
International Journal of Research in Social Sciences 

Vol. 11 Issue 10, October 2021 
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com                             
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: 
Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell’s Directories of Publishing Opportunities, U.S.A 

  

186 International Journal of Research in Social Sciences 

http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com 

 

पर्यावरण शिक्षण वर्ामयनकयलीन उपरु्क्तर्य व महत्व 
प्रय. शवजर् देशवदयस वयकोडे 

सहाय्यक प्राध्यापक 

श्री. ज्ञानेश महाविद्यालय, निरगाि 

ता. वसिंदेिाही वि. चिंद्रपूर 

प्रस्तयवनय: 

 सध्या पयाािरण हा िगातील महत्वाचा आवण मुख्य मुद्दा आहे. पृथ्वीचे अस्तित्व धोक्यात येईल अशीच 

पररस्तथिती आहे. एकिं दर पयाािरणाच्या सिंबिंधाने िागृती होणे आिश्यक आहे. कोणताही सिीि वनमााण होणे, िाढ 

होणे आवण नाश पािने या नैसवगाक वियापूणा होण्यास ज्या सभोितालच्या घटकािंची गरि असते त्यास पयाािरण असे 

म्हणतात. सिीिािंच्या ििीथिानाभोिती प्रत्यक्ष ि अप्रत्यक्ष पररणाम करणा-या घटकािंचे भूिैविक दृश्य म्हणिे 

पयाािरण होय, परिं तु मनुष्याने भौवतक साधने नष्ट करून वनसगातः असिंतुलन वनमााण केले आहे. त्यामुळे मानिी गरिा 

वनसगातः भागविणे शक्य नाही. विकसीत आवण विकसनशील देश अशा स्तथितीमुळे अडचणीत सापडले आहेत. 

यासाठी सुवशवक्षत आवण िागरूक नागररक पयाािरणाचे सिंरक्षण आवण सिंिधान करू शकते. त्यासाठी पयाािरण 

वशक्षण देणे काळाची गरि आहे. 

 समािातील प्रते्यक विचारािंचे पररितान करण्याचे सामथ्र्य वशक्षण प्रवियेत असल्याने पयाािरण वशक्षण हा 

विषय समाविष्ट केला आहे. आि प्रािवमक िरापासून ते पदवु्यत्तर िरािंपयंत पयाािरणाचा अभ्यास केला िातो. 

वनरवनराळ्या विषयाच्या माध्यमातून देखील पयाािरणीय घटकािंशी आिंतरिीया साधता येते. विद्यार् यांमधे्य िाणीि 

िागृती वनमााण होऊन त्यािंचे पयाािरणीय व्यस्तिमत्व विकास घडून येणे आिश्यक आहे. राष्टर ीय शैक्षवणक धोरणातील 

दहा गाभा घटकािंपैकी पयाािरण सिंरक्षण प्रमुख गाभा घटक आहे. पयाािरणाचे सिंरक्षण ि सिंशोधन हे सिंविधानात्मक 

बिंधन भारतातील प्रते्यक नागरीकािर आहे याची कल्पना पयाािरण सिंरक्षणामुळे वमळते. 

 

 

शवषर्यची ओळख: 

 िसिसा मानि उत्क्ािंत होत गेला तसातसा तो डोिंगर-द-यातून, गुहेतून, कल्पाकडे, 

समािवनवमातीकडे येऊ लागणारा मानि स्तथिर होण्याचा विचार करू लागला. तो नदीकाठी स्तथिरािला. 

शेतीमुळे मानिाचे िीिन थिायी झाले. त्यातूनच सिंसृ्कती वनवमाती झाली. प्राचीन काळापासून पयाािरणाचे 

महत्व ओळखून विविध ग्रिंिाद्वारे मानिाला िाणीि करून वदली. पयाािरण महत्व आवण त्याची प्रत्यक्ष कृती 

करण्यासाठी पयाािरण वशक्षण लाभदायक आहे. मानि वनसगााचा अवधपती नसून त्याचा एक अविभाज्य 

घटक आहे. पयाािरणाचा विश्वि आहे ही भािना पयाािरणीय वशक्षणामुळे रूिते. पयाािरण वशक्षण म्हणिे 
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पृथ्वीिरील पयाािरणाचे आकलन ि मानिी िीिनाचा पयाािरणािर असणारा प्रभाि यािंचा अभ्यास होय. 

पयाािरण वशक्षण मानिाच्या गरिा ओळखून समिून घेऊन आिश्यक कौश्यल्य, अवभिृत्ती विकवसत 

करण्याचा प्रयत्न करते. 

संिोधनयचे अभ्ययस के्षत्र: 

 सदर सिंशोधनाचे के्षत्र पयाािरण वशक्षणािर प्रकाश टाकते. राज्यातील अभ्यासिमात पयाािरण 

वशक्षणाचे थिान वनवित करते. पयाािरण वशक्षणाचे महत्व ि सकारात्मक पररणाम यािंच्या अभ्यासािर भर 

वदला आहे. 

संिोधनयचे धे्यर् व उशिषे्ट: 

(1) पयाािरणीय समस्याविषयी िाणीि िागृती वनमााण होणे. 

(2) पयाािरण वशक्षणाची सिंकल्पना समिून सािंगणे. 

(3) स्वच्छ, हररत ि सुरवक्षत पयाािरणासाठी शाळा, महाविद्यालयात, समािात पयाािरण राबविणे. 

(4) पयाािरण विषय अभ्यासासाठी स्वयिं अध्ययन क्षमता वनमााण होणे. 

(5) पयाािरण वशक्षण विषयाची उवद्दषे्ट प्रकल्प अभ्यास उपिमातून साध्य करण्यासाठी विद्यार् यांना 

सक्षम करणे.  

संिोधनयची गृशहर्के: 

1) पयाािरणीय िीिन कौश्यल्याची अवभिृद्धी पयाािरण वशक्षणातून अवभपे्रत आहे. 

(2) पयाािरणीय समस्या सोडविण्यासाठी व्यिी, समाि ि शासन यािंच्या भूवमकाचा विकास करणे. 

(3) पयाािरण सिंरक्षणासाठी आवण ते सुधारण्यासाठी आिश्यक असलेले ज्ञान, मूले्य, प्रिृत्ती तयार करणे 

काळाची गरि आहे. 

(4) पयाािरण वशक्षणाच्या सिंदभाात समािातील िैयिीक आवण समािातील घटकािंचे निे िताणूक 

प्रारूप अिंगीकारणे प्रते्यक नागरीकािंचे कताव्य आहे. 

संिोधन पद्धर्ी: 

प्रिुत शोध वनबिंधासाठी दुय्यम साधनाचा िापर करण्यात आला आहे. त्यात विविध ग्रिंिाचा पुिके, 

मावसक, साप्तावहके, दैवनक ितामानपत्र यािंचा िापर करण्यात आला आहे. सिंकलीत मावहतीच्या आधारे 

शोधवनबिंधाची योग्य मािंडणी करण्यात आली आहे. 

शवषर्प्रवेि: 
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 पयाािरण वशक्षण म्हणिे? स्पष्ट करताना IUCN (International Union for Conservation of 

Nature and Natural Resources) म्हणतात पयाािरण वशक्षण म्हणिे वनरवनराळ्या विचारािंना स्पष्ट 

करणारी प्रविया असून त्यामुळे मानि आपल्या गरिा ओळखून समिून घेऊन त्यासाठी िीिन कौश्यल्य, 

अवभिृत्ती विकवसत करण्याचा प्रयत्न करते.1पयाािरण वशक्षण म्हणिे असा शैक्षवणक उपिम की ज्याच्या 

माध्यमातून विद्यार् यांमधे्य विविध घटकामधे्य िाणीि िागृती होते. पयाािरणाची गुणित्ता वटकविण्यासाठी 

वमळविलेल्या ज्ञानाचे उपयोिन करण्याची क्षमता वनमााण करणारा शैक्षवणक उपिम म्हणिे पयाािरण 

वशक्षण होय. 

पर्यावरण शिक्षणयचे महत्व: 

 पयाािरण वशक्षणामुळे पयाािरणातील घटकािंबाबत निी सिंिेदनशीलता वनमााण होते. समािातील 

सिाच िरात साक्षरता वनमााण करता येते. पयाािरण वशक्षणामुळे नैसवगाक सिंशोधनाचा िापर काळिीपूिाक, 

िबाबदारी करण्याची प्रिृत्ती िाढीस लागते. पयाािरण वशक्षण विषयाचा अभ्यास वनरीक्षण द्वारा िाढीस 

लागतो. पयाािरण प्रकल्प अभ्यासाद्वारे विद्यार् यांमधे्य तका  अनुमान, कल्पना इत्यादी मानवसक शिीचा 

विकास होतो. पयाािरण वशक्षणामुळे विद्यार् यांमधे्य कायाकारणभािाचा विकास होतो. पयाािरण वशक्षणामुळे 

पररणामी ‘मी पयाािरणाचा, पयाािरण माझे’ असा भाि वनमााण होतो. पयाािरणीय वशक्षणाच्या प्रभािी 

अमिंलबिािणीमुळे पयाािरण वशक्षणाचे महत्व िाढते.2 प्रािवमक िरािर सुद्धा पयाािरण वशक्षणाचा 

आिंतरविद्याशाखीय दृष्टीकोन स्वीकारलेला आहे. राष्टर ीय अभ्यासिमाच्या आराखड्या प्रमाणे 2000 ि 2005 

नुसार माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक िरािरील सिाच विषयाची पूनारचना करण्यात आली आहे. 2007-

2008 पासून सिा शाखाकररता पयाािरण वशक्षणाची कायािाही करण्यात आली आहे. 

 मानिी िीिनाचा दिाा उिंचािण्यासाठी पयाािरणाचा उपयोग करून विद्यार् यांत पयाािरण दृष्टीकोन 

वनमााण करणे हा पयाािरण वशक्षणाचा मूलभूत हेतू आहे आवण हा दृष्टीकोन वनमााण करण्यासाठी वनरीक्षण, 

भौगोवलक घडामोडीची मावहती, िगातील नैसवगाक पररसिंथिािंचा तुलनात्मक अभ्यास करणे गरिेचे आहे.3 

प्रत्यक्षात वनसगाात िाऊन पयाािरणीय अभ्यास केल्याने विद्यार् यांना गुख्यतः थिावनक पयाािरणाची चािंगली 

ओळख होऊन तेिील समस्या योग्य त-हेने समिू शकतात. 

 

पर्यावरण पोषक कृर्ी व शिक्षक: 

 पयाािरण ि पयाािरणाविषयक िाणीि वनमााण करण्यात ि त्या विषयाच्या मावहतीचा प्रसार 

करण्यात वशक्षकािंची महत्वाची भूवमका आहे. शैक्षवणक प्रकल्प ि उपिम अभ्यासातून विद्यार् यांमधे्य 
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पयाािरण सिंरक्षण करण्याची िाणीि करण्यासाठी वशक्षकाने प्रिम कृतीशील होणे गरिेचे आहे. त्यािंनी 

पयाािरण विषयक योग्य महत्वाच्या घटकािंची, उपघटकािंची मावहती देऊन योग्य प्रकल्पाद्वारे पयाािरण कृती 

करण्यास विद्यार् यांस प्रिृत्त करािे. पयाािरणासिंबिंधीच्या थिावनक िावणिा अभ्यासिमातून वशकविणे.4 

 तिंत्र, पद्धती ि साधने यािंचा िािीत िाि उपयोग करून पयाािरण सिंिधानासाठी पयाािरण 

व्यिथिापन करणे आिश्यक आहे. पयाािरण व्यिथिापन ि आयोिन एकाच नाण्याच्या दोन बािू आहेत.5 

कृतीयुि, प्रकल्पयुि वशक्षण विद्यार् यांना वशक्षकाने वदले पावहिे. 

 थिावनक, राष्टर ीय, प्रादेवशक ि आिंतरराष्टर ीय दृष्टीकोनातून पयाािरण समस्यािंचे पररक्षण, नोिंद ि 

कायाकारणभािािंचे महत्व वशक्षकािंनी व्यि केले पावहिे. विद्यार् यांच्या प्रत्यक्ष सहभागाबाबत अडचणी 

िाणून घेऊन कारणवममािंसा विधायक ि रचनात्मक दृष्टीकोनातून करता आली पावहिे. पयाािरण 

प्रकल्पाच्या कायािाहीचा शहरी के्षत्र ि ग्रामीण के्षत्र यािंचा तुलनात्मक अभ्यास करता आला पावहिे. पयाािरण 

प्रकल्पाच्या प्रभािी अमिंलबिािणीकररता मागादशाक पुस्तिका वशक्षकाने तयार केली पावहिे.6 

पर्यावरण शिक्षण व वर्ामयन उपरु्क्तर्य: 

 पयाािरण सिंधारण, सिंरक्षण हे आिच्या काळातील सिाात मोठे आव्हान आहे. पयाािरणाची गुणित्ता 

वदिसेंवदिस ढासळत आहे. िाढती लोकसिंख्या, िाढते औद्योवगकरण, बदललेली उपभोििादाकडे 

झुकणारी िीिनशैली, नैसवगाक साधनाचा बेफीकीर िापर त्यामुळे िल, िायू, ध्वनी, अिंतराळ ि भूमी 

इत्यादी िंचे प्रदुषणामुळे पयाािरणीय समसे्यचे गिंभीर स्वरूप धारण केले आहे. सिीिािंचे ि पयाायाने मानिाचे 

िीिन धोक्यात आले आहे.7 

 पयाािरण सिंरचनेचे स्वरूपािंचे आवण त्यािंच्या विविध घटकािंचे ज्ञान देऊन प्रते्यक व्यिीस एक 

िागरूक ि िबाबदार नागररक बनविणे गरिेचे झाले आहे. आिचा विद्यािी उद्याचा िबाबदार नागरीक 

आहे, म्हणून वशक्षणाच्या सिा िरािंिर आि पयाािरण वशक्षण वदले िात आहे. मानिी िीिनाची गुणित्ता 

आवण त्याचे अस्तित्व कायम राखण्याकररता आिश्यक त्या उपाययोिना िाणीिपूणा राबविण्याची क्षमता 

नागररकािंमधे्य विद्यािी अिथिेपासून वनमााण करणे हे पयाािरण वशक्षणाचे प्रमुख उवद्दष्ट आहे.8 

 पयाािरण वशक्षणामुळे अध्ययनकताा पयाािरण के्षत्रातील समस्या ि आव्हानाचे स्वरूप समिून 

घेऊन त्याचा यशस्वीपणे सामना करण्यासाठी आिश्यक कौश्यल्य आत्मसात करू शकतो. तसेच 

पयाािरण वशक्षणाच्या माध्यमताूून विद्यार् यांमधे्य पयाािरणाविषयक सकारात्मक अवभिृत्तीचा, मूल्यािंचा ि 

पयाािरण नैवतकतेचा विकास होईल ि त्यािंना शाश्वत विकासासाठी आिश्यक पयाािरण सिंगत पे्ररणा 

वमळते.9 
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 पयाािरणीय वशक्षणात लोकिागृती, लोकवशक्षण, मावहती ि तिंत्रज्ञान इत्यादीचा समािेश होतो. 

पयाािरण वशक्षण हे पारिंपाररक तसेच अपारिंपाररक वशक्षण आहे. आधुवनक विचारप्रणाली ि कायाक्षम 

दृष्टीकोन विद्यार् यांसह समािातील सिा घटकािंत रूिविणे हे पयाािरण वशक्षणाचे धे्यय आहे. वनसगााविषयी 

कृतज्ञता, सिंसाधनाचे सिंिधान, शाश्वत विकास आवण पररस्तथितीकीय सिंतुलन यासाठी पयाािरण वशक्षणाची 

वनतािंत गरि आहे.10 

शनष्कषा: 

 मनुष्य हा पयाािरणाचा अविभाज्य घटक आहे. नैसवगाक साधनसिंपत्तीचा अवधकावधक उपयोग 

करून मानिाने आपला विकास केला आहे. विकासाबरोबरच त्याने अनेक पयाािरणीय समस्या वनमााण 

केल्या आहेत. आि िगासमोर िागवतक तापमान िाढ, हिामानात बदल यासारख्या समस्या आहेत. त्याचे 

दृष्पररणाम मानिास तसेच सिंपूणा सिीि सृष्टीला भोगािे लागत आहेत. या समसे्यिर िेळीच उपाययोिना 

करणे गरिेचे आहे. पयाािरण वशक्षविण्यापेक्षा ते आत्मसात करणे गरिेचे आहे. पयाािरण रक्षणासाठी 

समािातील सिा घटकािंनी एकत्र येऊन पयाािरणाचे रक्षण तसेच सिंिधान करणे ही काळाची गरि झाली 

आहे. 
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