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Idea organizowania zielonych 
szkół

potrzeba objęcia dzieci opieką nie 
tylko medyczną ale i pedagogiczną

realizacja obowiązku szkolnego poza 
szkołą



Podstawy prawne 
organizowania „zielonych 
szkół”

Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 29 września 1997 r. (z 
późniejszymi zmianami) w sprawie 
warunków i sposobu organizowania 
przez szkoły i placówki publiczne 
krajoznawstwa i turystyki.



Organizowanie krajoznawstwa i turystyki 
odbywać się może w następujących 
formach:

Wycieczki przedmiotowe
Wycieczki krajoznawczo-turystyczne
 Imprezy krajoznawczo - turystyczne
 Imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy 

wędrowne
 Imprezy wyjazdowe



kilkudniowe wyjazdy klasowe pod 
opieką nauczycieli w miejsca 
interesujące pod względem 

przyrodniczym lub kulturowym 
gdzie dzieci lub młodzież ma okazję 

brać udział w zajęciach 
tematycznych związanych z celem 

wyjazdu



Cele wyjazdów na „zielone 
szkoły”
poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, 

zabytków, kultury i historii danego regionu, 
poznawanie kultury i języka innych państw,
poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, 

gospodarczego i kulturalnego,
wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony 

środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z 
zasobów przyrody, 

podnoszenie sprawności fizycznej,
poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z 

terenów zagrożonych ekologicznie,
upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
przeciwdziałanie patologii społecznej,
poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych 

sytuacjach. 



Funkcje „zielonych szkół”

Kształtujące
Wypoczynkowe
Zdrowotne



Zielona Szkoła w Goreniu Dużym 
jako 

„ośrodek edukacji przyrodniczej” 





Sposoby realizacji edukacji 
przyrodniczej na przykładzie 
zielonej szkoły w Goreniu Dużym

Zajęcia terenowe
Zajęcia stacjonarne
Zajęcia krajoznawczo – 

turystyczne
zajęcia sportowe i kulturalno-

rozrywkowe



 Warsztaty jak przetrwać w lesie - 
surwiwal



Zajęcia terenowe
Warsztaty plenerowe GPS 



 
Warsztaty z badania stanu czystości 

(powietrza wody, gleby)



 Leśna ścieżka edukacyjna



 
Warsztaty z rzeźbienia w drewnie



 

 Warsztaty z masy solnej i kwiaty z bibuły



 
Warsztaty manualne 

z wosku pszczelego i mydła



 
Warsztaty z gliny



 
Wypiek bułek, ciasteczek i 

babeczek w piecu chlebowym 



 
wiklina



Obcowanie z naturą





Zajęcia krajoznawczo-
turystyczne
Warsztaty w siedzibie GWPK –ogród 

edukacyjny Rycykowy Zakątek



Zajęcia krajoznawczo-
turystyczne
Warsztaty ornitologiczne – Ośrodek 

Rehabilitacji Ptaków Chronionych w 
Dębniakach, rezerwat ornitologiczny – Jezioro 
Rakutowskie



Zajęcia sportowe 
i kulturalno - rozrywkowe

Ogniska, quizy, gry sprawnościowe, 
 rozgrywki sportowe



Zajęcia krajoznawczo-turystyczne





Dziękuje za uwagę

Joanna Dąbek
biuro@zielonaszkolagoren.pl

gok@baruchowo.pl
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