Wrześniowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
W środku m.in. artykuł „Jakiej edukacji ekologicznej potrzebujemy?” Iwony Kukowki i Piotra
Skubały, artykuł „Dziesięć zasad edukacji ekologicznej” Ryszarda Kulika, felieton „Kto uczy kogo?”
Janusza Korbela.
W środku m.in. artykuł „Jakiej edukacji ekologicznej potrzebujemy?” Iwony Kukowki
i Piotra Skubały. Autorzy piszą: „Tworzy się ścieżki dydaktyczne i prowadzi tam warsztaty,
organizowane są zbiórki makulatury, baterii, dzieci dokarmiają zwierzęta, sadzą drzewa,
pielęgnują rośliny w klasie i ogródku szkolnym, wykonują zabawki z odpadów. Trudno
zaprzeczyć, iż to szlachetne działania, ale czy dzięki nim przestaniemy »pożerać« naszą
planetę?”. Kukowka i Skubała próbują odpowiedzieć na pytania – czy edukacja ekologiczna
zawsze służy ludziom i przyrodzie, czy mamy na nią jeszcze czas, gdy ekosystemy planety
niszczone są w tak szybkim tempie? Krytykują pseudoekologiczne działania edukacyjne,
prezentują fundamenty metodologii, które powinny być oparte na budowaniu
przeświadczenia o jedności ze światem, współczuciu i odpowiedzialności, wreszcie
przedstawiają „garść najprostszych odruchów edukacyjnych”, które pozwalają na
zbudowanie poczucia jedności z przyrodą. W całości dostępny jest również artykuł „Dziesięć
zasad edukacji ekologicznej” Ryszarda Kulika, prezentujący zasady, które według autora
mają zasadnicze znaczenie w kształtowaniu nowej relacji między człowiekiem i przyrodą i
które decydują o skuteczności działań edukacyjnych oraz gwarantują „głębię” zmian.
Prezentujemy również felieton „Kto uczy kogo?” Janusza Korbela, w którym autor, mimo
swego wieloletniego doświadczenia, wciąż próbuje sobie odpowiedzieć na pytanie „Czym
jest właściwie edukacja ekologiczna?”.
Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety od 3 września, zaś w salonikach Ruchu
oraz Empiku od 7 września. Zachęcamy do lektury!
We wrześniowym DŻ ponadto:
„Pytania o edukację ekologiczną” Iwony Kukowki
„Szkoła to marzenie rzucone rzeczywistości, aby uległa” wywiad z prof. Ryszardem M.
Łukaszewiczem
„Parabola niewidomych na ścieżkach i autostradach” Ryszarda M. Łukaszewicza
„My – mieszkańcy jednej planety, jednego domu” wywiad z Satishem Kumarem
„Szkoła Schumachera. Międzynarodowe Centrum Studiów Ekologicznych”Wioletty
Anny Piaścik
„Emocje i metoda, czyli krótko o edukacji ekologicznej w wydaniu Dietera
Birnbachera” Hanny Schudy
„Leśnicy oczyszczają Puszczę z ogromnych dębów” Adama Bohdana
felieton „Wąż domownik” Juraja Lukáča
felieton „Czy edukacja rozwiąże nasze problemy?” Ryszarda Kulika
Wieści z kraju
Wieści ze świata

Miesięcznik Dzikie Życie to jedyne pismo ekologiczne w Polsce, które odważnie, dociekliwie
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i bezkompromisowo prezentuje problem ochrony przyrody. Na łamach miesięcznika publikują
wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata kultury; przedstawiane są zagadnienia
ekologiczne i istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.
Miesięcznik można kupić w salonach Empik, Ruch oraz zamówić w naszym sklepie (pojedyncze
egzemplarze i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, e-Kiosk.pl.
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