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NIEPAŃSTWOWA WYŻSZA
SZKOŁA PEDAGOGICZNA

KOŁO NAUKOWE
PRZYJACIÓŁ NATURY I CZŁOWIEKA

PROGRAM, PODSTAWOWE CELE

PREAMBUŁA
Aktualny stan środowiska naturalnego budzi zaniepokojenie i troskę szerokich kręgów
społecznych. Rozwój cywilizacyjny, niosąc człowiekowi wiele korzyści, przyczynił się
jednocześnie do naruszenia naturalnej równowagi w przyrodzie. Najbardziej namacalnym
tego wyrazem jest narastający proces zaburzeń klimatycznych i globalnego ocieplenia, jak też
wymieranie wielu gatunków zwierząt i roślin.
Ostatnim, znaczącym sygnałem wagi problemu, stała się opublikowana w tym miesiącu
(czerwiec 2015 roku) Encyklika Papieża Franciszka, poświęcona ochronie Matki Ziemi przed
zniszczeniem.
Uczelnie Wyższe winny, naszym zdaniem, przyczyniać się do kształtowania wśród studentek i
studentów świadomości wagi problematyki ochrony środowiska.
Winniśmy, jako Nauczycielki i Nauczyciele akademiccy, jako cała Społeczność Akademicka,
zwracać baczną uwagę na relacje człowieka i nas samych – ze środowiskiem Natury, bowiem
jesteśmy jej częścią. Bez zdrowej Natury, bez czystego powietrza, czystej wody, czystej gleby,
bez zdrowych roślin i zdrowych zwierząt, nasz byt jako ludzkich istot będzie zagrożony, a
przyszłość następnych pokoleń niepewna.
W toku edukacji akademickiej każda studentka i każdy student winien mieć okazję do
pogłębionej refleksji nad aktualnym stanem Planety, nad własnym stylem życia, nad
wartościami, którymi kieruje się w kształtowaniu swego życia. Każda kształcąca się osoba
winna wziąć pod uwagę, w jaki sposób jej osobiste zachowania, decyzje, wybory i
preferencje mogą oddziaływać na równowagę Natury, na przyrodę, na otoczenie.
Winniśmy wzmacniać tendencję i zachęcać do wyborów i zachowań, które uwzględniają
Dobro Przyrody i Dobro Przyszłych Pokoleń.

ODNIESIENIE PROGRAMU KOŁA DO KIERUNKÓW STUDIÓW:
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Pedagogika:
- Przygotowanie przyszłych pedagogów do upowszechniania problematyki ochrony
środowiska
- Promowanie świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych
- Promowanie zdrowego, zrównoważonego stylu życia
- Kształtowanie umiejętności inicjowania i prowadzenia praktycznych działań w zakresie
ochrony środowiska i troski o Matkę Ziemię

Psychologia:
- Budzenie świadomości związków, jakie zachodzą pomiędzy stanem środowiska naturalnego
a ciałem i psychiką człowieka
- Wskazanie na kontakt z czystą, pierwotną Naturą jako na remedium na cywilizacyjny stres,
napięcie, wyczerpanie układu nerwowego i wypalenie zawodowe
- Rozwijanie wrażliwości na piękno Natury, na jej dobroczynny wpływ na psychikę i ciało
człowieka
- Kształtowanie zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez aktywny wypoczynek na łonie
Natury
- Edukacja w zakresie nawiązywania psychologicznego, pozytywnego kontaktu ze
zwierzętami i roślinami w celu lepszego rozumienia Świata Natury i w celu wzbogacenia
własnych doświadczeń wewnętrznych

Bezpieczeństwo Wewnętrzne:
- Kształtowanie w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne postaw, które
biorą pod uwagę stan i potrzeby środowiska naturalnego
-Wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego poprzez otaczanie troską Obszarów Zielonych
- Otaczanie troską i ochroną świata Roślin i Zwierząt
- Przygotowanie do prowadzenia interwencji w tych dziedzinach i obszarach życia
społecznego, gdzie mogą rozwijać się tendencje wiodące do degradacji środowiska
naturalnego
- Przygotowanie do współpracy w zakresie międzynarodowym, której celem jest
kultywowanie troski o dobro Matki Natury
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FORMY PROPONOWANYCH DZIAŁAŃ:

1. Edukacja własna członków Koła:
Rozwijanie wrażliwości na Piękno Natury i potrzeby Matki Natury.
Zmiana świadomości i stylu życia.
W ramach edukacji przewidujemy:
- Regularne spotkania Członków Koła
- Przygotowywanie dyskusji, debat, mini wykładów, prezentacji
- Spotkania z zaproszonymi gośćmi
- Realizacja zadań własnych, związanych ze zmianą świadomości i stylu życia
- Organizowanie podczas ferii/wakacji wspólnych wyjazdów i obozów
edukacyjnych
- Wycieczki i wyprawy w naturalne, zielone miejsca

2. Działania na rzecz Dobra Natury i Człowieka:
- Kontynuacja obywatelskiej troski i patronatu nad Zielonym Zakątkiem w
dolinie Rzeki Białej w Białymstoku
- objęcie troską kolejnych, zagrożonych dewastacją zielonych rejonów na
terenie miasta, jak Las Zwierzyniecki i Las na Pieczurkach
- Inicjowanie Akcji Sprzątania Świata
- Troska o czystość w całym rejonie doliny Rzeki Białej na terenie miasta oraz
o czystość jej wód
3. Współpraca z instytucjami Administracji Państwowej, z Organizacjami
Społecznymi, Wyznaniowymi i Uczelniami Wyższymi w zakresie troski o
Dobro Środowiska Naturalnego i Człowieka
4. Współpraca ze środkami masowego przekazu w celu promowania troski o
Matkę Naturę (prasa, radio, telewizja)

5. Przygotowanie do edukacji innych osób i prowadzenie ich edukacji
- Edukacja w rodzinie i kręgu znajomych
- Edukacja w środowisku pracy
- Edukacja wybranych grup społecznych (np. młodzież szkolna)
6. Przygotowanie i prowadzenie badań naukowych w przedmiocie:
- Świadomości wybranych grup społecznych odnośnie stanu środowiska
naturalnego i stosunku do tego środowiska
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- Stylu życia wybranych grup społecznych pod kątem
przychylności/nieprzychylności wobec Matki Natury
- Upowszechnianie wyników tych badań
- Tworzenie warunków do przygotowywania, pisania i obrony prac
licencjackich oraz magisterskich, dotyczących zagadnień związanych z ochroną
natury. Prace mają być oparte o konkretne badania naukowe oraz ich
rezultaty.
7. Tworzenie Sieci Zielonej Współpracy
Tworzenie warunków do współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami
oraz osobami na rzecz rozwijania troski o Matkę Ziemię i Człowieka.
Współpraca międzynarodowa w wymienionym zakresie.

