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Abstrakt. Babia Góra leży na pograniczu Polski i Słowacji. Na terenach Pol-
ski przyroda masywu objęta jest najwyższą formą ochrony – parkiem narodo-
wym (Babiogórski Park Narodowy). Natomiast po stronie słowackiej chronią 
ją przepisy ustanowione dla obszaru chronionego krajobrazu (CHKO Horna 
Orava). Wyraźnie zarysowuje się potrzeba objęcia przyrody całego masywu 
Babiej Góry jednakową formą ochrony i wprowadzenia jednakowych po obu 
stronach granicy zasad korzystania z niej. Jednak nie wystarczą przepisy – wraz 
z nimi postępować musi wzrost świadomości społecznej. Należy sukcesywnie 
przygotowywać do tego, a przede wszystkim uczyć poszanowania dla rodzi-
mej przyrody najmłodsze pokolenie. Dobrze przygotowani do tego nauczy-
ciele wszystkich poziomów nauczania, edukatorzy i liderzy stanowić będą pod-
waliny skutecznej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju tych cennych 
przyrodniczo terenów. Projekt “Edukacja dla przyrody pogranicza” wprowa-
dza nowatorskie działania w postaci polsko-słowackich spotkań warsztatowych 
i seminaryjnych, specjalnych publikacji oraz e-produktów opartych na nowo-
czesnych technologiach cyfrowych.

Słowa kluczowe: dziedzictwo przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe, edukacja 
plenerowa, pogranicze polsko-słowackie, kompetencje nauczycieli 

Abstract. The mountain as a commonheritage, how to improve education 
for the sustainable development of the Polish-Slovakborderland. Babia 
Góra is located on the borderland of Poland and of Slovakia. In Poland, the 
nature of the massif is covered by the highest form of protection - the national 
park (Babiogórski National Park). On the Slovak side it is protected by the pro-
tected landscape area regulations (CHKO Horna Orava). The need to embrace 
the nature of the entire Babia Góra massif is clearly the same form of protection 
and introducing the same rules of using it on both sides of the border. However, 
the law is not enough - there must be an increase in social awareness, teaching 
mainly the youngest generation of respect for native nature. Well trained teach-
ers for all levels of education, educators and leaders will be the foundations of 
eff ective education for the sustainable development of these valuable natural 
areas. The project “Education for the nature of the borderland” introduces inno-
vative activities in the form of Polish-Slovak workshop and seminar meetings, 
special publications and e-products based on modern digital technologies.

Key words: natural heritage, cultural heritage, outdoor education, Polish-Slo-
vak borderlands, teacher’s skills
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Wstęp
Rejon Babiej Góry położony jest na pograniczu Polski i Słowacji. Nie mniej granica admi-

nistracyjna nie ma znaczenia dla przyrody, migracji zwierząt, rozprzestrzeniania się roślin 
czy zjawisk geologicznych. Jedynie na aktywność ludzką, zarówno osób zarządzających tymi 
obszarami, jak i mieszkających u jej podnóży, czy też ją odwiedzających mają wpływ różnice 
w podejściu do kwestii ochrony po obu stronach granicy. Na terenach Polski przyroda masywu 
objęta jest najwyższą formą ochrony – formą parku narodowego (Babiogórski Park Narodowy). 
Natomiast po stronie słowackiej chronią ją przepisy ustanowione dla obszaru chronionego kra-
jobrazu (CHKO Horna Orava). Zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej rejon Babiej 
Góry włączono do sieci Natura 2000, zaś decyzją UNESCO otrzymał on, jako jeden z pierw-
szych obszarów na świecie, status rezerwatu biosfery. Instytucje takie jak parki narodowe czę-
sto borykają się z problemem uzyskiwania pozytywnego odbioru i wykształceniem tzw. otuliny 
społecznej. Nie da się tego problemu rozwiązać bez współpracy z mieszkańcami najbliższego 
otoczeniem tych terenów. Bez tego trudne jest chociażby wypracowanie kompromisów i znaj-
dowanie rozwiązań, które zadowoliłyby zarówno przyrodę parku jak i mieszkańców najbliż-
szych okolic. Przyczynami powstających konfl iktów są często brak informacji lub jej niewła-
ściwy przekaz. Przyznać należy, że jeżeli wiedza jest niewystarczająca, trudno o dobrą ocenę 
sytuacji, trudno o poszanowanie. Zrozumienie potrzeby ochrony przyrody staje się więc bardzo 
istotnym elementem dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Zadanie to 
realizuje się na wielu płaszczyznach – jedną z nich jest edukacja krzewiąca zasady zrównowa-
żonego rozwoju, mająca na celu zwiększanie świadomości przyrodniczej lokalnej społeczno-
ści. Dla większej skuteczności takich działań szczególną uwagę powinno się poświęcić oso-
bom zaangażowanym w edukację na różnych jej poziomach, czyli nauczycielom i edukatorom, 
a przez nich, w wyniku efektu kaskadowego, próbować dotrzeć do jak najszerszego grona 
mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. 

Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe
Babia Góra to góra pełna skarbów i magii. Całe jej pasmo, stanowi równoleżnikowy 

masyw górski, z punktu widzenia topografi cznego będący potężną barierą orografi czną w kra-
jobrazie. Wysokość najwyższej kulminacji (Diablak 1725 m n.p.m.) pozwala jej zajmować 
drugie, zaraz po Tatrach, miejsce na podium polskich wypiętrzeń górskich. I choć do naj-
cenniejszych walorów Babiej Góry zalicza się piętro alpejskie to teren jest w większości 
pokryty lasem, który w granicach parku zajmuje blisko 85% powierzchni. Różnorakie eko-
systemy są miejscem występowania wielu rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów 
objętych ochroną gatunkową, bądź też istotnych z punktu widzenia przyrody w skali mię-
dzynarodowej. Dla mieszkańców podnóży Babia Góra jest „przyczyną” wszelkich niedo-
godności, bowiem jej usytuowanie w terenie – samotna, wyniesiona wyspa – wyraźnie odci-
ska się na tutejszych warunkach klimatycznych powodując długie i mroźne zimy, krótkie 
sezony wegetacyjne, częste deszcze oraz nagłe i niespodziane zmiany pogodowe. Grzbietem 
masywu przebiega fragment europejskiego działu wodnego, który rozdziela wody spływające 
do Morza Bałtyckiego od wód spływających do Morza Czarnego. 

Znaczne wyniesienie masywu miało także wpływ na różnice kulturowe, ponieważ trudne 
do przebycia góry nie sprzyjały wymianie, a wprost przeciwnie – przyczyniły się do wyodręb-
nienia dwóch grup etnicznych: Babiogórców na północy i Orawian na południu. Góra dzieli 
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także państwa – znacznym fragmentem jej grzbietu przebiega granica pomiędzy Polską a Sło-
wacją, co ma swoje konsekwencje w sposobie ochrony babiogórskiej przyrody. Wiąże się to 
z obowiązującymi na obszarze jednego masywu górskiego dwoma różnymi regulacjami praw-
nymi udostępniania turystycznego. Masyw to jednak nie tylko różnice, ale i podobieństwa. 
Zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, w Polsce i na Słowacji, mieszkają ludzie, dla któ-
rych Babia Góra to symbol ich miejsca na ziemi, symbol małej ojczyzny, symbol tożsamości 
kulturowej. Babia Góra to wspólne dziedzictwo i wspólne problemy. To także wspólne działa-
nia na rzecz budowania otuliny społecznej i wzrostu świadomości ekologicznej zgodnie z zasa-
dami zrównoważonego rozwoju.

Założenia i cele projektu „Edukacja dla przyrody pogranicza”
Projekt „Edukacja dla przyrody pogranicza” przyczyniając się do zwiększenia zrównowa-

żonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego zarówno przez mieszkań-
ców, jak i turystów wpisuje się mocno w statutową działalność Babiogórskiego Parku Narodo-
wego oraz partnera słowackiego Chránená krajinná oblasť Horná Orava (CHKO Horna Orava). 
Jest on realizowany na mocy umowy o dofi nansowaniu podpisanym między Euroregionem 
Beskidy i Babiogórskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Zawoi w ramach Projektu Współ-
pracy Transgranicznej Interreg V A Polska-Słowacja 2014-2020 (http://www.bgpn.pl/interreg-
va-polska-slowacja-edukacja-dla-przyrody-pogranicza). Realizacja projektu ma w zamierzeniu 
przynieść bezcenne korzyści samej przyrodzie, zarówno ożywionej, jak i nieożywionej, a także 
wpłynąć pozytywnie na lokalną ludność. Poprzez odpowiednio przygotowanych nauczycieli 
i edukatorów można dotrzeć do najmłodszych mieszkańców po obu stronach Babiej Góry. 
Sprawa jest istotna również dlatego, że coraz bardziej postępuje oddalanie się dzieci i mło-
dzieży od przyrody, nie tylko tej cennej, ale nawet tej obecnej w ich najbliższym otoczeniu 
(Louv 2014). W szerszym kontekście ma to znaczenie dla zdrowia i powinno wywierać pozy-
tywny wpływ na sytuację ekonomiczną lokalnych społeczności. 

W ramach projektu „Edukacja dla przyrody pogranicza” zaplanowano warsztaty eduka-
cyjne dla osób zajmujących się edukacją – nauczycieli przyrody, biologii czy geografi i na 
wszystkich poziomach nauczania, zarówno z Polski, jak i ze Słowacji (fot. 1). Wymiernym 
i materialnym efektem projektu są produkty utworzone w oparciu o treści przyrodnicze: pol-
sko-słowacka publikacja edukacyjna zawierająca propozycje zajęć dedykowanych przedszko-
lakom i uczniom, pomoce dydaktyczne i aplikacja multimedialna ułatwiająca nauczycielom 
wykorzystanie wypracowanych w trakcie zajęć warsztatowych pomysłów.
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Fot. 1. Uczestnicy warsztatów terenowych (fot. M. Mażul)
Photo 1. Participants of outdoor workshops

Realizacja projektu – wykorzystanie przyrody jako darmowej pomocy 
edukacyjnej

Warsztaty realizowane w ramach projektu składają się z części wykładowej i części prak-
tycznej, czyli z zajęć terenowych. W części pierwszej nauczyciele poznają walory przyrodnicze 
terenu oraz działalność edukacyjną obu partnerów projektu. Ponadto odbywające się wówczas 
warsztaty służą prezentacji pomysłów i propozycji zajęć, gier i zabaw oraz innych aktywno-
ści możliwych do praktycznego zastosowania w procesie nauczania. Zaproponowane scena-
riusze nie są materiałami wykorzystywanymi standardowo podczas typowych lekcji przyrody 
czy biologii.  Tłem i zarazem podmiotem wszystkich zaproponowanych działań jest otacza-
jąca przyroda, zarówno ta „codzienna” – najbliższa, jak i ta szczególnie cenna i chroniona 
znajdująca się w polskim parku narodowym czy słowackim parku krajobrazowym. Już same 
tytułu mają inspirować do działania: „Leśny rolerkoster”, „Kłos czy koszyczek?”, „Leśna rewia 
mody” czy „Babiogórski lapbook”. Oprócz wzbudzenia zainteresowania to, co wydaje się naj-
ważniejsze na drodze do kształtowania pozytywnego stosunku do przyrody, to uwolnienie dzie-
cięcej wyobraźni poprzez pozwolenie na swobodne działanie. Służyć temu mają tworzone na 
zajęciach projekty, konstrukcje, obrazy i modele (fot. 2). Proponowane zajęcia nie wymagają 
przygotowywania kosztownych i czasochłonnych pomocy. Nie wymagają również ścisłego, 
merytorycznego zgłębiania treści przyrodniczych. Zakładają natomiast otwartość i gotowość 
do obcowania ze środowiskiem. Wiele z zaproponowanych aktywności służy pobudzeniu este-
tyki u dzieci, pozwala uwolnić możliwości ekspresji artystycznej przy użyciu prostych i natu-
ralnych środków (Löscher 2002). Aktywności te, niejako „przy okazji” dają możliwość pozna-
nia różnych obiektów przyrodniczych.
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Fot. 2. Jesienna rewia mody – projekty wykonane przez nauczycieli podczas warsztatów kameralnych 
(fot. M. Frączek)
Photo. 2. Autumn fashion show – projects made by teachers during workshops

Prowadzący warsztaty zgodnie ocenili, że najważniejszą kwestią jest „obudzenie dziecka” 
w samych nauczycielach, by oni mogli następnie tak zdobytymi doświadczeniami dzielić się 
ze swoimi podopiecznymi, by nie bali się swobodnej zabawy w bezpośrednim otoczeniu przy-
rody (fot. 3).

Fot. 3. Zajęcia terenowe (fot. M. Mażul)
Photo 3. Outdoor activities

Zadaniem edukatorów jest również wskazywanie możliwości, pokazywanie przykładów, 
nauka obserwacji, towarzyszenie w kroczeniu ścieżkami przyrody, inspirowanie do poszukiwań 
i dociekań, budzenie ciekawości (Wagner 2004). Jest nim też próba poszukiwania i wskazywa-
nia kompromisów pomiędzy interesem mieszkańców, a interesem każdego, nawet najmniej-
szego elementu przyrody. Zaproponowane zajęcia mogą być dowolnie przetwarzane i rozbudo-
wywane, natomiast szczególnie ważna jest zawsze rozmowa omawiająca podejmowane dzia-
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łania i dzielenie się przeróżnymi spostrzeżeniami. Takie dyskusje nie tylko wspomagają proces 
uczenia się dzieci, ale są sposobem na przeanalizowanie metod - co działa prawidłowo, a co 
można zmienić, poprawić. Propozycje zajęć zostały tak opracowane, by mogły służyć zarówno 
młodszym, jak i starszym. Pozwalają przyjrzeć się z bliska przyrodzie, dotknąć jej, posłuchać, 
chłonąć ją wszystkimi zmysłami. Nastawione są na twórczą obserwację, kreatywność i wycią-
ganie wniosków, a także z jednej strony na indywidualizm, a z drugiej na umiejętność pracy 
w grupie. W zajęciach terenowych kluczowe jest wykorzystanie metody pracy z grupą w opar-
ciu o zasady pedagogiki przeżyć. Według niej zanim dowiemy się czegoś o przyrodzie, o lesie, 
musimy coś przeżyć, musimy uwolnić emocje (Ryszka 2016).

Przyroda jest darmową pomocą edukacyjną, po którą można sięgnąć, zwłaszcza w takich 
miejscach jak podnóża jednego z najcenniejszych przyrodniczo zakątków Polski, o każdej 
porze dnia i nocy, a także o każdej porze roku. Jednak zawsze należy pamiętać, aby korzystając 
z jej dobrodziejstw przestrzegać odwiecznych praw natury, uszanować je jak gość, przed któ-
rym szeroko otwarto bramy babiogórskiego królestwa.

W sumie w dwóch edycjach warsztatów (jesień i wiosna) bierze udział około 100 nauczy-
cieli i edukatorów z polskich i słowackich placówek edukacyjnych działających w otulinie 
Babiogórskiego Parku Narodowego i Chránenej krajinny oblasťi Horná Orava, oraz pracow-
nicy zajmujący się edukacją przyrodniczą w wyżej wymienionych instytucjach partnerskich.

Podsumowanie
Programy nauczania i podstawy programowe, zgodnie zresztą z rolą szkoły, nastawione 

są na osiągnięcie wymiernego efektu – nauczenie stosownych treści, wytłumaczenie defi ni-
cji, przećwiczenie ich zastosowania. Edukacja nieformalna może stanowić duże wsparcie dla 
nauczycieli w procesie nauczania. Dzięki możliwości wykorzystania przyrody jako niezwy-
kle skutecznej pomocy edukacyjnej można poszerzyć horyzonty uczniów i sprawić, że często 
obcobrzmiące i niejasne terminy czy procesy zaczną być czytelne i zrozumiałe. W ostatnich 
latach bardzo wyraźnie zaznaczył się jeszcze jeden aspekt nieformalnej edukacji przyrodniczej: 
wśród dzieci i młodzieży coraz większym problemem staje się uzależnienie od sfery technicz-
nych wynalazków. Nie tylko znacznie ogranicza się kontakt z rówieśnikami, ale i z przyrodą. 
Konsumpcyjny przeważającej części naszego społeczeństwa charakter i korzystanie z licznych 
udogodnień zabijają umiejętności poznawcze, a wzrastające tempo życia narzuca rezygnację 
z wielu dotychczasowych aktywności. Spacery z dziećmi do parku zostały zastąpione przez 
spacery po galeriach handlowych, obserwacja zmian pór roku przez zmiany tapet na ekra-
nie monitora, kontakty z przyjaciółmi, gry w berka czy chowanego przez gry komputerowe, 
a wdrapywanie się na drzewa czy płoty przez zorganizowane i zaplanowane zajęcia sportowe 
(Louv 2014). Kontakt dzieci z przyrodą ogranicza się coraz częściej do kontaktu z psem, czy 
kotem, wizyty w ogrodzie zoologicznym czy podlania ziół w doniczce. Dla dzieci i dla ich przy-
szłego rozwoju oraz funkcjonowania niezbędne jest obcowanie ze światem przyrody (Arndt 
i in. 1988). Tylko taki, bezpośredni kontakt, skłoni je do większej wrażliwości, wyrobi w nich 
poczucie współodpowiedzialności za otaczające środowisko przyrodnicze, pomoże dokony-
wać świadomych wyborów i zrozumieć ich konsekwencje. Nauczyciele powinni przełamać 
niechęć do wychodzenia w teren, nawet ten najbliższy, szkoły, potraktować otaczającą przy-
rodę jako najdoskonalszą pomoc edukacyjną (Gooley 2017). Proste, naturalne materiały oraz 
zmienność pór roku pozwolą realizować nauczycielom, wyposażonym dodatkowo w inspiru-
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jące propozycje zadań do wykonania w terenie, kolejne stopnie pedagogicznej dojrzałości śro-
dowiskowej. W przypadku pracy z dziećmi najważniejsze są trzy pierwsze: nauka cieszenia 
się obecnością w naturze; doświadczanie i obserwowanie przyrody oraz rozumienie sieci eko-
logicznych. Dopiero gdy te zostaną zrealizowane można pokonywać trzy kolejne: rozumienie 
i interpretacja zależności człowiek-przyroda; podejmowanie decyzji w zakresie kwestii śro-
dowiskowych; bycie odpowiedzialnym za przyszłość (http://foresteurope.org/wp-content/uplo-
ads/2016/08/Activity_booklet.pdf). Wówczas dojrzałość w realizowaniu idei zrównoważonego 
rozwoju osiągną uczniowie i nauczyciele, a odpowiedzialne społeczeństwo będzie należycie 
rozumieć ideę ochrony wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Babia Góra jest 
jedna i wszyscy powinni ją chronić.

Literatura
Arndt M., Barwinek H., Felmberg I., Müller S., Pradel W. 1988. Przyroda przeżywana 

i obserwowana z dziećmi przedszkolnymi. WSiP. Warszawa.
Gooley T. 2017. Przewodnik wędrowca. Sztuka odczytywania znaków z natury. Wyd. Otwarte. Kraków.
Louv R. 2014. Ostatnie dziecko lasu. Wydawnictwo Relacja. Warszawa.
Löscher W. 2002. Świat wokół mnie. Wrażenia zmysłowe w zabawach dzieci. Jedność. Kielce. 
Ryszka R. 2016. Pedagogika przeżyć. O innej metodzie pracy grupowej. Wydawnictwo Impuls. Kraków.
Wagner E. 2004. Patrzeć - słyszeć - czuć. Jedność. Kielce.
http://www.bgpn.pl/interreg-va-polska-slowacja-edukacja-dla-przyrody-pogranicza
http://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/Activity_booklet.pdf

Magdalena Frączek1, Katarzyna Fujak2, 
Zuzana Kertysova3, Grażyna Trybała2

1Zakład Bioróżnorodności Leśnej,
Wydział Leśny UR w Krakowie; 

2Babiogórski Park Narodowy;
3Správa CHKO Horná Orava

magdalena.fraczek@urk. edu.pl, katarzynaf@bgpn.pl, 
grazynat@bgpn.pl, zazana.kertysova@sopsr.sk


