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Edukacja środowiskowa – chwilowa moda czy potrzeba i konieczność?
„Jak ją prowadzić, aby była efektywna? (…) jak oceniać skuteczność
działań w tym kierunku? Czy poziomem wiedzy o środowisku, czy
trwałością właściwie ukształtowanych postaw wobec środowiska życia
i zdrowia człowieka?” (Dzikie Życie nr 9/28)

„Najistotniejsze i najtrudniejsze w edukacji jest ukazanie człowiekowi
zarówno horyzontów jego możliwości kreacyjnych, jak i możliwości
samozniszczenia. Edukacja środowiskowa uzmysławia, że o ile zawsze
w jakimś stopniu dziedziczymy jakieś wartości i tradycje kulturowe,
cywilizacyjne itp., to świadomość i postawy moralne każdy musi
wytworzyć sam. Taka edukacja wiąże ludzi niezależnie od ich wiedzy
i specjalizacji, gdyż opiera się na myśleniu i czuciu, zarówno
w perspektywie globalnej jak i własnej każdego z nas”
(Suchodolski,1996)

nr 9/28 r.1996

Wszystkie zachowania – również te związane z przyrodą, uwarunkowane są kulturowo, dlatego przyczyn
problemów (…) należy upatrywać nie w złej woli, ale w zwyczajnej nieświadomości skutków własnego
zachowania, najczęściej wynikającego z braku wiedzy (Kowalczyk, 2008)

W 1964 roku w Stanach Zjednoczoych zatwierdzono Ustawę o dzikiej
.
przyrodzie - wprowadziła ona formalne pojęcie dziczy (wilderness).
Istotne zmiany nastąpiły na przełomie lat 70 i 80 - tych i były związane z
dynamicznie rozwijającym się ruchem campingowym i backpackingiem pokolenia turystów high-tech (Gore Tex, Vibram).
…konsumpcyjne nastawienie do przyrody i brak świadomości negatywnych
oddziaływań przyczynił się do degradacji popularnych miejsc campingowych
i szlaków turystycznych (Turner, 2002) – podejście regulacyjne (limity).
Na przełomie lat 70 i 80-tych U.S.Forest Service (USFS) wydaje broszury
informacyjne („Wilderness Ethics”, No-Trace Camping”) i prowadzi
pilotażowy program No Trace (etyka dzikiej przyrody, zrównoważone
praktyki podróżowania i biwakowania).
W 1990 r. USFS nawiązuje współpracę z NOLS i zleca przygotowanie założeń
programu, który przyjmuje nazwę Leave No Trace. Program zyskuje zasięg
ogólnokrajowy.
W 2002 następuje zmiana nazwy na Leave No Trace Center for Outdoor
Ethics. Aktualnie program ma charakter międzynarodowy
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Wpływ (impact)
działalności człowieka na
środowisko przyrodnicze:

1. Oddziaływanie na dziką przyrodę: zmiana zachowań, problemy ze zdrowiem, zaburzona reprodukcja
zwierząt.
2. Wpływ na wegetację: utrata roślinności, wprowadzenie gatunków inwazyjnych oraz uszkodzenia
drzew i roślin.
3. Wpływ na stosunki (zasoby) wodne: zamulenie, sedymentacja, odpady środków myjących, fekaliów.
4. Oddziaływanie na glebę: utrata warstwy organicznej, zagęszczenie gleby lub erozja gleby.
5. Wpływ na dziedzictwo kulturalne: uszkadzanie i niszczenie dziedzictwa kulturalnego.
6. Skutki społeczne: przekroczona chłonność turystyczna (tłum), konflikty między różnymi grupami
użytkowników, ograniczone doświadczenie w kontakcie z przyrodą (www.lnt.org).

Sposób wykorzystania dzikich terenów wynika w 80-90% z edukacji i 10% z
regulacji pranych (Peterson M., Chief of the U.S. Forest Service, 1985)

Edukacja jest działaniem prewencyjnym (…) uczącym ludzi jak zachować
się na łonie przyrody bez jej niszczenia. Wszystkie inne metody jedynie
naprawiają wyrządzone szkody (…) efektywniejsza edukacja zmniejszy
potrzebę regulacji prawnych i przyczyni się do świadomego korzystania z
przyrody.
(Bradley J., Subcommittee on National Parks and Public Lands, U.S., 1994)

Zasady etyki outdoorowej mają uniwersalny charakter mimo, że ich rodowód wywodzi się z ochrony dzikich i
odludnych terenów - backcountry (wilderness), z czasem zaczęto je adoptować do innych popularnych
obszarów koncentracji turystyczno-rekreacyjnej – frontcountry (tereny rekreacyjne), a także różnych form
aktywności – wędkarstwo, rowery górskie, myślistwo.
Oddzielny program prowadzony jest dla dzieci i młodzieży - Leave no trace For Every Kid. Wykorzystuje on
nowoczesne formy edukacji (edukację przez doświadczenie) oraz holistyczne podejście do kształcenia.
Celem jest nawiązanie i budowanie relacji z otaczającą przyrodą.



Warsztaty środowiskowe – pogadanka mające na celu zapoznanie z ideą
i zasadami LNTOE. Najczęściej odbywa się pod postacią prezentacji na
miejscu lub krótkich zajęć w terenie, prowadzone jest przez trenera
LNTOE.



Kurs trenerski - 2-dniowe szkolenie wprowadzające (skrócona wersja
kursu ME) pozwalające zrozumieć praktyczne implikacje programu
LNTOE, etykę środowiskową oraz nabyć podstawowe umiejętności w
terenie, prowadzone przez Master Educatora LNTOE.



Kurs Master Educator (ME) – pełny 5-dniowy kurs dla osób zajmujących
się szkoleniem z zakresu edukacji plenerowej (outdoru). Osoby po
ukończeniu kursu nabywają kompetencje do samodzielnego
prowadzenia szkoleń LNTOE.

Kurs ME mogą prowadzić wyłącznie certyfikowane ośrodki (osoby).
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Zaproponowany model BLNT (demokratyczny) ma za tworzyć wspólną przestrzeń współpracy wszystkich
partycypantów (w tym turystów) w tworzeniu nowych regulacji prawnych, udoskonalaniu programów
edukacyjnych i wyznaczaniu nowych kierunków rozwoju sprzętu outdoorowego. Model odrzuca pasywność
turysty na rzecz współodpowiedzialności i świadomość (Simon, Alagona ,2009)

LEAVE NO TRACE W POLSCE
Leave No Trace – projekt edukacyjny Akademii Górskiej i
Tatrzańskiego Parku Narodowego. To idea etyki outdoorowej,
która odnosi się do bycia w przyrodzie bez pozostawiania w niej
śladów bądź ich zminimalizowania (www.tpn.pl)

Etyka Środowiskowa ZHP to program oraz system szkoleń,
którego celem jest propagowanie postaw i przekazywanie
wiedzy dotyczącej etycznego korzystania ze środowiska
naturalnego (www.lesneplemiona.zhp.pl)

No Trace Tatra. Wędrówka Marka Kamińskiego wokół Tatr
propagująca idea minimalizowania wpływu człowieka na
środowisko naturalne, świadomego i odpowiedzialnego
podróżowania (www.kaminski.pl/no-trace-tatra)

Pogodzenie rozwoju cywilizacji z prawidłowym funkcjonowaniem naturalnego środowiska, jest w tej
chwili rzeczą skomplikowaną i trudną (Skowroński, 2006)
Jak wskazują wieloletnie doświadczenia programu LNTOE:
ꟷ edukacja wpływa na zwiększenie świadomości społecznej i wzrost poparcie dla etycznych
postaw wobec przyrody
ꟷ edukacja przyrodnicza pomijająca informacje o wpływie (impact) człowieka na środowisko nie
redukuje samego wpływy
ꟷ istotna jest interpretacja wpływu na środowisko przyrodnicze, a tym samym kluczowa staje się
rola edukatora leśnego
ꟷ istotnie różne są postawy deklaratywne, od tych rzeczywistych – decydująca jest rola przekonań
i wartości (Buckley, Littlefair, 2007).

Jeśli edukacja przyrodniczo-leśna ma prowadzić nie tylko do ukształtowania pewnego systemu wiedzy, ale
także wartości i postaw, którymi ludzie będą się kierować w kontaktach z naturą, kluczowe jest w tym
procesie zaangażowanie wszystkich partycypantów (państwo-LP-NGO’s-turysta) i stworzenie wspólnej
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przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń (Płoskonka,2017)

Zapraszam do współpracy

Kontakt: lnt@surwiwal.edu.pl
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