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Stanovisko Slovenského ochranárskeho snemu k súčasnému stavu
environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO) na Slovensku
Analýza súčasného stavu
Na prvom stretnutí pracovnej skupiny Zelená ekonomika a odpady v rámci prípravy Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030 zaznela informácia, že podľa aktuálneho Eurobarometra je environmentálne povedomie na Slovensku dobré. Z každodenného pozorovania našej reality však musí byť každému zrejmé, že to nie je tak. Stav nášho prostredia: zvyšujúce sa množstvo (nevytriedených) odpadov, rastúci počet čiernych skládok, tlak na neustále zvyšovanie spotreby, ale tiež vzrastajúci strach rodičov, pedagógov a následne aj detí z prírody a pohybu v nej, nekritický postoj verejnosti k reklamným akciám typu Tatrytieri, či aktuálna súťaž o maskota na VD Gabčíkovo, ľahostajnosť a neschopnosť verejnosti postaviť sa zámerom a činnostiam atakujúcim naše prostredie, nelegálny vjazd motorových vozidiel do lesov, beztrestné povoľovanie a realizácia činností v rozpore s duchom zákona o ochrane prírody a pod. na jednej strane a nepriaznivý stav environmentálneho povedomia na strane druhej sú niečo ako spojené nádoby. 
Náš vzťah k životnému prostrediu je prejavom nášho životného štýlu a celkového spôsobu existencie. Je odrazom našej hierarchie hodnôt a morálky. Na rozdiel od iných krajín, v ktorých posilňovanie environmentálneho povedomia, udržateľného využívania zdrojov a osvojenie si myšlienok uvedomelej skromnosti patrí už desaťročia medzi prioritné strategické ciele spoločnosti, na Slovensku sa pod ekonomickým rozvojom a kvalitou života ešte stále vníma hlavne rast HDP, zvyšovanie spotreby a posilňovanie konzumných návykov a mentality. Túto orientáciu podporuje na jednej strane neregulovaná exploatácia prírodných zdrojov a na druhej strane reklama, vyvolávanie túžby po stále vyššom blahobyte, ktorá sa však zúžene meria len dosiahnutým pohodlím, konzumným spôsobom života a stále vyššou spotrebou. S tým je dokázateľne spojený efekt odcudzovania sa prírode – v rodinách, škole, vo výrobe i v každodennom živote. Našťastie, jestvujú aj pozitívne príklady opačného správania i výchovno-vzdelávacieho pôsobenia (pozri napr. projekt Zelená škola, Mladí reportéri pre životné prostredie, Sokratov inštitút a i.). Sú však ojedinelé a v slovenských podmienkach pripomínajú plávanie proti prúdu. 
V čom vidíme hlavné dôvody súčasného nízkeho environmentálneho vedomia spoločnosti a jednotlivcov na Slovensku a aké sú návrhy a požiadavky na riešenie?
Chýba prierezové postavenie EVVO, koncepciu EVVO by mala schváliť vláda Slovenskej republiky ako štátnu koncepciu: Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO) do roku 2025, ktorá bola prijatá v roku 2015, si kladie za cieľ: ...vytvoriť fungujúci ucelený systém environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety iba v rezorte životného prostredia... Pritom ide o problematiku prierezovú, a nie rezortnú.
Požiadavky na riešenie: 
Je potrebné, aby bola spracovaná kvalitná nezávislá analýza súčasného stavu systému environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní, vrátane reprezentatívneho výskumu účinnosti environmentálnej výchovy a vzdelávania v školstve SR aj mimo škôl, vrátane zmapovania príkladov dobrej praxe. 
Na základe takto vypracovanej analýzy by mal byť vypracovaný Štátny program (koncepcia) EVVO do roku 2030, schválený Vládou SR s povinnosťou vypracovávania, vyhodnocovania a aktualizácie Akčných plánov. 
Na vypracovanie Štátneho programu (koncepcie), na vyhodnocovanie a aktualizáciu Akčných plánov by sa mala vytvoriť stála medzirezortná a medzisektorová skupina pre koordináciu úloh Štátneho programu (koncepcie) a zároveň by sa mali vytvoriť útvary na MŽP, MŠVVaŠ pre EVVO ako výkonné orgány plnenia úloh Štátneho programu. 
Vzhľadom na dôležitosť problematiky EVVO by tejto téme mala byť venovaná samostatná kapitola aj v pripravovanej Stratégii environmentálnej politiky SR do roku 2030. 
Do agendy Rady vlády SR pre udržateľný rozvoj, ktorá má byť opätovne vytvorená, je potrebné zaradiť ako prierezové témy EVVO a výchovu k udržateľnému rozvoju. 
Na nevyhovujúcej úrovni je spolupráca medzi environmentálnymi organizáciami a inštitúciami – na úrovni medzirezortnej a medzisektorovej, ale aj na úrovniach vo vnútri jednotlivých rezortov či vo vnútri sektorov. 
Požiadavky na riešenie: 
Zabezpečiť motivačné podmienky na vzájomnú medzisektorovú spoluprácu a využitie potenciálu environmentálnych organizácií a inštitúcií. 
Je potrebné vytvoriť a uviesť do praxe chýbajúci systém štátnej podpory a dobudovať poddimenzovanú infraštruktúru EVVO. 
Pretrváva obmedzené chápanie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na školách všetkých stupňov. Dôraz sa kladie na predmety prírodovedné (prírodoveda, vlastiveda, prírodopis, zemepis, chémia, fyzika). Podľa stanovených cieľov a obsahu sa má ale environmentálna výchova s rovnakým dôrazom uplatňovať aj v predmetoch prvouka, občianska výchova a etická výchova a ďalších, vrátane prierezových tém. 
Požiadavky na riešenie: 
Je potrebné otvoriť diskusiu o cieľoch EVVO, nových výzvach EVVO, o jej obsahu, hodnotách a spoločenských potrebách a nástrojoch na ich naplnenie. Pre aktuálny nevyhovujúci stav je dôležitá diskusia o účinnosti používaných nástrojov, foriem, metód EVVO a o dostatočnosti infraštruktúry environmentálnej výchovy a vzdelávania. 
Je potrebné prepojiť EVVO aj na výchovu a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju, ktorá sa považuje za jednu z významných výziev pre našu spoločnosť na prahu 21. storočia. Jej dôležitosť potvrdila aj OSN, ktorá vyhlásila roky 2005-2014 za „Desaťročie vzdelávania k udržateľnému rozvoju“. Aj implementácia Agendy 2030 (prijatá v roku 2015) v čiastkovom cieli 4.7 ukladá jednotlivým krajinám „...do roku 2030 zabezpečiť, aby všetky vzdelávajúce sa osoby získali vedomosti a zručnosti potrebné na presadzovanie udržateľného rozvoja...“. 
Chýba fungujúci systém vzdelávania a ohodnotenia učiteľov a lektorov v environmentálnej výchove, vzdelávaní a osvete. 
Požiadavky na riešenie: 
Zabezpečiť potrebné opatrenia pre ďalšie vzdelávanie pedagógov v oblasti environmentálnej výchovy a k tomu zabezpečiť systémovú podporu, prinášajúcu na školy aj do osvetovej praxe relevantné pomôcky, aktuálne publikácie, metodické a informačné materiály. 
Zlepšiť postavenia koordinátorov EVVO na školách. 
Chýbajú systémové opatrenia, ktoré by podporili, aby sa školy všetkých stupňov (vrátane vysokých škôl) usilovali stať sa „udržateľnými školami“. 
Požiadavky na riešenie: 
Pripraviť systémové opatrenia, ktoré by podporili, aby sa školy všetkých stupňov (vrátane vysokých škôl) usilovali stať sa „udržateľnými školami“ a tým poskytovali pozitívny vzor a praktické skúsenosti so zavádzaním princípov udržateľného rozvoja a environmentálneho správania do svojho manažmentu. Žiaci a študenti by mali mať možnosť priamo sledovať environmentálne správanie sa svojej školy a tiež prakticky vstúpiť svojimi námetmi do zlepšenia súčasného stavu a riešenia udržateľného využívania zdrojov. V tejto súvislosti preto treba vysoko pozitívne hodnotiť zapájanie základných a stredných škôl do programu Zelená škola. 
Chýba systém štátnej podpory environmentálnej výchovy a osvety, realizovanej pre školy aj pre širšiu verejnosť prostredníctvom mimovládnych organizácií či iných odborných neziskových aj ziskových, štátnych aj neštátnych inštitúcií. 
Požiadavky na riešenie: 
Vytvoriť stabilný finančný nástroj, dobudovať infraštruktúry EVVO a vytvoriť sieť štátnych aj neštátnych stredísk environmentálnej výchovy (s cieľovým stavom porovnateľným so štandardom európskych krajín: 1 celoštátne/národné stredisko EVVO (napríklad v nevyužitých priestoroch Iuventy v Bratislave, ktoré maj slúžiť deťom a mládeži Slovenska), 1 terénne pobytové stredisko v každom kraji + 1 denné ekocentrum v každom okrese). 
Vytvoriť systémový a stabilný finančný nástroj na úrovni štátu aj na úrovni krajských samospráv na plnenie úloh Štátneho programu (koncepcie) EVVO (vrátane financovania prevádzky štátnych aj neštátnych stredísk environmentálnej výchovy a ekocentier), ktorý by bol založený na princípoch spravodlivej, otvorenej a transparentnej verejnej súťaže. 
Chýba väčšia podpora komunitných programov napr. formou Koncepcie podpory Miestnej agendy 21 (MA21) pre Slovenskú republiku, ktorá by podporila implementáciu EVVO na miestnej a regionálnej úrovni a pomohla zvýšiť environmentálne (po)vedomie samospráv a miestnych komunít a ostatných regionálnych a miestnych partnerov. Pozitívne príklady môžeme nájsť v Českej republike, kde takáto koncepcia už úspešne dlhodobo funguje v praxi (viď stránky www" www.zdravamesta.cz/index.shtml a www.dobrapraxe.cz). 
Požiadavky na riešenie: 
Odporúčame vypracovať Koncepciu podpory Miestnej agendy 21 pre Slovenskú republiku, ktorá by podporila implementáciu EVVO na miestnej a regionálnej úrovni, pomohla zvýšiť environmentálne vedomie predstaviteľov samosprávy, miestnych komunít a stala sa súčasťou opatrení v novej Stratégii environmentálnej politiky SR do roku 2030. 
Účinnejšie podporiť v rámci EVVO aj environmentálne poradenstvo. Príkladom môže byť nový Štátny program environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety a environmentálneho poradenstva na roky 2016-2025, ktorý schválila vláda Českej republiky uznesením číslo 652 zo dňa 20. júla 2016.
Záver:
Ak vychádzame z celosvetovo uznávanej axiómy, že zachovanie biosféry Zeme v celej jej komplexnosti a rôznorodosti, udržateľné využívanie prírodných zdrojov a šetrný vzťah k nášmu prostrediu sú podmienkou kvality života, ba i samotnej existencie budúcich generácií, potom vzdelávanie, výchova a osveta, reflektujúce a prehlbujúce toto poznanie, musia byť logicky prioritou nielen celého výchovno-vzdelávacieho systému, ale celej spoločnosti.
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