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1. Wprowadzenie
Od zarania dziejów jesteśmy, jako ludzie, silnie
związani z naturą w pełnym znaczeniu tego słowa.
Wykorzystujemy jej bogactwa naturalne, dzięki czemu
mamy możliwość rozwoju a co za tym idzie poznawania świata. Przez lata eksploatowaliśmy to co natura
nam dawała, doprowadzając część obszarów do niemal
nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym.
Nauczanie w terenie jest jedną z lepszych form poznawania przyrody, jak również szeroko pojmowanej geografii, ochrony środowiska czy biologii oraz przyrody.
W skali świata doskonałym przykładem wskazania
zjawisk przyrodniczych jest Wielki Kanion rzeki Kolorado, który jest nierzadko nazywany „encyklopedią
geologii”. W geografii ekonomicznej warto zwrócić
uwagę na taki kraj jak Korea Południowa, której gospodarka w przeciągu pięćdziesięciu lat z głębokiej
zapaści przerodziła się w kraj konkurujący rozwojem

do krajów Europy Zachodniej. Przebywając na terenie
obszarów chronionych zaznajamiamy się z ich bogatą
bioróżnorodnością na poziomie genetycznym, gatunkowym, ekosystemowym. Uświadomienie młodemu
społeczeństwu znaczenia bioróżnorodności dla funkcjonowania Ziemi jest bardzo ważne i najlepiej o tym
świadczy fakt, że właśnie bioróżnorodność stała się
jednym z podstawowych pojęć współczesnej ekologii,
ochrony przyrody i polityki ochrony środowiska.
Ryszard Wroczyński (1966) twierdzi, że zajęcia
pozalekcyjne i pozaszkolne przyczyniają się do rozwijania i pogłębiania zainteresowań oraz zwiększają
twórczą aktywność. W tle niekorzystnego zjawiska
jakim jest coraz mniejsza aktywność fizyczna dzieci
i młodzieży, spowodowana różnymi czynnikami, poszerzanie i promowanie nauczania poza szkolną ławką
zdaje się być doskonałym rozwiązaniem. Zmusza to
do aktywności nie tylko fizycznej ale również umysłowej, której sukcesywne ograniczanie można zauważyć
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w przez pryzmat korzystania z nowych technologii
oraz Internetu, dającego gotowe wyniki i nie wymagającego wkładu własnej pracy.
W niniejszym artykule przedstawione zostanie promowanie wdrażania różnorodnych form edukacji na
terenie niektórych obszarów chronionych. Omówione
zostaną w głównej mierze rezerwaty przyrody oraz
parki narodowe.

2. Rodzaje obszarów chronionych – formy
ochrony przyrody
Obszary chronione to forma ochrony przyrody
mająca na celu zapewnienie równowagi ekologicznej
względnie nie zaburzonych systemów przyrodniczych
danego obszaru, które pełnią rolę otulinową lub łącznikową parków narodowych i krajobrazowych. Według
ustawy z dnia 16 IV 2004 r. o ochronie przyrody wyróżnia się następujące formy ochrony:
a) Parki Narodowe,
b) Rezerwaty przyrody,
c. Park krajobrazowe
d) Obszary chronionego krajobrazu,
e) Obszary Natura 2000,
f) Pomniki przyrody,
g) Stanowiska dokumentacyjne,
h) Użytki ekologiczne,
i) Zespoły przyrodnicze krajobrazowe,
j) Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów
(Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220, rozdz.2 art. 6).
Formy te można podzielić na trzy kategorie: pierwsza z nich to formy ochrony obszarowej, druga to formy
ochrony obiektowej i trzecia to formy ochrony gatunkowej (Kulczyk-Dymowska 2013). Wszystkie te formy tworzą tzw. krajowy system obszarów chronionych
(Wójtowicz 2000). Największe walory edukacyjne jak
i wartości przyrodnicze mają parki narodowe oraz rezerwaty przyrody, jednakże na ich terenach wszelka
ingerencja człowieka jest zabroniona. Na terenie Polski znajdują się 23 parki narodowe oraz spora liczba
rezerwatów przyrody. Najwięcej z nich stanowią rezerwaty leśne. Parki narodowe powołuje się dla zachowania szczególnie ważnych walorów przyrodniczych
oraz ograniczenia jakiejkolwiek działalności człowieka
poza turystyką i rekreacją. W Polsce park narodowy to
obszar powyżej 1000 ha. W literaturze specjalistycznej istnieje wiele definicji parku narodowego, jednakże
wszystkie one sprowadzają się do jego opisu jako obszaru o wyjątkowych walorach przyrodniczych i edukacyjnych, na których zakazana jest jakakolwiek działalność człowieka, poza rekreacją i turystyką.
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Niewymienioną w ustawie formą ochrony przyrody
są powoływane rezerwaty biosfery. Różnią się one od
parków narodowych tym, że posiadają wyraźną strefowość; ściśle chronioną strefę centralną otaczającą
kolejne strefy przejściowe dopuszczające coraz intensywniejszą gospodarkę ludzką (Breymeyer 1997).
W Polsce takich rezerwatów jest dziesięć.

3. Formy edukacji, edukacja ustawiczna
W literaturze pedagogicznej można znaleźć wiele
definicji dotyczących edukacji ustawicznej. Ryszard
Wroczyński (1997) edukację ustawiczną definiuje jako
edukację nadążającą za rozwojem i służącą potrzebom rozwoju. Wincenty Okoń (2001) podaje definicję
kształcenia ustawicznego jako procesu ciągłego doskonalenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych, zasada współczesnego systemu oświaty, zgodnie z którą
kształcenie trwa przez całe życie człowieka obejmując
odnawianie, poszerzanie i pogłębianie jego kwalifikacji ogólnych i zawodowych. Reasumując, w edukacji
ustawicznej chodzi o to by uczyć (się) dostosowując
nauczanie do zmieniającego się świata.
Jacek Znyk (2012) wymienia trzy funkcje kształcenia ustawicznego, są to: funkcja rozwojowa, polegająca na ciągłym uaktualnianiu zdobywanej wiedzy
poprzez dynamikę rozwoju cywilizacji; elastyczność
kształcenia, tj. wyboru najwygodniejszej i najkorzystniejszej formy nauki; oraz funkcja kontrolna polegająca na wprowadzeniu niezależnych komisji egzaminacyjnych, które to sprawdzają zakres przyswojonej
wiedzy.
Edukacja to ogół procesów polegających na wychowywaniu, uczeniu (się) i zdobywaniu doświadczenia.
Wyróżnia się cztery formy edukacji; pierwsza z nich to
nauka w szkole tzw. edukacja formalna, która ma na celu
weryfikacje wiedzy na podstawie wyników nauczania
poprzez zdobywanie dyplomów, świadectw, certyfikatów
oparta na jasno określonych zasadach organizacji nauki
opisanych w podstawach programowych oraz programów danego typu szkół. Wiele szkół wyższych, szczególnie tych o profilach szeroko pojmowanej przyrody,
w swoich programach ma wyszczególnione odbywanie
praktyk terenowych. Polegają one na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej zdobytej podczas wykładów i ćwiczeń,
w terenie. Nierzadko odbywają się one na terenie parków
narodowych oraz rezerwatów przyrody. Ponieważ są to
miejsca w niewielkim stopniu zmienione przez człowieka,
mają duże znaczenie w procesie uczenia się, jak również
w wykonywaniu szeroko pojmowanych prac naukowych.
Są to doskonałe tereny do obserwacji procesów egzoge-

nicznych. Przykładem może być, wcześniej wspomniany
Wielki Kanion Kolorado, który został wyżłobiony z połączenia dwóch rzek i w dziewięciuset metrowej głębokości
kanionu widać 5,5 mln lat historii Ziemi. Należy również
zwrócić uwagę na szereg mniejszych, mniej lub bardziej
cennych pod względem walorów przyrodniczych, parków narodowych i rezerwatów przyrody, których tych
ostatnich w Polsce jest blisko półtora tysiąca. Zatem obserwujemy różnorodność biologiczną jako różnorodność
życia na Ziemi. Rozpatrujemy różnorodność biologiczną
na wspomnianych powyżej poziomach: wewnątrzgatunkowym (genetycznym), międzygatunkowym (określanym inaczej – gatunkowym) oraz ponadgatunkowym
(czyli ekosystemów i siedlisk). Poprzez wdrażanie różnorodnych form edukacji na terenie obszarów chronionych
warto uzmysłowić młodemu człowiekowi, że koniecznym jest chronienie bioróżnorodności.
Forma praktyk i zajęć terenowych jest na tyle ważna i cenna, iż wymusza na uczących się wdrażanie do
praktycznego działania, dzięki czemu zdobywają doświadczenie.
Kolejną formą jest edukacja nieoficjalna, która polega na samodzielnym zdobywaniu wiedzy. W tej formie nie uzyskuje się żadnych świadectw, dyplomów
ani zaświadczeń ale zdobywa się niezbędną wiedzę.
Można tutaj wymienić obiekty, które nie wymagają olbrzymich nakładów finansowych ale przyczyniają się
do poznawania świata.
Niezależnie od etapu kształcenia, obcowanie z ogólnie rozumianą przyrodą, stanowi ważny element w procesie nauczania. W zależności od rodzaju szkoły są to
ogródki szkolne, lapidaria, laboratoria przyrodnicze.
Prowadząc zajęcia z w ogródku szkolnym, w świadomości dzieci powstaje wrażliwość na przyrodę oraz wiedza
w jakim stopniu przyroda oddziałuje na ludzi i odwrotnie.
Edukacja nieformalna, to proces jaki człowiek przechodzi w ciągu całego życia, polegający na kreowani
wartości, poznawaniu świata poprzez wpływ środowiska rodzinnego, rówieśniczego, na kształtowaniu światopoglądów oraz przekonań poprzez mass media.
Kolejną formą edukacji jest uczenie się ad hoc,
tj. nieświadome zdobywanie doświadczenia poprzez
spontaniczne wykonywanie czynności w życiu codziennym. Jest to tak zwana edukacja akcydentalna.

4. Argumenty „za i przeciw” w procesie uczenia
się na terenach obszarów chronionych
Celestyn Freinet (1976) pisał, że: dziecko lubi przyrodę, a umieszczono je w zamkniętych salach. Dziec-

ko lubi wiedzieć, że jego działalność służy czemuś,
jednakże zrobiono tak, żeby jego aktywność nie miała
żadnego celu. Lubi się ruszać, mimo to, zmuszono je
do bezruchu. Lubi oglądać i posługiwać się różnymi
przedmiotami, a nauczono je obcować z ideami. Lubi
pracować rękoma, jednak pozwolono mu pracować tylko mózgiem. Lubi mówić, ale skazano je na milczenie.
Pragnie rozumować, mimo to, kazano mu uczyć się na
pamięć. Chce poszukiwać wiedzy, a podano mu gotową. Pragnie odczuwać zapał, na przekór wymyślono
dla niego kary.
Nietrudno zgodzić się z francuskim reformatorem
szkoły w obecnym systemie edukacji. Znikoma ilość
godzin prowadzonych zajęć poza szkołą, wiedza podana głównie przez Internet a nie zdobyta poprzez
doświadczenia i poszukiwania różnych rozwiązań,
prowadzi to do uwstecznienia w samodzielnych działaniach, M. Wasilewska (2005) nazywa taki stan analfabetyzmem informatycznym, który prowadzi również
do dyskryminacji.
Kolejnym argumentem przemawiającym za słusznością prowadzenia zajęć na terenie obszarów chronionych jest wprowadzanie zdrowego trybu życia,
promowanie edukacji ekologicznej, promocja regionu
poprzez walory etnograficzne i przyrodnicze. Zauważa
się wznoszący trend, który polega na organizowaniu
przez władze miejscowości różnych „pikników folklorystycznych”. Do takich można zaliczyć rokrocznie organizowane Dymarki Świętokrzyskie, które pomagają
w zdobyciu wiedzy dotyczącej starożytnego hutnictwa
w regionie.
Alternatywą w zdobywaniu wiedzy pozostaje kontakt z przyrodą poprzez organizowanie zajęć terenowych. Za koniecznością prowadzenia zajęć w terenie
przemawia fakt, iż zajęcia takie uczą pracy w grupach,
a co za tym idzie również stosunków interpersonalnych, komunikacji międzyludzkiej oraz wrażliwości.
Niemniej jednak zajęcia takie, szczególnie prowadzone w rezerwatach lub parkach narodowych, jeżeli
te są w znacznej odległości od placówki, pochłaniają
dużą ilość czasu, głównie na zorganizowanie zajęć.
Od prowadzących należałoby wymagać rzetelnego
i prawidłowego przygotowania warsztatu pracy oraz
kreatywności, by zajęcia takie były przeprowadzone
skutecznie.
Warto też nie zapominać, że poprzez wdrażanie różnorodnych form edukacji na terenie obszarów chronionych kształtuje się u młodego człowieka jego estetyka,
poczucie piękna a także rozwijanie pasji poprzez malowanie, fotografowanie. Poniżej przedstawiono kilka
zdjęć, które dokumentują realizację zajęć terenowych.
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Fot. 1. Kadzielnia – Skałka Geologów (fot. Ł. Cisło)
Photo 1. Kadzielnia Reserve – Geologist’s Rock (photo
Ł. Cisło)

Fot. 4. Rezerwat Wietrznia (fot. Ł. Cisło)
Photo 4. Wietrznia Reserve (photo Ł. Cisło)

Fot. 2. Rezerwat Ślichowice – widok na ścianę wschodnią
z widocznym fałdem (fot. Ł. Cisło)
Photo 2. Ślichowice Reserve, eastern wall and visible fold
(photo Ł. Cisło)

Fot. 5. Rezerwat skalno-stepowy Skorocice, ostaniec krasowy (fot. Ł. Cisło)
Photo 5. Skorocice, rocky – semiearid reserve, outlier karst.
(photo Ł. Cisło)
Fot. 3. Rezerwat Ślichowice, fałd na ścianie wschodniej (fot.
Ł. Cisło)
Photo 3. Ślichowice Reserve, Fold on eastern wall (photo Ł. Cisło)
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Fot. 6. Jaworznia, kamieniołom wgłębny, wapienie dewońskie (fot. Ł. Cisło)
Photo 6. Jaworznia quarry, the Devionian’s limestone (photo
Ł. Cisło)

Fot. 9. Rezerwat Przęślin, gipsy wielko krystaliczne (fot.
Ł. Cisło)
Photo 9. Przęślin reserve, gyspum crystalline (photo Ł.Cisło)

Fot. 7. Skamieniały małż z okolic kamieniołomu Sitkówka-Nowiny (fot. Ł. Cisło)
Photo 7. Fossilized mussel from neighbourhood quarry Sitkówka-Nowiny (photo Ł. Cisło)

Fot. 10. Rezerwat Przęślin, gipsy wielko krystaliczne (fot.
Ł. Cisło)
Photo 10. Przęślin reserve, gyspum crystalline (photo Ł. Cisło)

Zasadne jest opracowanie kart pracy dla uczestników, które będą przydatne do zapoznania się
z ukierunkowaną wiedzą podczas prowadzonych
zajęć w terenie.
5. Przykładowe karty pracy dla uczestników
zajęć w terenie
I. BUDOWA LITOSFERY
Fot. 8. Skamieniały małż z okolic kamieniołomu Sitkówka-Nowiny (fot. Ł. Cisło)
Photo 8. Fossilized mussel from neighbourhood quarry Sitkówka-Nowiny ( photo Ł. Cisło)

1. Na załączonej rycinie podpisz elementy litosfery.
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3. Z dowolnych źródeł informacji wyjaśnij różnicę pomiędzy lejem krasowym a intersekcją.
Lej krasowy:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………………… …
Intersekcja:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………..
4. Z dostępnych źródeł informacji zaznacz na załączonej mapie i opisz zasięg występowania lessu w Polsce
oraz przedstaw cechy charakterystyczne tej skały. Jakie
znaczenie ma less dla gospodarki/rolnictwa w Polsce?
2. Czym są procesy endogeniczne i egzogeniczne oraz
podaj przykłady.
Procesy endogeniczne:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Procesy egzogeniczne:

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Mapa 1. Polska (źródło: Domachowski R. i in., Geografia.
Liceum, zadania na mapach konturowych i topograficznych,
DEMART, Warszawa 2004, s. 104. Autor mapy: Wlazło B.,
Byer B. i in.)

Fot. 1. Rezerwat przyrody Zabuże, intersekcja (fot. Ł. Cisło)
Photo 1. Zabuże Nature reserve, intersection line (photo
Ł. Cisło)
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Fot. 2. Okolice Pińczowa, less (fot. Ł. Cisło)
Photo 2. Neighbouhood of Pińczów city, loess rock (photo
Ł. Cisło)

Less:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
II. ATRAKCYJNOŚĆ PRZYRODNICZA OBSZARÓW CHRONIONYCH
1. Na załączonej mapie zaznacz położenie parków
narodowych w Polsce.

2. Z obserwacji, zebranych materiałów oraz dostępnych źródeł informacji, przygotuj krótką prezentację w
Power Point dotyczącą rezerwatów przyrody.
.......................................................................................
.......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
3. W grupach 3–4 osobowych wykonajcie plakat (technika dowolna) zachęcający do odwiedzania rezerwatów przyrody, parków narodowych.
.......................................................................................
.......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
4. Uczestnicząc aktywnie na zajęciach terenowych,
dokonaj analizy najbliższych obszarów chronionych
Twojego miejsca zamieszkania. Sporządź ich ewidencję, pogrupuj je pod względem formy ochrony, określ
ich lokalizację, powierzchnię, datę powstania oraz
udokumentuj różną techniką ich walory przyrodnicze
lub przyrodniczo-krajobrazowe.
.......................................................................................
.......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

5. Podsumowanie
Coraz wyższe wymagania rodziców do jakości nauczania stawiają nauczycieli w sytuacji, w której pracownicy oświaty muszą wykazywać się kreatywnością
prowadzenia zajęć jak również coraz większą wiedzą
z danej dziedziny nauki. Teoria podawana z książek
oraz z Internetu prowadzi do znajomości faktu ale nie do
wiedzy czy umiejętności. Zatem kluczem do rzetelnego
przekazywania informacji powinno być wykorzystanie
książek w praktycznych zajęciach. Wśród młodzieży
atrakcją w prowadzeniu zajęć wydają się być obrazy
i grafiki znalezione w Internecie, jednakże te, nie
w pełni mogą spełniać swoje zadanie przedstawiania faktów, ponieważ wiele zdjęć edytowana jest
w programach graficznych. Zajęcia prowadzone poza
budynkiem szkoły pozwalają zrozumieć zależności zachodzące w szeroko pojmowanej przyrodzie a nie przekazują samej encyklopedycznej wiedzy. Poza aspektem
naukowym zajęcia takie będą doskonałym bodźcem do
promowania zdrowego trybu życia, jak i dbania o środowisko przyrodnicze.

Mapa 2. Polska (Źródło: Domachowski R. i in., op.cit)
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IMPLEMENTATION DIVERSE EDUCATION’S
FORM IN GROUND OF CONSERVATION AREA
Summary
Conservation area like National Park or Nature Reseve is a vital element of education on all school level.
In dependents kind of school and human’s age level
can watch nature in nursery school and primary school
or take fieldclass – exercise (high scholl, study).

