty dydaktycznej w ramach poszczególnym
ładów.
Wyniki konferencji i przyjęty tryb pracy zadecydował o układzie materiałów pokonferencyjnych. Część I zawiera referaty problemowe powiązane
tematycznie z zintegrowanymi koncepcjami kształcenia dla zrównoważonego rozwoju oraz przykładowe programy edukacji w tym zakresie. W Części
II przedstawiono referaty problemowe dotyczące koncepcji edukacyjnych
według poszczególnych ładów oraz przykładowe programy kształcenia w
ramach specjalności i poszczególnych przedmiotów.
Przygotowanie tak bogatego materiału było możliwe przede wszystkim
dzięki:


niezwykle ciekawym wystąpieniom w części plenarnej;



bardzo dobrej pracy warsztatowej prowadzonej w grupach problemowych przez prof. Teresę Łagunę i dr Jacka Potockiego (grupa: ład środowiskowy i przestrzenny), prof. Andrzeja Papuzińskiego i dr Jadwigę
Tołkacz (grupa: ład społeczny) oraz prof. Rafała Miłaszewskiego prof.
Stanisława Czaję (grupa: ład ekonomiczny);



udostępnieniu wielu materiałów edukacyjnych, m.in. programów
przedmiotów, specjalności i planów studiów związanych z kształceniem
na rzecz zrównoważonego rozwoju przez pracowników wyższych uczelni, którzy nadesłali materiały mimo nie uczestniczenia w samej konferencji;



dużemu zaangażowaniu w organizację konferencji wszystkich pracowników Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem, a zwłaszcza dr
Anetty Zielińskiej – kierującej Komitetem Organizacyjnym;



pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Fundacji Karkonoskiej z Jeleniej Góry.
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Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które
przyczyniły się do powstania tej publikacji. Wyrażamy nadzieję, że
książka dostarczy nie tylko informacji o ważniejszych inicjatywach edukacyjnych, ale także da nowe impulsy do systematycznej i poszerzającej się
współpracy różnych środowisk akademickich i pozaakademickich w tworzeniu atrakcyjnej i na wysokim poziomie merytorycznym oferty dydaktycznej, kreującej w szerokiej skali społecznej świadomość wyzwań wynikających z zasad zrównoważonego rozwoju.
Jelenia Góra, lipiec 2006
prof. Tadeusz Borys
dr Sabina Zaremba-Warnke
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