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Environmentálna výchova

Výchova cez projekt predstavu je modernú formu en-
vironmentálnej výchovy úspešne aplikovanú vo via-
cerých krajinách západnej Európy. Je založená na rie-
šení spoločného projektu sústredeného na určitý prob-
lém. Ťažisko výchovy cez projekt v environmentálnej
oblasti spočíva v aktivizácii a zapojení r ôznych cieľových
skupín do programu s taros tlivosti o životné pr ostredie
formou participácie na spoločnom projekte. Základom
úspešnej aplikácie bolo vytvorenie vhodného riešiteľ-
ského kolektívu. Riešiteľský kolektív pr edstavoval s kĺ-
benie viacerých vedeckých, odborných, pedagogických
a záujmových organizácií, čo vytvorilo predpoklady na
úspešné zvládnutie riešenia daného projektu.

Pr ojekt bol sústredený na vybudovanie Environmen-
tálneho prírodného laboratória, na realizácii ktorého sa
aktívne podieľali nielen jednotlivé cieľové skupiny, ale
aj miestne obyvateľstvo. Environmentálne prír odné la-
boratórium pr edstavu je príklad zaujímavého a vhodného
podania informácií o prírodných a kultúrnohistorických
danostiach územia formou pôsobivého monitor ovacie-
ho a informačného systému. Jeho význam spočíva:

• v  hodnotení vlastností jednotlivých krajinotvorných
zložiek , v sledovaní javov a procesov prebiehajúcich
v krajine, či už prírodných alebo aj kultúrnohistorických
a antropogénnych,

• v získavaní, resp. v opakovaní si nielen ekologic-
kých a environmentálnych poznatkov, ale aj poznatkov
z ostatných predmetov - geografických, geologických,
botanických, zoologických,

• v možnosti konfrontácie získaných vedomos tí
o krajine, aktivitách človeka a pod. so skutočnosťou,

• v aktivizácii žiakov, obyvateľov v oblasti ochrany
a tvorby životného pros tredia - podnietenie záujmu
o starostlivosť o životné prostredie,

• v podnietení tvorivos ti, súťaživos ti a konkurencie
v rozvoji tímovej spolupráce,

• v získavaní zručností a v oboznámení sa s novými
technikami, v možnosti samos tatne j práce žiakov – na-
stolenie modelových situácií, zadanie problémových
úloh, ich riešenie rôznymi metódami – kvízy , súťaže,
hádanky, ekologické hry a pod.

En vironmentálne prírodné laboratórium v obci Suchá nad
Parnou pozos táva z nasledovných tr och základných čas-
tí:

• Ekocentrum – predstavuje úvodné stanovište pre
vstup na náučný chodník. Má char akter výchovno-vzde-
lávacieho a poradenského centra v environmentálnej
oblasti. Jeho hlavnou náplňou je poskytovať širokej ve-
rejnos ti informácie a konzultácie v oblas ti ochrany
a tvorby životného pros tredia. Je sústredené na priblí-
ženie a poznávanie krajiny, resp. územia ako celku. 0pi-
suje a ilustruje vlastnos ti jednotlivých krajinotvorných
zložiek . Ako stála expozícia je tu komplex kartografic-
kých výstupov – panelov, ktoré pútavou, názornou for-
mou prezentujú vlastnos ti jednotlivých zdrojov územia.
V Ekocentre je zároveň k dispozícii informačný systém
a doteraz spracované štúdie a dokumentácie o území.
Súčasťou Ekocentra je aj fotodokumentácia znázorňu-
júca kr ajinno-ekologické dominanty územia, ako
aj negatívne faktor y ohrozujúce životné prostr edie obce.
Predstavu je súbor environmentálnych f otografií, ktoré
prezentujú nielen vnímanie krajiny záujmového územia
odborníkmi, ale aj miestnym obyvateľstvom. Vo fotodo-
kumentácii sú fotografie, ktoré boli r ealizované formou
súťaže Suchovská ekofotografia. Súčasťou Ekocentra
je aj výstavka de tských prác - kresby a ekoplagáty za-

chytávajúce vnímanie životného prostredia deťmi
a mládežou.

• Ekolaboratórium  - má charakter náučnej plochy
zameranej na demonštráciu a sledovanie vybraných prí-
rodných javov a procesov. Umožňuje štúdium vegetá-
cie vo vzťahu k stanovištným podmienkam územia, ako
aj monitoring kvalit y jednotlivých zložiek životného
prostredia. Ekolaboratórium pozostáva z dvoch základ-
ných častí:

- z abiotickej - tvor enej súborom prís trojov na sledo-
vanie a hodnotenie základných vlastností zložiek život-
ného pros tredia – klimatické ukazovatele, hydrologic-
ké, pôdne procesy a pod. Základom abiotickej časti je
klimatická stanica so súborom prís trojov zameraných
na sledovanie zákonitostí počasia a klímy v území. Špe-
ciálne pomôcky abiotickej časti Ekolaboratória tvoria dve
kufríkové sady na meranie znečisťujúcich prvkov vo vode
a pôde, ktoré sú umiestnené v špecializovane j učebni
v interiéri školy: Aquamerck je kompletné laboratórium
na analýzu vody a Agroquant je pôdne laboratórium
komplexne vybavené na stanovenie obsahu dusičnanov,
dusitanov, amoniaku a hodnôt pH v pôde,  komposte,
hnojovici a ostatných priemyselných hnojivách.

- z biotickej, ktorá má charakter bot anickej záhrady
a je prezentovaná súborom s tanovištne vhodných dre-
vín s ilustráciou ich hlavných charakteris tických čŕt, ale
aj súborom intr odukovaných dr uhov ako príklad nega-
tívneho zásahu človeka do prírodne j krajiny. Súčasťou
je aj prezentácia vybraných druhov ornitofauny viaza-
nej na biotopy záujmového územia. Žiaci sa tu môžu
učiť spoznávať rastlin y a živočíchy typické pre danú
oblasť.

Osobitnú súčasť Ekolaboratória pr edstavujú modely
na ilustráciu prírodných javov a procesov, ktoré sú pre-
dovšetkým viazané na abiotické a biotické podmienky
územia:

- erózny model – cieľom modelu je indikovať eróziu

pôdy podmienenú zrážkovou vodou. Model môže slúžiť
na sledovanie reálneho účinku zr ážok na modelovú plo-
chu, ale aj na možnú simuláciu erózie pôdy.

- modelovanie a monitoring rozkladu biomasy - cie-
ľom modelu je poukázať na proces premeny organickej
hmoty z rastlinných zvyškov, kt orý predstavuje počia-
tok cyklu živín v prírode. Model je založený na pozoro-
vaní rozkladu stromovej biomasy počas vegetačnej se-
zóny.

• Náučný chodník preds tavuje výchovno-vzdeláva-
ciu trasu vedenú prír odne a kultúrne zaujímavými loka-
litami obce s cieľom vizuálnou formou priblížiť verejnos-
ti najvýznamnejšie krajinno-ekologické prvky územia.
Jednotlivé stanovištia prezentujú prírodné danosti úze-
mia (unikátnosť flóry a f auny vo vzťahu k ich pros tre-
diu), kultúr nohistorické danosti (f o rmy osídlenia
a sociálno-ekonomického rozvoja a pod.). Upozorňujú aj
na negatívne zásahy a vplyvy človeka na krajinu a jej
jednotlivé krajinotvorné zložky (napr. regulácia tokov,
vplyvy veľkoplošného intenzívneho poľnohospodárstva,
vplyvy rekreácie a pod.). Náučný chodník pozostáva z 11
základných zastávok, ktoré sú špecificky tematicky
zamerané a sú lokalizované v intraviláne a extr aviláne
obce. Výtvarné stvárnenie informačných panelov môže,
okrem edukačnej činnosti, evokovať aj es tetické cítenie
návštevníka. Náučný chodník v obci Suchá nad Parnou,
na rozdiel od väčšiny náučných chodníkov na Sloven-
sku, nie je lokaliz ovaný v žiadnom chránenom území,
ale je umiestnený priamo v poľnohospodársky intenzív-
ne využívanej krajine. Jeho cieľom je priblížiť zaujíma-
vos ti kultúrne j poľnohospodárskej krajiny – najmä tvor-
bu funkčných ekologických sietí. Z hľadiska náročnosti
možno chodník považovať za nenáročný. Trasa je okruž-
ná, uzavretá s východiskovým bodom pr ed obecným
úradom na námestí obce. Celková dĺžka trasy je cca 4 –
5 km. Doba prechádzky je rôzna, závisí od vekovej ka-
tegórie návštevníkov a od f ormy štúdia na jednotlivých

Výchova cez projekt
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stanovištiach. Z hľadiska tematického ide o typ poly-
funkčného náučného chodníka pr ezentujúceho nielen
prír odné, ale aj kultúrnohistorické hodnoty obce.

Základné cieľové skupiny, ktoré sa podieľali na rea-
lizácii projektu boli:

a) Odborníci z oblasti životného pros tredia (pr acov-
níci ÚKE SAV, Distelverein Deutsch Wagram), ktorí uro-
bili k omplexné krajinno-ekologické mapovanie územia
a na základe t oho vypracovali odborný scenár Environ-
mentálneho prírodného laboratória.

Prínosom bol priamy kontakt odborníko v
s verejnosťou, korekcia ich rozhodnutí na základe po-
žiadaviek a špecif ík mies tneho obyvat eľstva, ako
aj zapojenie miestneho obyvateľstva do rozhodovacie-
ho procesu starostlivos ti o životné prostredie.

b) Pedagogickí pr acovníci, odborníci a aktivisti
z oblasti živ otného pros tredia, ktorí realizovali Ekolabo-
ratórium a tiež aplikovali nový systém environmentál-
ne j výchovy a vzdelávania.

Prínosom pre túto skupinu je obohatenie vyučova-
cieho procesu o nové formy výchovy a vzdelávania –
vzdelávanie a výchova priamo v prírode, zís kanie me-
dzinárodných skúseností, celkové obohatenie a skvalit-
nenie vyučovacieho procesu, ako aj vytvorenie nových
didaktických pomôcok.

c) Predstavitelia samosprávy, záujmových organizá-
cií, ktorí realizovali a následne budú prevádzkovať jed-
notlivé zariadenia environmentálnej výchovy, a to obec-
ný úrad - Ekocentrum a Poľovné združenie Zelený háj -
náučný chodník .

Prínosom pre túto cieľovú skupinu bolo vytvorenie
par tnerstiev v rámci odborných organizácií a organizácií
pôsobiacich v oblasti výchovy a vzdelávania. Za prínos
možno tie ž považovať vytvorenie informačného systé-

mu o území, vypracovanie en-
vironmentálneho manažmentu
územia, čo skvalitní a zjedno-
duší rozhodovacie procesy.

d) Žiaci základnej a materskej
školy sú základnou modelovou
skupinou na overenie netr adič-
ných foriem environmentálnej
výchovy.

Prínosom pre túto skupinu
je, okrem zatraktívnenia envi-
ronmentálnej výchovy, aj prí-
spevok k celkovému rozvoju
osobnosti – zvýšenie environ-
mentálneho vedomia, formova-
nie zručností, rozvoj tímovej
spolupráce, rozvoj vnemových
techník a pod. Z hľadiska efek-
tí vnosti f ormovania envir on-
mentálneho vedomia začíname
s výchovou v detskom veku
a následne ju budeme rozvíjať
a zdokonaľovať na vyšších stup-
ňoch štúdia. Jedno tlivé vývojo-
vé etapy nemožno zanedbať.
Pre deti sa vytvoril pries tor
a možnosti, aby sa o životnom
prostr edí nedozvedali len
z učebníc, ale aby si mohli
v pr axi vyskúšať svoje t eoretic-
ké vedomos ti. Tým sa celá
problematika životného prostre-
dia môže dos tať hlbšie.

e) Ostatní obyvatelia obce (nepriami účastníci) – boli
zapojení do projektu nepr estaj-
ným informovaním cez žiakov,
miestne médiá, ba dokonca sa
mnohí z nich aktí vne zapojili do
spolupr áce. Viacerí z nich sa za-
pojili do súťaže o Suchovskú
ekofotografiu a ekoplagát.

Pre širokú verejnosť je príno-
som náučný chodník a Eko-
centrum, ktoré sú vhodnými ná-
strojmi pre poznávanie svoje j
krajiny ako celku – v histo-
rických, environmentáln ych
a sociálno-ekonomických súvis-
lostiach. To sa v konečnom dô-
sledku preja ví na formovaní en-
vironmentálneho vedomia. Skú-
senosti z pr ojektu sú zhrnuté
v manuáli, ktor ý predkladá kon-
krétnu ukážku tvorby Environ-
mentálneho prírodného labor a-
tória v obci Suchá nad Parnou.
Súčasťou manuálu je aj prezen-
tácia pracovných lis tov, ktor é
môžu byť využité v rámci envi-
ronmentálne j výchovy . Sú kon-
cipované tak, aby využívali in-
formácie zís kané pri návšteve
jednotlivých súčasti tohto labo-
ratória. Z hľadiska odbornosti sú
pracovné listy sústredené na po-
chopenie základných environ-
mentálnych pojmov, na pozná-
vanie podmienok a problémov
bezpros tredného životného

prostredia. Pracovné listy preds tavujú vhodný nástroj
na doplnkovú fo rmu envir onmentálnej výchovy.
V úlohách a zadaniach sa využívajú rôzne techniky, na-
príklad doplňovačky, tajničky, roháčik, hádanky, osem-
smerovky, číselné hlavolamy, kreslenie a pod. Úlohy
v pr acovných listoch tematicky nadväzujú na zastávky
náučného chodníka a na informácie z panelov Ekocen-
tra a Ekolaboratória.

Tento projekt je pilotným projekt om v oblasti r ozvo-
ja netradičných foriem environmentálnej výchovy. Skú-
senos ti s výchovou formou projektu, ako aj metódou
výchovy priamo v prírode, môžu byť vhodnou inšpir á-
ciou na rozvoj a aplikáciu podobných metód i v ostat-
ných školách.

Environmentálne prírodné laboratórium je vhodnou
didaktickou pomôckou na výučbu prírodovedne orien-
tovaných predmetov priamo v prírode. Môže slúžiť na
environmentálnu výchovu nielen v rámci uvedenej ško-
ly, ale môže byť vhodným priestor om aj na realizáciu
nef o rmálnej environmentálne j výchovy pr e školy
a obyvateľov blízkeho okolia. Environmentálnu výcho-
vu môžu návštevníci realizovať aj formou exkur zií a škol-
ských výletov. Pevne veríme, že pr ezentovaný projekt
bude vhodnou inšpiráciou nielen pre pedagogických pra-
covníkov, ale aj pre manažérov obcí a všetkých tých,
ktor ým nie je ľahostajný osud životného pros tredia.

Predkladaný príspevok je výsledkom riešenia pro-
jektu CBC PHARE – Spoločný fond malých projektov
SR – AT 2002/000 – 642.03 - 0013 Učíme sa navzá-
jom. Tento dokument bol vytvorený s finančnou pomo-
cou Európskej únie. Názory v ňom vyjadrené sú výluč-
ne názormi riešiteľov projektu a nevyjadrujú žiadnym
spôsobom oficiálny názor Európskej únie.
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Ús tav krajinnej ekológie SAV
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