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Предговор
Еколошко грађанство је пресудно за успјех било које политике заштите
животне средине. Одрживи развој, циркуларна економија, економија са
ниским удјелом угљеника и биоекономија захтијевају ефикасан ангажман
грађана. Грађани треба да усвоје еколошке ставове и понашање, да праве
зелене изборе, да активније учествују, да имају свијест о својим еколошким
правима и дужностима и да их примјењују.
Образовање игра кључну улогу у обликовању будућих еколошких грађана;
нико се није родио као еколошки грађанин, али образовањем то свако може
постати.
Савремена еколошка криза са климатским промјенама, губитком
биодиверзитета, загађењем ваздуха и свим другим локалним и глобалним
проблемима животне средине захтијева образовање које може да оснажи
еколошке грађане.
Педагошки приступ Образовања за Eколошко Грађанство (енгл. Education
for Environmental Citizenship, EEC) је приједлог који је осмишљен ради
промоције Образовања за Еколошко Грађанство, како је дефинисано у
Европској Мрежи за Еколошко Грађанство (2018а). Наравно, постоје и други
приступи који такође могу дати допринос у овом правцу.
Сврха „Образовања за Еколошко Грађанство у Фокусу“ је да васпитачима и
наставницима представи основне идеје овог приступа. Надамо се да ће
наставницима бити од користи.
Dr Andreas Ch. Hadjichambis

Проф. Pedro Reis

Предсједник
Европска мрежа за
Еколошко Грађанство
ENEC Cost Aкција CA16229

Потпредсједник
Европска Мрежа за
Еколошко Грађанство
ENEC Cost Акција CA16229
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Увод
У каквом ће окружењу сутра живјети наша дјеца? Одговор на ово питање
углавном укључује димензију образовања. Врста образовања коју пружамо
нашој дјеци данас ће у великој мјери обликовати њихово окружење у
будућности; окружење ће бити у њиховим рукама и начин на који ће њиме
управљати зависи од образовања које им данас пружамо.
Еколошко грађанство је кључни концепт у визији одрживог развоја и
самоодрживог свијета. По први пут имамо усаглашену дефиницију
еколошког грађанства; више од 130 академика, научника и истраживача који
представљају 38 земаља Европске Мреже Еколошког Грађанства,
дефинисало је еколошко грађанство као:
„Одговорно еколошко понашање грађана подразумијева њихово
дјеловање и учествовање у друштву у улози покретача промјена у
приватној и јавној сфери, на локалном, националном и глобалном
нивоу, путем појединачних и колективних акција, у правцу рјешавања
савремених проблема заштите животне средине, спречавањa
стварања нових проблема заштите животне средине, постизањa
одрживости и развијањa здравих односа са природом. „Еколошко
Грађанство“ се односи на поштовање права и дужности у заштити
животне средине, као и идентификацију основних структурних
узрока деградације животне средине и проблема у заштити животне
средине, као и развој одрживог окружења, развој спремности и
компетенција за критичkо и активно ангажовање грађана у
рјешавању структурних узрока, дјелујући појединачно и колективно,
демократским средставима, узимајући у обзир интер-генерацијску и
интра-генерацијску праведност (ENEC, 2018а)“.
Образовни системи и школе би могли увелико допринијети оснаживању
младих да постану активни, партиципативни и одговорни еколошки грађани.
Полазна тачка Европске Мреже за Еколошко Грађанство и Образовања за
Еколошко Грађанство је била та да би образовни системи и школе требали
имати као једну од својих кључних мисија јачање еколошког грађанства. То
би значило да наши ученици треба да постану свјесни еколошких изазова
са којима се суочавају, да разумију утицај својих одлука, да су у стању да
сагледају своје капацитете и начине на које их могу искористити да би
дошло до задовољавајућих еколошких и друштвених промјена. Да би се то
остварило, неопходно је да имају потребна знања, вјештине, ставове,
компетенције и понашање. Образовање за Еколошко Грађанство настоји да
образује еколошке грађане како би стекли ове карактеристике.
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Педагошки приступ Образовања за Еколошко Грађанство је приједлог у том
правцу. Предлаже се као свеобухватно средство инспирације за
Образовање за Еколошко Грађанство. „Образовање за Еколошко
Грађанство у Фокусу“ представља једноставан педагошки приступ
Образовању за Еколошко Грађанство, како је описано у Hadjichambis &
Paraskeva-Hadjichambi (2020).
Приступ препоручује одређене елементе као фазе и кораке, али не морају
се сви они слиједити, нити се морају примјењивати одређеним
редослиједом. Могу се мијењати и прилагођавати у зависности од
проучаваног проблема у заштити животне средине, нивоа образовања (нпр.
основно или средње) и начина образовања (нпр. формално или
неформално). Позивамо наставнике да покушају да примјене и процијене
аспекте овог педагошког приступа.
На почетку EEC модел илуструје дефиницију Образовања за Еколошко
Грађанство. На страницама које слиједе представљени су основни појмови
ове дефиниције (ENEC, 2018b), као што су „агенси промјене“, „рјешавање
еколошких проблема“, „превенција еколошких проблема“, „постизање
самоодрживости“, „здрав однос са природом“, „права и обавезе у заштити
средине“, „структурни узроци“, „учествовање грађана“, „интра-генерацијска
праведност“ и „интер-генерацијска праведност“. Након тога су илустроване
главне фазе и кораци педагошког приступа и представљени конкретни
примјери и идеје гдје год је то било могуће.
Надамо се да ће ово помоћи у обликовању самоодрживијег свијета.

Образовање за Еколошко Грађанство

Образовање за Eколошко Грађанство
дефинисано је као врста образовања која
његује кохерентно и адекватно знање, као и
неопходне вјештине, вриједности, ставове и
компетенције које би требао да има
еколошки грађанин да би био у стању да
дјелује и учествује у друштву као покретач
промјена у приватној и јавној сфери, на
локалном, националном и глобалном нивоу,
појединачним и колективним акцијама, у
смјеру рјешавања савремених проблема
заштите животне средине, превенцији нових
еколошких проблема, постизању
самоодрживости, као и развијању здравог
односа са природом.
Образовање за Еколошко Грађанство (EEC)
je важнo за оснаживање грађана да поштују
права и обавезе у вези са заштитом животне
средине, као и да идентификују основне
структурне узроке деградације животне
средине и проблеме у заштити животне
средине, да развијају спремност и
компетенције за критичко и активно
ангажовање, да раде на структурним
узроцима, делујући појединачно и
колективно демократским средставима,
уважавајући интер- и интра-генерацијску
праведност (ENEC, 2018b).
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Знање
Вриједности
Ставови
Вјештине
Компетенције
Понашање

постизање критичког и активног
ангажовања грађана

рад на структурним узроцима
еколошких проблема

Јавна сфера

рјешавање проблема
заштите животне средине

превенција проблема
заштите животне средине

Треба појаснити да положај сваког излаза (наранџасте стрелице) у EEC моделу не
илуструје његов однос са димензијама, сферама и нивоима акције.

Појединачне акције

поштовање права и обавеза
у заштити животне средине

промоција интер- и интрагенерацијске праведности

Приватна сфера

развијање здравог
односа са природом

постизање
самоодрживости

Колективне акције
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EEC МОДЕЛ

EEC дефиниција се може приказати EEC моделом.

Извор: Hadjichambis, A. Ch. & Paraskeva-Hadjichambi D. (2020). Education for Environmental
Citizenship: the pedagogical approach. In: A. Ch. Hadjichambis, P. Reis, D. Paraskeva-Hadjichambi
et al. (Eds) Conceptualizing environmental citizenship for 21st century education (pp 237-261). Cham,
Switzerland: Springer.

Главни појмови
Агенси промјене:
Потребни су нам, као никада до сада,
еколошки грађани који имају спремност и
способност да донесу промјене у
окружењу и друштву у корист наше
планете. Агенси промјене су они грађани
који могу да делују као катализатори
промјене, који учествују у одлучивању и
васпитно дјелују на своје вршњаке и на
одрасле.
Рјешавање проблема у заштити
животне средине:
Тачно је да је тренутне проблеме
заштите животне средине тешко
ријешити. Тренутни еколошки проблеми:
• требају моментално рјешење
• комплексни су
• имају еколошке, економске и социјалне
компоненте
• и имају локалну, националну и глобалну
димензију.
Еколошки грађани су грађани који могу да
допринесу рјешењу постојећих еколошких
проблема.
Превенција проблема у заштити
животне средине:
Наша свакодневица утиче на животну
средину. Сваког дана многе наше одлуке
и многе наше акције имају утицај на
животну средину и могу довести до нових
еколошких проблема. Еколошки грађани
су грађани који доприносе спречавању
нових еколошких проблема.
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Главни појмови

Постизање самоодрживости:
Самоодрживост је процес одржавања
промјена у уравнотеженом окружењу.
Фокусира се на развој који задовољава
потребе садашњих генерација, а да при
томе не угрожава способност будућих
генерација да задовоље своје потребе.
Еколошки грађани схватају важност
самоодрживости и боре се за њено
остварење узимајући у обзир еколошку,
социјалну и економску димензију.
Здрав однос са природом:
Људи су изгубили везу са природом.
Расту, живе и стварају у антропогеним
срединама и не схватају своју зависност
од природе. Игноришу ефекте својих
поступака на природу и животну средину.
Еколошки грађани имају здрав однос са
природом. Они цијене, поштују и штите
природу.
Права и обавезе у заштити животне
средине:
Као обични грађани, организације, владе,
наднационална тијела, сви ми имамо
права и дужности у области заштите
животне средине. Еколошки грађани знају
и примењују своја права и дужности у
заштити животне средине. Они подстичу
остале друштвене субјекте, владе и
наднационалне ентитете да учине исто.

Главни појмови
Структурни узроци:
Еколошки проблеми често имају
структурне узроке којe стварају и од којих
се састоје њихови извори. Структурни
узроци су често скривени и не могу се
уочити површним прегледом. Економски
систем, неправилна имплементација
законодавства у области заштите
животне средине, недостатак ефикасних
структура, ометање и корупција могу бити
структурни узроци еколошких проблема.
Еколошки грађани истражују,
идентификују и покушавају да измјене
структурне узроке проблема у области
заштите животне средине.

Учествовање грађана:
Тренутни еколошки проблеми захтијевају
активно, друштвено и критичко
ангажовање свих нас, као и наше
грађанско учешће. Еколошки грађани су
укључени у доношење одлука. Поред
тога, дјелују појединачно и колективно у
приватној и јавној сфери. Такође су
активни на локалном, националном и
глобалном нивоу.
Интра-генерацијска праведност:
Интра-генерацијска праведност је
праведност унутар генерације. Често у
свијету видимо неправду међу
припадницима исте генерације. Видимо
неједнакост, дискриминацију и
ограничење права. Примјећујемо огромне
разлике на географском нивоу (нпр.
сјевер-југ). Еколошки грађани
схватају да је социјална правда важна и
зато траже и захтјевају интрагенерацијску праведност.
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Интер-генерацијска праведност

Интер-генерацијска праведност
се односи на фер однос
међу различитим генерацијама
по питању њихових права и
обавеза у заштити животне
средине.
Принцип самоодрживости
подразумијева поштовање
права будућих генерација
да задовоље своје потребе.
Еколошки грађани
траже
и захтјевају
интер-генерацијску праведност.

EEC педагошки приступ
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Образовање за Еколошко Грађанство (EEC) промовише EEC
Mодел који се може примjенити на свим нивоима и у свим
начинима образовања уз адекватно прилагођавање.
У EEC педагошком приступу се предлаже шест фаза:

Истраживање
Планирање Акција
Учествовање Грађана
Умрежавање и Дијељење
Одрживост Еколошких и Друштвених
Промјена
Евалуација и Рефлексија
Није обавезно да се слиједе све фазе и кораци, нити се морају
примјењивати одређеним редослиједом. Могу се мијењати и
прилагођавати у зависности од проучаваног проблема заштите
средине, нивоа образовања (нпр. основно или средње) и начина
образовања (нпр. формално или неформално).
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Истраживање

Студенти прикупљају и анализирају податке у вези са еколошким проблемом

Скупљање
Података и
Анализа

 Информације о проучаваном подручју
 Еколошки значај екосистема (нпр. подаци о
биодиверзитету, о угроженим врстама)
Студенти испитују структурне узроке проблема животне средине

Структурни
узроци

 Неефикасни закони о екологији
 Неефикасне процедуре за заштиту
 Економски раст важнији од природе

Студенти испитују случајеве интра- и интер-генерацијске
неправде у односу на проблем заштите животне средине

 Будуће генерације ће изгубити

Интра и интер- благодети екосистема
генерацијска  Акумулација регионалног богатства
неправда
код само неколико инвеститора
Студенти испитују вриједности које мотивишу интересне групе
(нпр. инвеститоре, екологе), а тичу се еколошких проблема

Појашњење  Питања о вриједностима којима се
руводе различите интересне групе
вриједности
(нпр. инвеститори, еколози)

Студенти учествују у теренским активностима да би на лицу мјеста
проучавали проблем заштите животне средине

Вањске
активности

 Теренска истраживања у природном и
антропогеном окружењу (нпр. мјеста
изградње, природни екосистеми)

Планирање акција

Студенти биљеже интересе заинтересованих страна за еколошки проблем

Интереси
интересних
група

 Инвеститори
 Еколози
 Студенти
 Сусједи

Студенти мапирају контроверзе и аргументе различитих интересних група

 Мапирање позитивних и негативних

Мапирање
аргумената интересних група
контроверзи  Мапирање повезаности интересних група
и њихових аргумената
Студенти испитују могућа алтернативна рјешења еколошког проблема

 Отказивање пројекта
Алтернативна  Премјештање пројекта у друго подручје
 Спровођење мјера смањења негативног
рјешења
утицаја пројекта
Студенти проучавају могући структурни отпор према планираним промјенама

Структурни
отпор

 Отпор система
 Нефлексибилни закони
 Сукоби интереса и ометање
 Економски услови који доприносе расту
на штету животне средине

Студенти процјењују ризике планираних акција

Процјена
ризика

 Напетост и сукоби унутар заједнице
 Окривљавање на личном и / или
колективном нивоу
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Учествовање грађана

Одлучивање

Студенти одлучују и бирају алтернативно рјешење

 Изаберите оптимално алтернативно рјешење
 Контактирајте научнике и еколошке организације
 Обратите се политичарима за помоћ

Поштовање еколошких Права и Обавеза

Студенти примјењују
своја еколошка права
и обавезе

 Приступ еколошким подацима (Aarhus конвенција)
 Кориштење права на јавно учешће
 Примјена принципа „загађивач плаћа“

Акције у заједници

Студенти проводе појединачне и колективне акције
у приватној и јавној сфери

 Објавите чланке у локалним новинама
 Учествујте у радио и ТВ емисијама
 Организујте кампање за лобирање

Јавне дебате

Студенти организују и / или учествују у јавним дебатама

 Организујте дебате у школи
 Организујте дебате у заједници
 Учествујте у дебатама на ТВ-у

Студентски активизам

Студенти организују акције младих активиста

 Информишите вршњаке, породице, сусједства и ширу
јавност
 Организујте и учествујте у протестима

Умрежавање и дијељење

Глобалне
Мреже

Националне
Мреже

Локалне
Мреже
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 Максимизирајте утицај
организовањем
међународних мрежа
 Повежите се са
међународним НВО
 Покрените међународне
кампање преко
друштвених медија
 Организујте
националне мреже
студената, научника,
волонтера,
присталица, активиста,
политичара
 Повежите се са
националним НВО
 Организујте локалне
мреже студената,
научника, волонтера,
присталица, активиста,
политичара
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Одрживост еколошке и друштвене
промјене

Студенти проводе додатне акције да подрже промјену

Подржите
промјену

 Проблем треба бити у
вијестима
(нпр. ТВ вijести, радио емисије)

Студенти усвајају нове мјере које подржавају промјене

Усвојите
мјере
Ријешите
структурне
узроке

 Усвојите нове мјере и
радње за интензивирање
промјене

(нпр. позовите међународне активисте)
Студенти примјењују акције за рјешавање структурних
узрока

Уведите додатне акције
у другим областима и
нивоима

(нпр. званично писмо парламенту)
Студенти награђују људе који су учествовали и помагали

Наградите
људе

 Наградите студенте,
волонтере, присталице
(нпр. додијелите награде,
сертификате, медаље)

Студенти обавјештавају јавност о успјешним акцијама

Информишите
јавност

 Информишите јавност о
успјешним акцијама
(нпр. изложбе, постови и видео
снимци на друштвеним мрежама)

Евалуација и Рефлексија
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Студенти ревидирају успјех примјењених акција

 Ревидирајте успјех радио и ТВ емисија

Ревизија
Студенти мјере промјену у неким димензијама

 Измјерите промјену ставова о животној
средини студената који учествују у
акцијама
Мјерење
Студенти процјењују ефикасност приступа

Процјена

 Процијените ефикасност проведених фаза
и корака
Студенти сагледавају скривене димензије проведеног приступа

 Провјерите да ли постоји скривена димензија
у проучавању еколошког проблема (нпр.
нешто није било очекивано или предвиђено)
Провјера
Студенти се фокусирају на позитивности и негативности приступа и научене лекције

Фокус

 Фокусирајте се на позитивне и негативне
стране приступа (нпр. позитивна је била
мотивација студената у том подручју)

Умрежавање и
дијељење
УМРЕЖАВАЊЕ И ДИЈЕЉЕЊЕ
Од локалног према глобалном
Локалне мреже
Националне мреже
Глобалне мреже

Појединачно
Глобално

УЧЕСТВОВАЊЕ ГРАЂАНА
Одлучивање
Поштовање Права и Обавеза
Акције у заједници
Јавне дебате
Студентски активизам

Извор: Hadjichambis, A. Ch. & Paraskeva-Hadjichambi D. (2020). Education for Environmental Citizenship: the pedagogical approach. In: A. Ch.
Hadjichambis, P. Reis, D. Paraskeva-Hadjichambi et al. (Eds) Conceptualizing environmental citizenship for 21st century education (pp 237-261). Cham,
Switzerland: Springer.

Одрживост
Еколошке и
Друштвене
Промјене

Евалуација и
Рефлексија

Учешће
грађана

Колективно

Појединачно

Планирање
акција

Локални
Еколошки
Проблем
Глобални

Истраживање

Колективно

ПЛАНИРАЊЕ АКЦИЈА
Интересне групе
Мапирање контроверзи
Алтернативна рјешења
Структурни отпор
Процјена ризика

Јавно

ОДРЖИВОСТ ЕКОЛОШКЕ И ДРУШТВЕНЕ
ПРОМЈЕНЕ
Подржите промјену
Усвојите мјере
Ријешите структурне узроке новим мјерама
Наградите
Информишите

ЕВАЛУАЦИЈА И РЕФЛЕКСИЈА
Ревизија
Мјерење
Процјена
Провјера
Фокус

ИСТРАЖИВАЊЕ
Скупљање података и анализа
Структурни узроци
Интра и интер-генерацијска неправда
Појашњење вриједности
Вањске активности

Јавно

Приватно

Приватно

Образовање за Еколошко Грађанство Педагошки Приступ
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Европска Мрежа за Еколошко Грађанство (ENEC) – финансирана
као COST Акција (CA16229-Horizon 2020) – окупља више од 130
стручњака из 38 земаља са циљем да побољшају разумијевање,
праксу и процјену Еколошког Грађанства у Европи и другим
земљама учесницама.
Еколошко Грађанство је утицајан концепт у многим различитим
областима као што су економија, политика, филозофија,
менаџмент организација и корпорација и маркетинг, а такође би
се могао још боље искористити и успоставити у области
образовања. Савремена еколошка криза са климатским
промјенама, губитком биодиверзитета, загађењем ваздуха и свим
другим локалним и глобалним проблемима животне средине
захтијева образовање које је способно да оснажи еколошке
грађане. Образовање игра кључну улогу у обликовању будућих
еколошких грађана.
Педагошки приступ образовања за Еколошко Грађанство је
приједлог у том правцу. Приступ препоручује одређене елементе
као фазе и кораке, али их није обавезно све слиједити или их
примјењивати одређеним редослиједом. У зависности од
проблема околине који се проучава, нивоа образовања (нпр.
основно или средње) и начина образовања (нпр. формално или
неформално), могу се вршити потребна прилагођавања и допуне.
Надамо се да ће бити од користи образовној заједници.

