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Jednym z podstawowych warunków realizacji
strategii ekorozwoju Polski jest w³¹czenie do udzia³u
w tym wielkim dziele ca³ego spo³eczeñstwa. Wi¹¿e
siê to z potrzeb¹ zmiany podejœcia do spraw rozwoju
gospodarczego, przewartoœciowania hierarchii potrzeb i zrozumienia, czym jest dla cz³owieka œwiat
przyrody i œrodowisko, w którym przebywa. Dlatego
konieczna jest mo¿liwie szeroka edukacja. Nakazem
chwili jest takie ukszta³towanie œwiadomoœci
spo³eczeñstwa, aby mog³o z pe³nym przekonaniem
realizowaæ cele ekorozwoju.
Dzia³ania w tej dziedzinie skierowane s¹ przede
wszystkim do ludzi m³odych. Od 17 lat organizowana jest Olimpiada Wiedzy Ekologicznej dla uczniów
szkó³ œrednich. W województwie lubelskim jest
ona organizowana przez Lubelski Urz¹d Wojewódzki oraz s³u¿by parków krajobrazowych, przy
wsparciu Politechniki Lubelskiej oraz pracowników
naukowych lubelskich uczelni. Funkcjê koordynuj¹c¹ pe³ni Zarz¹d Zespo³u Lubelskich Parków
Krajobrazowych. Organizacja olimpiady finansowo
wspierana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
a tak¿e innych sponsorów, którym bliska jest
ochrona przyrody w naszym województwie.
Edukacja w parkach krajobrazowych
Edukacja ekologiczna jest jednym z g³ównych
statutowych kierunków dzia³añ s³u¿b parków krajobrazowych. Do g³ównych form edukacji nale¿¹:
1. Wyk³ady i prelekcje,
2. Zajêcia dydaktyczne na terenie parków, tzw.
“zielone lekcje”,
3. Przewodnictwo wycieczek po interesuj¹cych
obiektach przyrodniczych,
4. Przygotowywanie tras dydaktycznych,
5. Opracowywanie i publikacja folderów,
6. Gromadzenie publikacji o tematyce zwi¹zanej
ze statutow¹ dzia³alnoœci¹ parków krajobrazowych,
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7. Udostêpnianie zainteresowanym informacji na
temat parków krajobrazowych.
Wœród wymienionych form dzia³alnoœci edukacyjnej szczególnie du¿ym zainteresowaniem
ciesz¹ siê “zielone lekcje” oraz wycieczki po œcie¿kach dydaktycznych w parkach krajobrazowych.
W roku 2001, poza bie¿¹c¹ realizacja sta³ych
zadañ, na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ nastêpuj¹ce dzia³ania:
a) Na zamówienie Dyrekcji Parku Krajobrazowego
“Podlaski Prze³om Bugu” powsta³ profesjonalny film przyrodniczy, autorstwa Artura Tabora,
pt. “Podlaski Prze³om Bugu”. Film prezentuje
walory przyrodnicze i kulturowe Parku Krajobrazowego oraz formy dzia³alnoœci edukacyjnej,
realizowane przez Dyrekcjê Parku,
b) Utworzenie nowych œcie¿ek dydaktycznych:
– Œcie¿ka przyrodniczo - historyczno - dydaktyczna wokó³ Krasnobrodu przygotowana przez
Miasto i Gminê Krasnobród we wspó³pracy
z Zespo³em Zamojskich Parków Krajobrazowych,
– Œcie¿ka rowerowa w Sobiborskim Parku Krajobrazowym z Okuninki do Woli Uhruskiej, przygotowana we wspó³pracy Starostwa Powiatowego we W³odawie, Nadleœnictwa Sobibór
i Zarz¹du Che³mskich Parków Krajobrazowych,
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Œcie¿ka historyczno - przyrodnicza Królewski
K¹t, przygotowana przez Gminê Hrubieszów
we wspó³pracy z Zespo³em Zamojskich Parków
Krajobrazowych,
c) Organizacja wystaw:
– Zarz¹d Che³mskich Parków Krajobrazowych
przygotowa³ pokonkursow¹ wystawê laureatów konkursu plastycznego “Zaczarowany
Ogród”, wyeksponowan¹ w Che³mskim Oœrodku Kultury,
d) Organizacja Konkursów:
– Konkurs Wiedzy Ekologicznej o Puchar Przechodni Zarz¹du Che³mskich Parków Krajobrazowych dla szkó³ podstawowych i gimnazjów,
obejmowa³ trzy etapy, nagrodzono 10 laureatów,
– V Miêdzyszkolny Przegl¹d Piosenki Przyrodniczej, zorganizowany przez ZChPK,
– Konkurs Plastyczny “Zaczarowany Ogród”, zorganizowany przez ZChPK,
– II Miêdzyszkolny Konkurs Piosenki Przyrodniczej “Wyœpiewam ca³y Œwiat” dla dzieci w wieku 7-9 lat., zorganizowany przez ZChPK,
– ZChPK przeprowadzi³ 3 Ekologiczne Turnieje
Szkó³ - cykliczn¹ imprezê adresowan¹ do
uczniów szkó³ podstawowych, œrednich i gimnazjów,
– Konkurs “Pszczo³a w œrodowisku naturalnym
i ¿yciu cz³owieka”, zorganizowany przez ZChPK
oraz Starostwo Powiatowe w Che³mie,
– Ekologiczny Konkurs Fotograficzny, zorganizowany przez Zarz¹d Zespo³u Lubelskich Parków
Krajobrazowych we wspó³pracy z Kazimierskim
Oœrodkiem Kultury,
– Konkurs Recytatorski “Piêkno przyrody i krajobrazu w twórczoœci Henryka Sienkiewicza, zorganizowany przez Zarz¹d Zespo³u Lubelskich
Parków Krajobrazowych,
– Konkurs “Spotkania z przyrod¹”, zorganizowany przez Dyrekcjê Parku Krajobrazowego “Podlaski Prze³om Bugu”,
– Konkurs nt. poszukiwania i inwentaryzowania
nietoperzy, zorganizowany przez Dyrekcjê Parku Krajobrazowego ”Podlaski Prze³om Bugu"
we wspó³pracy z LOP,
e) Organizacja rajdów i festynów:
– Wiosenny Rajd GwiaŸdzisty, zorganizowany
przez Uczelniany Klub Sportowy Victor przy Zespole Szkó³ Spo³ecznych w Zamoœciu,
– XII Rajd Adalbertowy, zorganizowany przez
Zarz¹d Zespo³u Lubelskich Parków Krajobrazowych,
– Wspó³organizacja przez Dyrekcjê Parku Krajobrazowego “Podlaski Prze³om Bugu” Dnia Edukacji w Neplach oraz festynu nad Krzn¹ i Bugiem - historia, tradycja podlaska,
f) Publikacja nowych oraz wznowienia wydawnicze folderów i przewodników,
–
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g) Szkolenia dla nauczycieli, organizowane przez
Zarz¹d Che³mskich Parków Krajobrazowych,
m.in. “Edukacja w szkole edukacj¹ dla rozwoju
zrównowa¿onego” dla nauczycieli nauczania
zintegrowanego.
Bardzo wiele dzia³añ w dziedzinie edukacji ekologicznej realizuj¹ organizacje pozarz¹dowe i fundacje, w tym m.in. Liga Ochrony Przyrody, która
swoj¹ bogat¹ ofertê kieruje do uczniów i nauczycieli szkó³ na obszarze województwa, Ekologiczny
Klub UNESCO z Piask i Stowarzyszenie Poleskie,
zajmuj¹ce siê aktywizacj¹ spo³ecznoœci projektowanego Miêdzynarodowego Rezerwatu Biosfery
“Polesie Zachodnie”, popularyzacj¹ idei ekorozwoju, turystyki ekologicznej, rolnictwa ekologicznego
i in.
Szerok¹ dzia³alnoœæ o zasiêgu regionalnym prowadzi Lubelska Fundacja Ochrony Œrodowiska Naturalnego w Lublinie. Dzia³ania te skierowane s¹
g³ównie do m³odzie¿y szkolnej i nauczycieli.
Dla nauczycieli przeznaczone s¹ realizowane
od kilku lat warsztaty edukacyjne w ramach polsko-amerykañskiego programu edukacyjnego
“Kr¹g”.
W trakcie warsztatów nauczyciele zapoznawani s¹ z aktywnymi metodami prowadzenia zajêæ.
Do nauczycieli i uczniów adresowany by³ program
“Bystrzyca - moja rzeka”, którego celem by³o
porz¹dkowanie koryta rzeki, a tak¿e poznawanie
walorów przyrodniczych i kulturowych terenów
w zlewni rzeki Bystrzycy. W czasie wakacji dla dzieci objêtych pomoc¹ Towarzystwa Przyjació³ Dzieci
i Oœrodków Pomocy Spo³ecznej zorganizowano
piêæ jednodniowych “Zielonych Wypraw”. Wycieczki te zorganizowane by³y do Kazimierskiego
i Koz³owieckiego Parku Krajobrazowego. Natomiast do nauczycieli skierowano propozycjê pt.
“Plenery edukacyjne”. W ramach tego przedsiêwziêcia odbywaj¹ siê warsztaty terenowe prowadzone przez pracowników naukowych UMCS. Zorganizowano trzy plenery: dolina Bystrzycy, torfowiska wêglanowe pod Che³mem, dolina Bugu oraz
ostoja ptactwa na stawach w Siemieniu.
Powa¿n¹ dziedzin¹ dzia³alnoœci edukacyjnej s¹
konkursy. Nale¿y tu wymieniæ:
konkurs zbierania puszek aluminiowych (zebrano ponad 2 tony puszek), konkursy literackie i plastyczne w ramach wspomnianego wy¿ej programu
“Bystrzyca - moja rzeka”, konkurs ornitologiczny
dla gimnazjów z okazji Europejskich Dni Ptaków.
Bardzo interesuj¹cym by³ konkurs zorganizowany
wspólnie z Miejskim Inspektoratem Ochrony Œrodowiska, polegaj¹cy na opracowaniu œcie¿ki przyrodniczej w Lublinie. Konkurs adresowany by³ do
szkó³ podstawowych i wp³ynê³o kilka bardzo interesuj¹cych propozycji. Ponadto Fundacja uczestniczy³a w organizacji i fundowa³a nagrody w innych
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konkursach - Olimpiada Wiedzy Ekologicznej,
Olimpiada Biologiczna , Alert Ekologiczny.
Wa¿nym elementem dzia³alnoœci edukacyjnej
jest nadzór merytoryczny i organizacyjny nad, finansowanymi ze œrodków samorz¹du m. Lublina,
zajêciami pozalekcyjnych z edukacji ekologicznej
w m. Lublin. Objêtych jest nimi 65 szkó³, w tym 47
szkól podstawowych i 18 gimnazjów.
Aktualnie rodzi siê szansa rozszerzenia tej formy edukacji na inne oœrodki. W ramach nawi¹zania
wspó³pracy z Polsko - Holenderskim Centrum
Wodnym planuje siê wprowadzenie zajêæ pozalekcyjnych w dalszych 60 szko³ach w terenie:

m. Bia³a Podlaska,
m. Che³m,
m. Pu³awy,
powiat Zamoœæ.
Program ten pocz¹tkowo prowadzony by³by
w oparciu o programy realizowane w szko³ach
w Lublinie, zaœ docelowo uzupe³nione bêd¹ o program realizowany w Wielkiej Brytanii i Holandii.
W ramach tej wspó³pracy planowane s¹ warsztaty dla nauczycieli i organizacji pozarz¹dowych.
Kurs ten pod nazw¹ “Przewodnik Wody” obejmuje
wszystkie aspekty zwi¹zane z wod¹ i przygotowuje
uczestników do dzia³añ edukacyjnych nie tylko
z m³odzie¿¹, ale tak¿e z doros³ymi.
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