
СВЕТСКИ ДАН ОБРАЗОВАЊА О ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Заштита животне средине је појам са којим се свакодневно сусрећемо, а да углавном 
нисмо ни свесни које све области он повезује. Наш први сусрет са животном средином је 
управо онај када смо начинили први корак и радознало почели да истражујемо свет око 
нас. Међутим, како растемо потребно је да што боље разумемо животну средину да бисмо 
били у могућности да јој помогнемо, те је неопходно квалитетно образовање које 
подразумева свакодневно истраживање и учење током читавог живота.  

 

Циљ образовања о животној средини је развој колективне еколошке свести која се мора 
неговати од детињства. Светски дан образовања о животној средини обележава се сваког 
26. јануара, те је фокус управо на развоју колективне еколошке свести и едукацији од 
најранијих година детињства. 

 

Шта подразумева образовање о заштити животне средине? Оно подразумева познавање 
природних и друштвених наука потребних за разумевање и решавање еколошких изазова, 
али и формирање новог система вредности човека у односу на природу и окружење, 
заснованог на редефинисаним моралним принципима. 

 

Главни циљ еколошког образовања је научити људе да у интересу свог опстанка морају 
поштовати законе и захтеве природе, а она ће им богато узвратити. Не будемо ли почели 
да поштујемо те захтеве и не само поштујемо, него стављамо испред профита, бићемо на 
великом губитку. Важно је бити свестан еколошке штете коју је претрпела наша планета, 
али још је важније схватити да је промена могућа. Неопходно је научити сваког човека да 
и мале акције имају позитиван утицај на животну средину, и да тај утицај најчешће није 
мали колико они мисле. 

 

„Истраживања показују да учење ван учионице, које је једна од кључних одредница 
образовања за заштиту животне средине, подстиче унутрашњу мотивацију за учење код 
деце и младих, што је кључни фактор који доприноси већим академским постигнућима и 
развијању самосталности. Да би боравак у природи био опуштен, а у исто време и 
фокусиран на одређену тему, неопходно је уложити мало времена и у његову припрему. 
Добра припрема нам даје осећај сигурности, опуштености и омогућава да своју пажњу 
усмеримо природном окружењу у ком се налазимо, да га истражујемо и упознајемо“, 



Школујте се, али се и едукујте, не због тога што сте данас, већ и због онога што ћете бити 
и радити сутра, а што нико не може предвидети. Учите, али и подучавајте. Делујте. 

 

 


