
Załącznik nr 1
do umowy

Program edukacyjny 

„Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”

I. Założenia ogólne:

Celem programu jest budowanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za środowisko 

przyrodnicze  własnego  regionu  i  Polski,  a  także  świadomości  lokalnych  zasobów 

przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. 

Realizacja zajęć  będzie odbywała się w dwóch etapach. Etap I będzie realizowany w 

formie zajęć edukacyjnych w Parku Narodowym lub Krajobrazowym (wariant docelowy) w 

formule tzw. zielonej szkoły. Etap II, stanowiący kontynuację I etapu, będzie odbywał się w  

formie zajęć pozalekcyjnych w miejscu zamieszkania uczniów lub najbliższej okolicy szkoły. 

W  jego  ramach  przewiduje  się  realizację  projektów  edukacyjnych  oraz  ogólnopolskie 

konkursy ekologiczne/przyrodnicze.

Adresatami pilotażowej fazy programu są  uczniowie klas IV-VI szkół  podstawowych 

z gmin wiejskich z województw, gdzie są zlokalizowane parki narodowe.. Docelowo program 

będzie  kierowany  również  do  uczniów  szkół  gimnazjalnych  z  gmin  wiejskich  i  ternów 

wiejskich gmin miejsko-wiejskich. Zajęcia edukacyjne w ramach programu będą prowadzone 

przez odpowiednio przeszkolonych pracowników parku oraz nauczycieli, przede wszystkim w 

formie ćwiczeń i zabaw terenowych, w oparciu o przygotowany przez Organizatora program 

edukacyjny.

Dodatkowe informacje:

• miejsce realizacji:  baza dydaktyczna i  zasoby Parków Narodowych oraz Parków 

Krajobrazowych (docelowo);

• czas trwania zajęć: etap I – 5 dni (poniedziałek – piątek), etap II – 10 godzin 

dydaktycznych zajęć pozalekcyjnych w szkołach (przed i po zielonej szkole);
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• jednostkowa liczba uczestników: ok. 30-40 uczniów; 

• zakwaterowanie i wyżywienie: baza noclegowa Parku Narodowego lub w okolicy 

Parku.

II. Założenia  metodyczno-dydaktyczne oraz organizacyjne:

• edukacja odbywa się  (w dużej  części)  poprzez zabawę i  ćwiczenia terenowe oraz 

pracę metodą projektu;

• treści dydaktyczne mają strukturę modułów i są łatwe do adaptacji w zależności od 

potrzeb/wymogów danego parku/środowiska lokalnego;

• treści modułów są zgodne z podstawą programową dla danego etapu edukacyjnego;

• co najmniej jeden z modułów zawiera zajęcia sportowe, rekreacyjne i turystyczne;

• ostatni z modułów obejmuje kontynuację programu w formie pracy projektowej, po 

zakończeniu zielonej szkoły (II etap);

• pracownicy parków, realizujący zajęcia bezpośrednio z uczniami oraz nauczyciele – 

koordynatorzy projektu z ramienia szkoły otrzymują bezpłatne materiały dydaktyczne 

oraz są objęci szkoleniami z zakresu realizacji projektu; 

• W  ramach  programu  przewiduje  się  realizację  konkursów  klasowych  i 

międzyszkolnych;

• nad prawidłowością  wszystkich działań  czuwa Komitet  Sterujący,  składający  się  z 

przedstawicieli  m.in.  Ministerstwa  Środowiska,  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej, 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

• wyjazdy  uczniów  są  realizowane  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji 
Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki z dnia 8 listopada 2001r. (Dz. 
U. Nr 135, poz. 1516). 

III. Faza pilotażowa:

Celem  fazy  pilotażowej jest  sprawdzenie  wszystkich  przyjętych  założeń  i  rozwiązań, 

korekta założeń programu na potrzeby jego ewentualnego wdrożenia w skali całego kraju 

oraz stworzenie ogólnopolskiego programu wypoczynku edukacyjnego dla dzieci i młodzieży 

pn. „Zielona Szkoła w Parku Narodowym”. 
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Dodatkowe informacje na temat fazy pilotażowej:

• będzie realizowana w maksymalnie sześciu Parkach Narodowych lub Krajobrazowych, 

w różnych regionach Polski:

 morze (np. Woliński lub Słowiński Park Narodowy),

 góry (np. Tatrzański i/lub Bieszczadzki Park Narodowy),

 niziny  (np. Białowieski Park Narodowy),

 rzeka/jeziora (np. Biebrzański i/lub Wigierski Park Narodowy);

• jest przewidziana dla maksymalnie 12 szkół (po dwie na każdy Park Narodowy);

• termin realizacji: maj-czerwiec 2013 r.

• Zakłada  się  możliwość  powierzenia  części  zadań  wynikających  z  Programu 

podmiotowi zewnętrznemu, tzw. operatorowi.

Finansowanie fazy pilotażowej:

Faza pilotażowa,  w tym zwłaszcza  przygotowanie  jej  założeń,  materiałów dydaktycznych 

i merytorycznych oraz szkoleń, itp. będzie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Wsi Polskiej. Zakłada się, że część kosztów może być finansowana przez podmioty  

uczestniczące w programie.  Niezależnie  od tego Fundusz  lub Operator będzie poszukiwał 

możliwości finansowania programu z innych źródeł, m.in. NFOŚiGW, wojewódzkich funduszy 

ochrony środowiska, MEN, itp. 

Podmioty uczestniczące w fazie pilotażowej projektu i ich zadania:

• Gmina:

 wskazuje szkołę/szkoły do Programu,

 wskazuje nauczyciela – koordynatora oraz minimum trzech opiekunów

 dokonuje rekrutacji uczniów,

 pokrywa koszty ew. zajęć dodatkowych (np. basen, wstęp do muzeum, 

itp.).

• Park Narodowy:

 udostępnia bazę dydaktyczną,

 udostępnia – w miarę możliwości – bazę noclegową,

 zapewnia prowadzących – wykładowców, ew. przewodników,

 funduje drobne nagrody/upominki w konkursach.

3



• Operator / Fundacja:

 zleca opracowanie treści metodycznych i dydaktycznych,

 koordynuje projekt,

 poszukuje  możliwości  sfinansowania  kosztów  zakwaterowania 

i wyżywienia, ew. udziela grantów na ten cel.  

Wstępny harmonogram realizacji fazy pilotażowej:

styczeń / luty 2013 wyłonienie  koordynatora  programu  oraz  opracowanie 

szczegółowego  harmonogramu  i  preliminarza  finansowego  fazy 

pilotażowej

luty / marzec 2013 przygotowanie  założeń  metodycznych  i  dydaktycznych,  wybór 

Parków Narodowych lub Krajobrazowych

marzec / kwiecień 2013 rekrutacja szkół do fazy pilotażowej, podpisanie umów z gminami, 

ew. wybór operatora/operatorów

marzec / kwiecień 2013 przygotowanie i druk materiałów dydaktycznych

kwiecień 2013 szkolenie  dla  pracowników  parków  (prowadzących  zajęcia), 

nauczycieli i operatorów

maj / czerwiec 2013 realizacja programu w poszczególnych parkach, zajęcia w ramach 

II etapu

maj / lipiec 2013 bieżący monitoring i ewaluacja programu

lipiec 2013 podsumowanie,  wnioski  końcowe,  przygotowanie  założeń  fazy 

właściwej
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Ramowy program edukacyjny w ramach programu „Zielone Szkoły w Parkach 
Narodowych”

Adresaci Projektu: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z gmin wiejskich z 
województw, gdzie są zlokalizowane parki narodowe.
Cel główny Programu: budowanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za 
środowisko przyrodnicze własnego regionu i Polski, a także świadomości lokalnych zasobów 
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.
Cele szczegółowe Programu: :

• Dostarczanie dziecku informacji o otaczającym go świecie.
• Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody.
• Wyrabianie umiejętności obserwacji środowiska naturalnego i samodzielnego wnioskowania.
• Propagowanie wartości ekologiczno - zdrowotnych
• Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie oraz 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych

Metody pracy
• obserwacja
• dyskusja
• doświadczenia
• praca metodą projektu
• rozmowa
• pokaz
• wywiad 
• konkursy
• praktyczne działanie
• gra terenowa
• prace plastyczne
• gry dydaktyczne
• turniej wiedzy
• rozgrywki sportowe
• wycieczki

Formy pracy:
• indywidualna
• zespołowa
• zbiorowa

Misja „Przyroda”

1. Pre-moduł – realizowany przed wyjazdem na Zieloną Szkołę

Zadanie: Szukamy skarbów przyrody
Nauczyciel przekazuje uczniom zadanie, że muszą pozyskać informacje na temat Parku 
Narodowego do którego się udają, zadaje im pomocnicze pytania np. Co to jest Park 
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Narodowy, jaki jest symbol tego parku do którego się udają, jakie są zasady zachowania 
w parku narodowym (zasady w postaci gry – Kodeks badacza, oraz regulamin turnusu- 
zachowań – w postaci )
Zbieramy wiedzę, robimy to tak by nie zniszczyć tego co badamy
Jak obserwować ptaki by je zobaczyć?
Co należy robić by przygoda z przyrodą była maksymalnie efektywna?
W czasie spotkania uczestnicy przyszłego wyjazdu w czasie burzy mózgów ustalają jak 
bezpiecznie i efektywnie (dla siebie i dla przyrody) przeprowadzać obserwacje
Pierwszego dnia wyjazdu poznają zasady (regulamin) dotyczące pobytu.

Dzień 1: Od przygody do przyrody 
Przed południem
Dojazd do miejsca zakwaterowania, regulamin wyjazdu, obiad
Po południa
Gry i zabawy przyrodnicze, integracja grupy, poznawanie przyrody wszystkimi zmysłami, 
poznanie terenu – zajęcia z mapą, gps
Wieczorem
Ognisko

Dzień 2:  Poznajemy różnorodność 
biologiczną – OD MRÓWKI DO ŚWIERKA 

RÓŻNORODNOŚĆ WIELKA 

Cele: 
- zaciekawienie światem przyrody

- poszerzenie wiedzy na temat bogactwa gatunkowego
- kształtowanie wrażliwości przyrodniczej
- znaczenie zachowania bioróżnorodności

Czy istnieje różnica?
Dlaczego istnieje różnica? (opis siedlisk, wykorzystanie narzędzi, wysokość, nachylenie, opis 
roślinności u ptaków, parametry fizyko-chemiczne)

Ogródek
- liczymy wszystko co się rusza i się nie rusza
Trawnik łąka
Buczyna świerczyna
Las gospodarczy las naturalny
Jezioro oligotroficzne jezioro eutroficzne

- badamy siedliska i uwarunkowania
Sposób użytkowania
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Gleba
Warunki topograficzne
wilgotność

Dlaczego ważne jest zachowanie różnorodności?
- sieci powiązań troficznych

6 godzin

Przed południem – 5 h
Na mapie zaznaczamy miejsce gdzie dzieci mają przeprowadzić badania, można wykorzystać 
busole

W zależności od Parku możliwe warianty: 
• Wariant ptasi  
• Wariant leśny (las naturalny, las gospodarczy)
• Wariant siedliskowy (łąka, nieużytek, las, woda stojąca, woda płynąca, torfowiska) (wody, 

torfowiska))

Analiza ilościowa i jakościowa (pospolite i rzadkie) - Nie tylko liczba ale także jakość

Opis  siedliska  (wykorzystanie  narzędzi,  wysokość,  nachylenie,  opis  roślinności  u  ptaków, 
parametry fizyko-chemiczne)

Po południu – 3 h
prezentacje , kalambury gra z siecią powiązań – drzewo

Dzień 3: Funkcjonowanie ekosystemów – 
PRAWA PRZYRODY; CZŁOWIEK W 

PRZYRODZIE 

Jak funkcjonują naturalne ekosystemy?
Jak odnawia się przyroda?
- rola martwego drewna w lesie
- sukcesja
- wpływ człowieka
- roślinożercy – drapieżcy
- cykl życiowy drzewostanu
- ekologia jezior

Czy człowiek ma wpływ na procesy?
Czy człowiek powinien pomagać przyrodzie?

Człowiek w przyrodzie
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Jak człowiek wpływa na ekosystem?
Jak człowiek może zakłócić naturalne funkcjonowanie ekosystemów?

- osiedlają się na jakimś miejscu, budują dom – jak to wpływa na środowisko?
- zagospodarowanie turystyczne jak wpływa na środowisko

Fragmentacja siedlisk, bariery i izolacja
- gatunki obce
- korytarze ekologiczne
- analiza krajobrazu

Jakie są skutki i jak przeciwdziałać?

Przed południem – w zależności od Parku warianty
Jak funkcjonują naturalne ekosystemy:
Torfowisko 
Las (martwe drewno)  
Polany
Jezioro, rzeka
Potok 

Po południu jedna z gier do wyboru:
Bioakumulacja  
Inwazja gatunki obce  
Korytarze ekologiczne 
Osiedlają się i jak to wpływa  
Zagospodarowanie turystyczne  

Dzień 4: Człowiek w przyrodzie – 
PRZYGODA Z PRZYRODĄ  

Przygoda z przyrodą
- kulturowy wymiar
- korzyści z istnienia parku
- inspiracje
- rekreacja
- emocjonalny kontakt z przyrodą

„świt nad morzem”
Wieczorne, nocne i poranne obserwacje przyrodnicze

Wycieczka krajoznawcza
- rola człowieka
- rola Parku Narodowego

Do obiadu: Wycieczka objazdowa
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Po  objedzie  do  wyboru:  plener  malarski,  plener  fotograficzny,  pamiątka  z  pobytu, 
warsztat kulinarny, kartka pamiątkowa, - wieczorne obserwacje  

Dzień 5 Wprowadzenie do projektu 
PRZYRODA? JESTEM ZA!  

Przyroda? Jestem za!
Jaka jest rola Parku Narodowego?
Co możemy zrobić?
- ustalenie co będzie wykonywane w ramach projektu

Co jest skarbem w Parku?
Podsumowanie części badawczej- odpowiadamy na pytania
Co ja mogę zrobić dla przyrody? Jak ta przyroda może mi się przydać?
Co ja mogę zrobić by to było trwałe?

Podsumowanie podsumowań – mapa myśli
Co mnie zadziwiło?
Co mnie zaskoczyło?
Co mi się podobało?

Po obiedzie wyjazd do domu

Projekt edukacyjny – po zakończeniu 
Zielonej Szkoły 

Cudze chwalicie swego nie znacie – zielone propozycje odpoczynku
Mapa atrakcji przyrodniczych i kulturowych
Stworzenie gry planszowej 

Uczniowie poprzez swoją pracę nabywają umiejętności, wiedzę.

- zagrożenia różnorodności biocenoz w okolicy
- pomniki przyrody
- gatunki inwazyjne
- ścieżka przyrodnicza
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