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dukacja przyrodnicza, rozumiana
jako komentarz do życia lasu i ob-
serwowanych w nim zjawisk, była

obecna w pracy leśników właściwie zawsze, stąd
trudno doszukiwać się jakichś początków tej dzia-
łalności. Niemniej dopiero wyeksponowanie funk-
cji społecznych lasu w Ustawie o lasach z 1991 r.
oraz powołanie w trzy lata później leśnych kom-
pleksów promocyjnych doprowadziło do uznania
edukacji przyrodniczoleśnej społeczeństwa za
nowe zadanie pracowników Lasów Państwo-
wych.

W minionym dziesięcioleciu ewoluowała sa-
ma nazwa tejże edukacji – od ekologicznej,
przez przyrodniczą, przyrodniczoleśną, aż do
edukacji leśnej. Terminy te bywają stosowane za-
miennie, co jest dużym uproszczeniem, dlatego
wyjaśnijmy, że edukacja leśna społeczeństwa,
którą dzisiaj podejmują leśnicy, to część edukacji
ekologicznej i przyrodniczej odnosząca się do la-
su, leśnictwa i gospodarki leśnej.

Dlaczego edukacja leśna? Wokół gospodarki
w lasach narosło wiele mitów, przekłamań i pół-
prawd. Leśnictwo polskie bywa postrzegane nie-
kiedy przez analogię do rzeczywistego, wciąż
bardzo aktualnego dramatu pierwotnych lasów
strefy tropikalnej czy tajgi syberyjskiej, gdzie każ-
dego roku wylesienia liczone są w milionach hek-

tarów. Znamienne jest, że w świadomości więk-
szej części naszego społeczeństwa lasów w Pol-
sce... wciąż ubywa. Łatwo się o tym przekonać,
zadając pytanie dzieciom, młodzieży i dorosłym,
po raz pierwszy spotykającym się z leśnikiem.
Tymczasem oficjalne dane roczników Głównego
Urzędu Statystycznego pokazują, że w okresie
powojennym lesistość Polski wzrosła z 21 do
28,8%, co przekłada się na powierzchnię leśną
blisko 2,5 mln ha. Skąd więc aż takie nieporozu-
mienie? Otóż analizując oficjalne programy na-
uczania szkolnego przedmiotów przyrodniczych
na poziomie podstawowym, średnim i wyższym,
nie znajdziemy dziedziny wiedzy, ani nawet jej
elementów, którą określić by można racjonalnym
użytkowaniem zasobów przyrody (w tym zaso-
bów leśnych). Edukacja przyrodnicza w tym za-
kresie skupia się na eksponowaniu konserwator-
skich form ochrony przyrody, rozbudzaniu wiel-
kich emocji z tym związanych, co jest działaniem
potrzebnym, wysoce pożytecznym, ale przecież
niewystarczającym. Człowiek na co dzień korzy-
sta z zasobów przyrody, znane mu są racjonalne
metody ich użytkowania, a dobrym tego świadec-
twem jest leśnictwo polskie, które urasta do mode-
lowego przykładu stosowania w praktyce zasady
zrównoważonego rozwoju. 

Kto zatem wypełni „leśną lukę” w formalnej
edukacji przyrodniczej społeczeństwa? Komu za-
leży na dostarczeniu prawdziwej wiedzy na te-
mat gospodarowania w polskich lasach? Odpo-
wiedź jest oczywista. Mogą to zrobić sami leśni-

wprowadzenie

Zajęcia terenowe z edukacji leśnej mogą być dla
dzieci, młodzieży i nauczycieli atrakcyjnym uzupeł-
nieniem edukacji szkolnej (TCh)

e
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cy przez nieformalną (pozaszkolną) edukację leś-
ną społeczeństwa. Zadanie to trudne, ale – jak
pokazuje dotychczasowa praktyka – możliwe 
do wykonania. Leśnicy są grupą zawodową pro-
fesjonalnie przygotowaną do prowadzenia go-
spodarki leśnej w lasach państwowych, będą-
cych własnością publiczną, narodową. Zależy im
na tym, by społeczeństwo było przekonane, że la-
sy publiczne są dobrze zarządzane, skutecznie
chronione, że znajdują się w dobrych rękach.

Kierownictwo Lasów Państwowych powołało
w 2002 r. (Zarządzenie nr 41 dyrektora general-
nego LP z 22 maja 2002 r.) „Zespół zadaniowy
ds. wspomagania merytorycznego w zakresie
edukacji leśnej w Lasach Państwowych”. W skład
Zespołu weszło sześciu czynnych zawodowo leś-
ników, reprezentujących wszystkie szczeble orga-
nizacyjne Lasów Państwowych. Jednym z zadań
Zespołu było „ujednolicenie działalności w zakre-
sie edukacji leśnej społeczeństwa”, prowadzonej
przez jednostki organizacyjne Lasów Państwo-
wych. Wypełniając to zadanie, Zespół opraco-
wał koncepcję dokumentu o nazwie „Program
edukacji leśnej społeczeństwa w nadleśnictwie”,
który z dniem 1 stycznia 2004 r. został wprowa-
dzony do praktyki zawodowej nadleśnictw w ca-
łym kraju. Kolejne zadania realizowane przez Ze-
spół dotyczyły systemu szkoleń dla liderów edu-
kacji w Lasach Państwowych oraz inspirowania
serii wydawniczej „Poradnik Edukacji Leśnej”.
W latach 2003–2006 ukazały się 24 zeszyty
„Poradnika”, w których podejmowane są zagad-
nienia podstawowe, ważne dla działalności edu-
kacyjnej Lasów Państwowych.

Niniejsze opracowanie, zatytułowane „ABC
edukacji leśnej”, jest pierwszą próbą syntezy pod-
staw wiedzy z zakresu edukacji leśnej społeczeń-
stwa. W zamyśle zespołu autorskiego ma ono
być pomocą i wsparciem dla osób podejmują-
cych działalność edukacyjną kierowaną do róż-
nych grup społeczeństwa, prowadzoną w natural-
nym, głównie leśnym środowisku przyrodniczym
z wykorzystaniem licznych i różnorodnych obiek-
tów edukacyjnych Lasów Państwowych. 

Już na podstawie pobieżnego przeglądu spi-
su treści „ABC edukacji leśnej”, swego rodzaju
podręcznika, Czytelnik łatwo odnajdzie podsta-
wowe hasła odnoszące się, z jednej strony, do
klasycznej działalności pedagogicznej, czyli na-
uczycielskiej, z drugiej zaś – bezpośrednie odnie-
sienia do warunków prowadzenia edukacji w śro-
dowisku przyrodniczym. W rozdziale pierwszym
autorzy omawiają cele i treści edukacji leśnej.
Podkreślono w ten sposób specyfikę wiedzy o leś-
nictwie i racjonalnym gospodarowaniu zasobami
leśnymi. Wiedzy, co zaznaczono już wcześniej,
praktycznie nieobecnej w podręcznikach szkol-
nych, czyli w edukacji formalnej. Rozdziały drugi,
trzeci i czwarty prezentują formy, metody i środki
dydaktyczne dobrze znane i opisane w pedago-
gice ogólnej, tutaj jednak wybrane i scharaktery-
zowane pod kątem potrzeb edukacji leśnej.

W Lasach Państwowych, parkach narodowych
i krajobrazowych najbardziej rozpowszechnio-
nym obiektem edukacji przyrodniczej – nie tylko
przyrodniczej – jest ścieżka dydaktyczna. Jakie
ścieżki już mamy? Jak zaprojektować i wykonać
w lesie nową ścieżkę dydaktyczną? Jak ją wyko-
rzystywać w edukacji społeczeństwa? Na te py-
tania Czytelnik znajdzie odpowiedzi w rozdziale
piątym podręcznika. Specyficzne problemy natu-
ry psychologicznej, merytorycznej i metodycznej,
pojawiające się w edukacji ze względu na zróż-
nicowanie wiekowe jej odbiorców, są przedmio-
tem rozważań autorów szóstego rozdziału.

Podstawą sukcesu w działalności edukacyjnej
jest dobry scenariusz (konspekt) zajęć. Zasady
tworzenia oraz konkretne przykłady scenariuszy
przedstawione są w siódmym rozdziale książki,
natomiast w dwu następnych – planowanie pracy
edukacyjnej i jej ocena (ewaluacja). Na zakoń-
czenie, w rozdziale dziesiątym, zamieszczono
syntetyczną informację o działalności edukacyj-
nej Lasów Państwowych. Podstawą opracowania
tego rozdziału są sprawozdania z realizacji dzia-
łań edukacyjnych 428 nadleśnictw w roku 2005.
Skala tej działalności, zaangażowanie leśników,
znakomite przykłady współpracy z innymi pod-
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miotami, nakłady finansowe... Wszystko jest impo-
nujące. Autorzy opracowania żywią nadzieję, że
przyczyni się ono do tego, aby wyniki olbrzymie-
go zaangażowania leśników były jeszcze bar-
dziej satysfakcjonujące. Zawarta w opracowaniu
wiedza jest potrzebna wszystkim, którzy funkcjo-
nują na polu edukacji leśnej, przyrodniczej czy –
mówiąc najogólniej – ekologicznej. Stanowi ona
dobry fundament do dalszego rozwoju współpra-
cy i zwielokrotnienia efektów działań edukacyj-
nych, w tym wychowawczych, w odniesieniu do
społeczeństwa.

„ABC edukacji leśnej” kierowane jest do szero-
kiego kręgu odbiorców. Mamy tu na myśli zarów-
no pracowników Lasów Państwowych (począw-
szy od stanowiska leśniczego), jak i centrów edu-
kacji ekologicznej, parków narodowych i krajo-
brazowych, którzy od szeregu lat z dużymi sukce-
sami prowadzą edukację przyrodniczą społe-
czeństwa. Kierujemy ten podręcznik do środowi-
ska nauczycielskiego, głównie nauczycieli przed-
miotów przyrodniczych, już obecnie tak znakomi-
cie współpracujących i wspomagających meryto-
rycznie Lasy Państwowe w działalności edukacyj-
nej. Liczymy też na dobre jego przyjęcie przez
liczną rzeszę miłośników przyrody.

W ostatnim akapicie składam, w imieniu ze-
społu autorskiego, serdeczne podziękowanie
Kierownictwu Lasów Państwowych za dużą
przychylność dla licznych przedsięwzięć eduka-
cyjnych realizowanych nie tylko przez Zespół,
ale również przez pracowników różnych szcze-
bli organizacyjnych Lasów Państwowych. Niniej-
sze opracowanie jest tylko jedną z wielu takich
inicjatyw. W tym miejscu dziękujemy też Dyrek-
torowi i Pracownikom Centrum Informacyjnego
Lasów Państwowych, którzy nie szczędzili starań
i pracy, by „ABC edukacji leśnej” ujrzało światło
dzienne na czas i trafiło w jak najlepszym kształ-
cie „pod strzechę” każdej leśniczówki. Dziękuje-
my również Paniom Recenzentkom za życzliwe
i cenne uwagi do naszej pracy; niemal wszystkie
zostały uwzględnione w wersji końcowej opra-
cowania.

Na koniec składam serdeczne podziękowa-
nie głównemu sponsorowi naszego wydawnic-
twa – Narodowemu Funduszowi Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, który sfinanso-
wał przygotowanie, druk i dystrybucję „ABC
edukacji leśnej”.

W imieniu zespołu autorskiego
Tadeusz Chrzanowski

Toruń, 3 stycznia 2007 r.

Leśny rezerwat przyrody (TCh)
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I. Cele edukacji leśnej 
społeczeństwa1

Planowanie działań w edukacji leśnej należy
rozpocząć od wyznaczenia celów. Podzielić je
można na ogólne i szczegółowe. Cele ogólne
określają kierunek działań, wskazują na efekt koń-
cowy, czyli obraz rzeczywistości, jaką chce się
stworzyć, np. poznanie działań Lasów Państwo-
wych w ochronie środowiska przyrodniczego.

Konkretyzacja celów zajęć edukacyjnych, czy-
li formułowanie celów szczegółowych, pomaga
prowadzącemu ogniskować własne myśli i dzia-

łania przede wszystkim na planowaniu zajęć, ale
także na ich efektywnym przeprowadzeniu. Cele
szczegółowe określają dokładnie, co ma osią-
gnąć odbiorca w procesie edukacyjnym, np. po-
znanie technologii przyjaznych środowisku, stoso-
wanych w gospodarce leśnej w danym nadleśnic-
twie, poznanie sposobów ochrony rzadkich i gi-
nących gatunków roślin i zwierząt w działalności
gospodarczej leśników. Cele można ujmować
w kategoriach wiadomości (pojęć, faktów oraz
związków między nimi), w kategoriach umiejętno-
ści, w postaci norm, zachowań lub pożądanych
postaw. Warto podkreślić, że cele edukacji
leśnej, prowadzonej przez Lasy Państwowe, są
zbieżne z celami edukacji ekologicznej realizo-
wanej przez polski system oświaty.

Cele ogólne powszechnej edukacji leśnej 
społeczeństwa
• Rozbudzanie świadomości ekologicznej

społeczeństwa ze szczególnym uwzględnie-
niem zagadnień dotyczących ekosystemów
leśnych.

• Uświadamianie współzależności między
człowiekiem, społeczeństwem a przyrodą.

• Zapoznanie z budową i funkcjonowaniem eko-
systemów leśnych oraz organizmami leśnymi.

• Uświadomienie znaczenia lasów dla funkcjo-
nowania przyrody i życia człowieka.

Rozdział 
pierwszy 
CELE I TREŚCI EDUKACJI LEŚNEJ 
Ilona Mrowińska, Paweł Mrowiński

1 W „Wytycznych do tworzenia Programu edukacji leśnej
społeczeństwa w nadleśnictwie” (Zarządzenie nr 57 dyrek-
tora generalnego LP z 2003 r.) cele powszechnej edukacji
leśnej określono następująco:
1) upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku

leśnym oraz o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospo-
darce leśnej,

2) podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ra-
cjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wszystkich
funkcji lasu,

3) budowanie zaufania społecznego do działalności zawo-
dowej leśników. (Przyp. red. T.Ch.)

Warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez leśni-
ków. Ważne, by treści edukacji leśnej dotarły
w pierwszej kolejności do nauczycieli przedmiotów
przyrodniczych (ML)
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• Kształtowanie odpowiedzialnych, aktywnych
postaw społeczeństwa wobec środowiska leś-
nego.

• Uświadomienie konieczności przestrzegania
norm, tj. nakazów i zakazów obowiązujących
w lesie.

• Rozbudzenie wrażliwości na piękno i bogac-
two przyrodnicze lasów.

• Kształtowanie wartości etycznych w bezpo-
średnim kontakcie z przyrodą.

• Promowanie współczesnego leśnictwa, wiedzy
leśnej oraz kultury i historii leśnictwa.

• Promowanie idei zrównoważonego rozwoju.
• Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy

o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodar-
ce leśnej.

W Puszczy Białowieskiej. Parki narodowe, rezerwaty i inne formy ochrony przyrody są ważnymi obiektami
edukacji leśnej społeczeństwa (TCh)
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• Ukazywanie kulturotwórczej roli lasu.
• Dążenie do rozumienia i akceptacji przez

społeczeństwo Polityki Leśnej Państwa.
• Kształtowanie pozytywnego wizerunku leśnika.
• Rozpowszechnianie wiedzy o działaniach

Lasów Państwowych w ochronie przyrody 
i środowiska przyrodniczego.

II. Treści edukacji leśnej2

Po sformułowaniu celów należy dokonać dobo-
ru odpowiednich treści, za pomocą których będzie
się je realizować. Obejmują one materiał naucza-
nia wykorzystywany w procesie edukacyjnym. Poni-
żej przedstawiono szeroki zakres treści edukacji
leśnej, zgrupowanych w bloki tematyczne. Wiele
z tych treści realizowanych jest w ramach naucza-
nia szkolnego. Nieformalna edukacja leśna, pro-
wadzona przez leśników, powinna się koncentro-
wać na wspomaganiu pracy szkoły w tych właśnie
obszarach. Chodzi o to, aby nie wyręczać nauczy-
cieli, ale im pomagać w omawianiu zagadnień
związanych z lasem, gospodarką leśną i zawo-
dem leśnika. Przygotowanie pól dydaktycznych,
np. ścieżek przyrodniczoleśnych z informacjami
o konkretnych ekosystemach leśnych, po to, aby na-
uczyciele mogli samodzielnie lub we współpracy
z leśnikiem prowadzić lekcje w terenie, wspomoże
nauczycieli w realizacji podstaw programowych
dotyczących nauki o lesie. Leśnicy uczestniczący
w zajęciach powinni skupić się na treściach zwią-
zanych z zasadami gospodarki leśnej, zadaniami
i problemami leśnictwa, specyfiką zawodu leśnika,
ponieważ wielu nauczycieli nie orientuje się w tych

2 W „Wytycznych do tworzenia Programu edukacji leśnej
społeczeństwa w nadleśnictwie” (Zarządzenie nr 57 dyrek-
tora generalnego LP z 2003 r.) treści edukacji leśnej określo-
no następująco:
1) budowa i funkcjonowanie ekosystemów leśnych;
2) znaczenie lasu: ekologiczne, produkcyjne i społeczne;
3) zagrożenia i ochrona lasów;
4) ochrona przyrody;
5) zadania leśników i leśnictwa. (Przyp. red. T.Ch.)
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zagadnieniach, a podręczniki szkolne nie rozwija-
ją tych tematów (zdarza się, że podają błędne in-
formacje). W praktyce edukacyjnej nadleśnictwa
wybór treści nauczania zależeć może od specyfiki
regionu, potrzeb środowiska lokalnego, możliwości
realizacyjnych nadleśnictwa oraz zainteresowania
odbiorców. Poniżej przedstawiono treści po-
wszechnej edukacji leśnej społeczeństwa pogrupo-
wane w bloki tematyczne. 

Blok pierwszy
Struktura ekologiczna i funkcjonowanie 
ekosystemów leśnych

1. Struktura przestrzenna lasu: warstwowa budo-
wa lasu, warunki panujące w każdej war-
stwie; mikroklimat lasu; struktura pozioma lasu:

wysokość, długość i średnica drzew, pojęcie
pierśnicy, zgęszczenie roślinności, hektar i ar
jako miary powierzchni, narzędzia do pomia-
rów w lesie (klupa, wysokościomierz i in.).

2. Organizmy leśne: pospolite i chronione ga-
tunki roślin, grzybów i zwierząt; jadalne i tru-
jące gatunki grzybów; rośliny lecznicze i tru-
jące dla człowieka; obce gatunki drzew w la-
sach.

3. Struktura troficzna lasu: łańcuchy i sieci pokar-
mowe, piramidy pokarmowe; rola martwych
drzew w lesie.

4. Współzależności między organizmami w le-
sie: relacje wewnątrz– i międzygatunkowe.

5. Krążenie materii i przepływ energii w lesie.
6. Czynniki abiotyczne ekosystemu leśnego.

Szkółka leśna jest obiektem gospodarczym występującym we wszystkich niemal nadleśnictwach. 
Może też być znakomitym miejscem edukacji leśnej (MS)
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7. Cykl życia lasu, fazy rozwojowe drzewostanu.
8. Krainy przyrodniczoleśne w Polsce.
9. Różnorodność siedlisk leśnych.

10. Typy lasów.
11. Naturalne zasięgi drzew – gatunków laso-

twórczych w Polsce.
12. Zmiany fenologiczne w lesie.

Blok drugi
Funkcje lasu

1. Funkcje gospodarcze (ekonomiczne) lasu: do-
starczanie surowca drzewnego, drewno jako
odnawialny zasób przyrody, dostarczanie in-
nych surowców leśnych i płodów runa leśne-
go, zasoby leśne skarbu państwa.

2. Funkcje ochronne lasu: regulacja obiegu wo-
dy w przyrodzie i funkcje wodochronne,
ochrona gleby, modyfikacja klimatu, wiązanie
CO2 i uwalnianie O2, ostoja bioróżnorodno-
ści, ochrona biotopów, ochrona zasobów ge-
nowych, funkcja krajobrazowa.

3. Funkcje społeczne (socjalne) lasu: rekreacja
(w tym myślistwo), poznawcza (naukowa, dy-
daktyczna), estetyczna, zdrowotna, turystycz-
na i uzdrowiskowa, kulturotwórcza, obronna.

Blok trzeci
Ochrona lasów przed zagrożeniami

1. Zagrożenia antropogeniczne, biotyczne
i abiotyczne lasów, ze szczególnym
uwzględnieniem pożarów i zagrożeń wynika-
jących z zaśmiecania lasów oraz gradacji
szkodliwych owadów. Przyczyny i skutki tych
zagrożeń dla środowiska przyrodniczego
i zdrowia człowieka.

2. Metody oceny zagrożeń i sposoby walki
z zagrożeniami lasów: monitoring w lasach,
system ochrony przeciwpożarowej; szkodnic-
two leśne i rola Straży Leśnej w tym zakresie;
rola mrówek, ptaków i nietoperzy w ochronie
lasu, korzystanie ze skali porostowej; urzą-
dzenia w lesie i ich rola: budki lęgowe, 

Lekcja sadzenia lasu. Treści z hodowli i ochrony lasu najlepiej utrwalą się poprzez osobiste uczestnictwo 
młodzieży w prostych pracach na terenach leśnych (ML)
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schrony dla nietoperzy, pułapki na szkodliwe
owady, remizy, urządzenia myśliwskie.

3. Zależności między stanem środowiska przy-
rodniczego a jakością życia człowieka.

4. Zasady właściwego zachowania się w lesie.
5. Przepisy i normy prawne dotyczące korzysta-

nia z zasobów leśnych.
6. Formy ochrony przyrody w lasach.
7. Współpraca Lasów Państwowych z organiza-

cjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz
ochrony przyrody, m.in. Ligą Ochrony Przyrody,
Klubem Przyrodników, Polskim Klubem Ekolo-
gicznym, Komitetem Ochrony Orłów.

Blok czwarty
Leśnictwo 

1. Lesistość Polski na tle Europy i świata, lesistość
regionu na tle kraju.

2. Kompleksy leśne w Polsce.
3. Idea trwałej, zrównoważonej gospodarki leśnej.

4. Zadania leśników w ramach gospodarki leś-
nej: hodowla, ochrona lasu, użytkowanie la-
su, urządzanie lasu, ochrona przyrody.

5. Praca leśnika. 
6. Współpraca leśników ze środowiskiem. Dzia-

łalność prospołeczna leśników.
7. Formy własności lasów w Polsce i w Europie

– wielofunkcyjność i powszechna dostępność
polskich lasów państwowych.

8. Struktura organizacyjna Lasów Państwowych.
9. Podział administracyjny Lasów Państwowych.

10. Historia, kultura i tradycje leśnictwa.
11. Rola leśników w historii narodu.
12. Nauki leśne.
13. Idea i zadania leśnych kompleksów promo-

cyjnych.
14. Założenia edukacji leśnej społeczeństwa pro-

wadzonej przez Lasy Państwowe. 
15. Czasopisma oraz inne wydawnictwa poświę-

cone lasom.

Co jest ważne w edukacji leśnej społeczeństwa? To pytanie powinno często powracać podczas szkoleń i warsz-
tatów organizowanych w środowisku leśników (TCh)

18

abc lasy  16/02/2007  13:23  Page 18



III. Sposób doboru treści 
edukacji leśnej

Edukacja leśna powinna być oparta na umiar-
kowanym nurcie koncepcji edukacji ekologicznej
oraz na założeniach pedagogiki umiarkowanego
optymizmu (Grzywacz 2002). Treści edukacji leś-
nej należy dostosowywać do wieku i możliwości
dzieci i młodzieży, do psychofizycznego etapu
rozwojowego, na którym się znajdują. Trudności
wyłaniają się w momencie podejmowania decy-
zji, jakie elementy i problemy wprowadzać do za-
jęć z różnymi grupami odbiorców, jak je ujmo-
wać, aby były zrozumiałe, a równocześnie, aby
ich interpretacja była w pełni poprawna (Stawiń-
ski 1985). W doborze odpowiednich treści, me-
tod, form oraz pomocy dydaktycznych mogą po-
móc nauczyciele. Dla leśnika zajmującego się
edukacją leśną niezbędna jest także ogólna zna-
jomość celów i treści z podstawy programowej
(oraz ewentualnie programów nauczania) w za-
kresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej, któ-
rych realizacja możliwa jest przez nauczycieli (sa-
modzielnie lub we współpracy z leśnikiem) w cza-
sie zajęć na leśnych ścieżkach dydaktycznych,
w izbach leśnych, ośrodkach edukacji leśnej,
a także w szkole. W rozdziale szóstym pt. „Edu-
kacja leśna kierowana do odbiorców różnych
grup wiekowych” przedstawiono zakres treści leś-
nych, odpowiednio dobranych do danej grupy.

W opracowaniu przedstawiono szeroki zakres
treści edukacji leśnej. W czasie jednej prezentacji
lub zajęć terenowych z daną grupą odbiorców
edukacji leśnej nie jest możliwe przekazanie
wszystkich treści – należy dokonać odpowiednie-
go ich wyboru. Myślenie o konkretnym odbiorcy
to pamiętanie o jego poziomie intelektualnym,
możliwościach percepcji, wiedzy na wybrany te-
mat, zainteresowaniach i przekonaniach. Istotne
jest, czy dany odbiorca mieszka na wsi, czy
w mieście, z jakiej części kraju pochodzi. W wy-
padku osób dorosłych ważne są również ich
wiek, zawód i wykształcenie. Na temat dzieci

i młodzieży szkolnej cennych informacji o swojej
grupie może dostarczyć nauczyciel lub wycho-
wawca. Aby przekaz kierowany do odbiorców
był zrozumiały, należy zwrócić uwagę na słow-
nictwo, unikać fachowych terminów i zawodowe-
go żargonu. Znaczne efekty w edukacji prowa-
dzonej przez leśników może przynieść korelacja
treści z programów szkolnych z treściami edukacji
leśnej. Należy pamiętać, że treści służą realizacji
założonych celów.

Literatura:
Czołnik B.: Materiały szkoleniowe z zakresu edukacji eko-

logicznej dla pracowników nadleśnictw. Ośrodek Kultury
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LP 2003, nr 5 (125).
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miejętność posługiwania się wieloma
formami edukacyjnymi jest jedną z kilku
najważniejszych cech efektywnego

nauczyciela. A efektywny nauczyciel wyróżnia
się zapałem i entuzjazmem, rzeczowością i na-
stawieniem na osiągnięcie celu, umiejętnością ja-
snego i zrozumiałego przedstawiania treści,
zdolnością posługiwania się wieloma formami,
metodami i technikami nauczania, stwarzaniem
odbiorcom możliwości samodzielnego uczenia
się. Powyższe cechy są dobrze zbadane i wyso-
ko cenione w pedagogice. Przytaczam je jako
wskaźniki prawidłowo prowadzonej praktyki
edukacyjnej leśników. 

Szeroko rozpowszechniona działalność edu-
kacyjna w Lasach Państwowych stwarza mnóstwo
okazji do rozwoju pedagogiki leśnej. Tym termi-
nem można nazwać celową, świadomą i zorga-
nizowaną działalność dorosłych, służącą wypo-
sażeniu całego społeczeństwa – ze szczególnym
uwzględnieniem młodego pokolenia – w wiedzę,
sprawności, zainteresowania, pożądane wartości
i postawy związane z lasem i leśnictwem. 

Lasy Państwowe są jedną z wielu organizacji
wychowujących społeczeństwo w ramach po-
zaszkolnej edukacji ekologicznej. Część swych
zadań wykonują samodzielnie, a część we
współpracy z innymi podmiotami formalnej (szkol-
nej) i nieformalnej (pozaszkolnej) edukacji ekolo-
gicznej. W wyniku tej działalności utrwaliły się
w praktyce rozmaite rodzaje zajęć edukacyjnych,
odbywających się w różnych warunkach i miej-
scach z udziałem leśników. Zajęcia takie nazwać
można formami edukacji leśnej. 

Forma edukacji w ujęciu całościowym traktowana
jest jako organizacyjna jednostka nauczania, obejmu-
jąca dobór odbiorców i nauczycieli, ich sposób
współpracy, rodzaj zajęć oraz warunki miejsca i cza-
su pracy dydaktycznej (Okoń 1987). Formy edukacji
leśnej w nadleśnictwie lub innej jednostce Lasów Pań-
stwowych można podzielić na aktywne i bierne. Ak-
tywne formy edukacji to takie, które opierają się na
bezpośrednim kontakcie odbiorców z leśnikiem i wy-
magają wielostronnego zaangażowania uczestni-
ków. W praktyce edukacyjnej leśników najczęściej
spotykanymi formami aktywnymi są lekcje terenowe,
wycieczki z przewodnikiem, lekcje w izbach leśnych,
spotkania z leśnikiem w szkole i poza szkołą, konkur-
sy, akcje, imprezy okolicznościowe oraz zwiedzanie
wystaw z przewodnikiem. Z kolei bierny sposób edu-
kowania odbiorców odbywa się za pomocą wydaw-

Rozdział 
drugi
FORMY 
EDUKACJI LEŚNEJ
Barbara Czołnik
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Zajęcia terenowe to atrakcyjna i jednocześnie efek-
tywna forma edukacji leśnej, umożliwia bowiem po-
znawanie wybranych elementów przyrody dzięki
bezpośredniej obserwacji i przeżywaniu (TCh)
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nictw, filmów, ścieżek dydaktycznych w terenie, wy-
staw oraz stron internetowych.

Najbardziej skuteczne w edukacji są takie for-
my, które łączą trzy zasadnicze obszary naucza-
nia: edukacji o lesie, edukacji w lesie i edukacji
dla lasu. Jeżeli wszystkie te trzy podejścia znajdą
zastosowanie w praktyce, będziemy wtedy mieli
do czynienia z rozwiązaniem idealnym, w którym
odbiorca zdobywa nową wiedzę, umiejętności,
a także kształtuje postawy proekologiczne. Z po-
wyższych względów najbliższe ideału są lekcje
terenowe, wycieczki z przewodnikiem oraz akcje
i konkursy odbywające się w lesie.

I. Aktywne formy edukacji
1. Lekcja terenowa

Lekcje terenowe są to zajęcia praktyczno-teo-
retyczne odbywające się w środowisku przyrodni-
czym i kulturowym. Wymagają one aktywności
zarówno nauczającego, jak i odbiorców. Ich
przebieg jest urozmaicony. Lekcje takie powinny
składać się z kilku etapów: wprowadzenia, poda-
nia nowego materiału, powiązania go z wiedzą
i doświadczeniem odbiorców, uporządkowania,
zastosowania w praktyce oraz podsumowania.

Nie jest to jedyny schemat zajęć. Często lek-
cje terenowe polegają także na przedstawieniu
odbiorcom trudności teoretycznych i praktycz-
nych, na samodzielnych obserwacjach, połączo-
nych z zapisywaniem spostrzeżeń w formie słow-
nej lub graficznej, fotografowaniem lub nagrywa-
niem, ocenianiem i wyciąganiem wniosków. Lek-
cje terenowe powinny być poprzedzone posta-
wieniem hipotez, które w trakcie zajęć są weryfi-
kowane w drodze obserwacji lub eksperymentu.
Podczas lekcji terenowych stosować można róż-
norodne techniki nauczania, takie jak pogadan-
ka, obserwacja, pomiar, pokaz, eksperyment, py-
tania i odpowiedzi, dyskusja, karta pracy, praca
artystyczna lub techniczna oraz gry i zabawy.
Uczniowie przyjeżdżający na zajęcia do nadle-
śnictwa chętnie pracują w kilkuosobowych zespo-

łach, którym powierza się zadania służące samo-
dzielnemu zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
oparte na zabawie w podchody lub marszu na
orientację. Starannie przemyślane i przeprowa-
dzone lekcje terenowe są najbardziej efektywną
formą edukacji leśnej. Ich największą zaletą jest
to, że uczestnicy mają bezpośredni kontakt z leśni-
kiem i jego warsztatem pracy, że mogą samo-
dzielnie dochodzić do nowej wiedzy, ćwiczyć
praktyczne umiejętności oraz obcować z różnymi
sytuacjami, przeżywać je i oceniać. 

Zajęcia terenowe umożliwiają wielostronny
rozwój uczniów poprzez poznawanie świata
wszystkimi zmysłami, dochodzenie do prawdy
własnym rozumem, przeżywanie piękna przyro-
dy, ocenianie roli człowieka w środowisku przy-
rodniczo-kulturowym i własnej w nim obecności.
Lekcje terenowe służą także obserwacji organi-
zmów w ich naturalnym środowisku, rozpoznawa-
niu gatunków, dostrzeganiu związków pomiędzy
gatunkiem a jego biotopem, uczą posługiwania
się sprzętem pomiarowym i obserwacyjnym oraz
naukowymi metodami poznawania świata. Dobra
lekcja w terenie rozwija także twórcze myślenie,
chęci poznawcze, więzi emocjonalne w zespo-
łach klasowych oraz samodzielność. Zajęcia są
również okazją do współpracy wychowawczej
leśników z nauczycielami i kształtowania wśród
uczniów nawyków zachowań w lesie, zgodnych
ze społecznymi oczekiwaniami. Ponadto przeby-
wanie i ruch na świeżym powietrzu mają korzyst-
ny wpływ na zdrowie.

Lekcje terenowe mogą być zarówno krótko-
trwałe, jak i wielogodzinne, a nawet kilkudniowe.
Lekcje krótkotrwałe to najczęściej 1–2-godzinne
zajęcia w lesie w pobliżu szkoły lub nadleśnic-
twa. W ich przeprowadzeniu pomaga najczę-
ściej opracowana, a często także urządzona, te-
renowa ścieżka dydaktyczna lub powierzchnia
edukacji leśnej. Zajęcia prowadzą zazwyczaj le-
śnicy, korzystający z tablic dydaktycznych, prze-
wodników po ścieżkach, sięgający często po  in-
ne, własne pomysły metodyczne. Z uwagi na bli-
skość lasu wokół szkoły i urządzonej w nim ścież-
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ki dydaktycznej nauczyciele mogą i powinni sa-
modzielnie prowadzić zajęcia. W celu dostoso-
wania poziomu zajęć do wieku, wiedzy i percep-
cji uczniów warto zorganizować warsztaty dla
nauczycieli z pobliskich szkół. W wyniku warszta-
tów powstać mogą rozmaite scenariusze zajęć te-
renowych dla poszczególnych grup wiekowych,
co zwielokrotniłoby liczbę odbiorców edukacji
leśnej.

Lekcje wielogodzinne to zajęcia wymagające
dojazdu do lasu z oddalonego miasta lub mia-
steczka. Konieczność dojazdu do lasu sprawia,
że nauczyciele przywożący dzieci muszą uzgad-
niać z dyrektorem szkoły zmianę organizacji za-
jęć lekcyjnych. Na czas trwania wyjazdu do nad-
leśnictwa wpływa również usytuowanie ścieżki,
punktu lub powierzchni dydaktycznej. Zdarza się,
i to nierzadko, że leśnicy oferują swe lekcje tere-
nowe w głębi lasu, z dala od biura i szkoły, po-
nieważ tam właśnie są ciekawe obiekty przyrod-
nicze lub gospodarcze. Im dalej od szkoły, tym
trudniej o samodzielność nauczycieli, warto więc
zabiegać o współpracę metodyczną i organiza-

cyjną podczas przygotowywania zajęć. O po-
moc w takim wypadku można poprosić metody-
ka, który jest opiekunem nauczycieli w danym po-
wiecie lub województwie. Metodycy chętnie or-
ganizują warsztaty dla nauczycieli, w trakcie bo-
wiem zajęć powstają nowe scenariusze lekcji te-
renowych w nadleśnictwie. O taką współpracę
warto zabiegać, gdyż może być korzystna dla
obu stron. Ostatecznie jej owoce służyć będą
dzieciom i młodzieży.

Lekcje kilkudniowe to zajęcia w terenie, wyma-
gające zakwaterowania, najlepiej w pobliżu nad-
leśnictwa. Kilkudniowe zajęcia pozwalają na re-
alizację bloków tematycznych łączących wiedzę
i umiejętności z różnych przedmiotów nauczania.
Najciekawsze w tym wypadku są zajęcia interdy-
scyplinarne przekazujące wiedzę o przyrodzie,
historii, kulturze i sposobach zarządzania lokal-
nym środowiskiem życia człowieka. Istnieje w ta-
kiej sytuacji możliwość nauczania przyrody, biolo-
gii, geografii, historii, wychowania plastycznego,
technicznego, a nawet języka polskiego, łącznie
z miejscową gwarą. Kilkudniowe zajęcia dają

Lekcja terenowa powinna być poprzedzona postawieniem hipotez, które w trakcie zajęć są weryfikowane 
w wyniku eksperymentu lub obserwacji (AAn)
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możliwość większej penetracji terenu i łączenia
rekreacji z edukacją. Możliwość przebycia szlaku
rowerowego lub wodnego jest w tym wypadku
dużą atrakcją. 

2. Wycieczka z przewodnikiem 
Wycieczka z przewodnikiem to forma edukacji

polegająca przede wszystkim na prowadzeniu
grupy przez przewodnika wyznaczoną trasą. Pod-
czas wycieczki przewodnik udziela informacji
oraz interpretuje spotkane po drodze zjawiska
przyrodnicze. Jest to forma nieco ustępująca lek-
cjom terenowym, ponieważ nie opiera się na więk-
szej samodzielności uczestników, nie prowadzi się
tu na przykład pomiarów i ćwiczeń terenowych.

Dobrze przygotowana wycieczka ma następu-
jący plan: punkt startowy, wstęp, rozwinięcie
(przystanki) oraz podsumowanie (konkluzje). Te-
mat wycieczki musi być ciekawy dla jej uczestni-
ków. Jeżeli tak nie jest, jeżeli przewodnik nie jest
zainteresowany i zaangażowany w prowadzenie
zajęć, to odbiorcy prawdopodobnie szybko stra-
cą zainteresowanie tematem wycieczki. 

Aby utrzymać uwagę uczestników wycieczki,
prowadzący powinien kierować wzrok w ich stro-
nę, kiedy do nich mówi; używać zapowiedzi, aby
uprzedzić grupę o tym, co nastąpi. Stosując po-
gadankę, aktywizować grupę. Przewodnik powi-
nien być otwarty na pytania i krótkie, okazjonalne
dyskusje, trzymać się planu zajęć, aby zrealizo-
wać zakładane cele, co jest podstawą skuteczno-
ści działania. W prowadzeniu zajęć należy wyro-
bić w sobie nawyk powtarzania pytań osobom,
które nie usłyszały naszego głosu. Symptomem
udanych zajęć jest uśmiech na twarzy przewodni-
ka. Wprowadza to dobry nastrój i sprzyja otwar-
tości uczestników. Przewodnik nie powinien się
zajmować stale tymi samymi osobami, lecz skła-
niać do aktywności wszystkich uczestników wy-
cieczki.

Jest kilka sposobów na uatrakcyjnienie wy-
cieczki. Dobrze jest zaskakiwać słuchaczy cieka-
wymi spostrzeżeniami, zadawać pytania, aby in-
telektualnie pobudzić zwiedzających, prosić gru-
pę, aby coś obejrzała, powąchała, posłuchała
itp. Wskazane jest stosowanie rekwizytów lub
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Wycieczka z przewodnikiem. Leśnik prowadzący grupę po „swoim” lesie udziela informacji oraz wyjaśnia 
obserwowane po drodze zjawiska przyrodnicze (AP)
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drobnego sprzętu do obserwacji, który przewod-
nik może zabrać ze sobą w plecaku. Ponadto wy-
cieczkę uatrakcyjniają elementy pokazu lub de-
monstracji, wątki tajemnic i legend w krótkich opo-
wiadaniach na temat ciekawych wydarzeń, które
zdarzyły się w danym miejscu. Atrakcyjne na tra-
sie są także krótkie ćwiczenia, gry i zabawy. Do-
bra wycieczka nie jest wyłącznie przekazywa-
niem wiedzy, powinna w równym stopniu zawie-
rać elementy nauki, rekreacji i zabawy.

Powodzenie wycieczki zależy w dużej mierze
od wiedzy i doświadczenia przewodnika, który
powinien mieć na względzie także sprawy bez-
pieczeństwa. W czasie wycieczki ważne jest,
aby przewodnik był na czele grupy, ponieważ to
on nadaje jej kierunek i tempo, czuwa nad bez-
piecznym przebiegiem zajęć. Tempo marszu na-
leży dostosować do osób najmniej sprawnych
i nie dopuszczać do rozdzielenia się grupy. Gru-
pa powinna wiedzieć, jak długo będzie trwała
wycieczka, a jeżeli skończy się później, to należy
ją o tym uprzedzić. Uczestników powinno się py-
tać o samopoczucie w trakcie marszu; daje to im
poczucie bezpieczeństwa podczas zajęć. Jesz-
cze przed rozpoczęciem marszu należy uprze-
dzić opiekunów grupy, że to oni są odpowiedzial-
ni za dyscyplinę na zajęciach. Jeżeli to możliwe,
wycieczkę powinno się zakończyć tam, gdzie się
rozpoczynała, lub mieć pewność, że grupa bę-
dzie mogła łatwo znaleźć drogę powrotną. Z po-

wyższych względów trasa wędrówki powinna
mieć kształt pętli. Przy dłuższej wędrówce wska-
zane jest zaplanowanie przystanków, aby po dro-
dze można było usiąść i odpocząć, a w razie nie-
pogody skryć się w wiacie lub schronie turystycz-
nym. Przeziębieniu się uczestników zapobiega
czasem rozpalenie ogniska. Przy ogniu można
również wysuszyć ubrania. Jeżeli zdarzy się wy-
padek, przewodnik nie powinien zostawiać gru-
py. Po pomoc należy wysłać inną, odpowiedzial-
ną osobę.

Rozważając efektywność wycieczki jako for-
my edukacji, można zauważyć, że zależy ona od
atrakcyjności tematu, walorów przyrodniczych, es-
tetycznych i kulturowych lasu, zaangażowania
i doświadczenia przewodnika oraz dyscypliny
i zainteresowania uczestników. Ponadto warto do-
dać, że wycieczki nie powinny być prowadzone
w dużych grupach.

3. Lekcja w sali edukacji leśnej 
Lekcje w sali edukacji leśnej to zajęcia prowa-

dzone w pomieszczeniach specjalnie urządzo-
nych i wyposażonych do celów edukacyjnych.
Mogą to być samodzielne izby leśne w terenie
lub sale przystosowane do tego celu w nadleśnic-
twie, leśniczówce lub ośrodku edukacji leśnej. 

Zajęcia w salach edukacji mogą być samo-
dzielnymi zajęciami edukacyjnymi lub częścią
bloku zajęć. W zależności od intencji planujące-
go, lekcja w sali edukacji leśnej może służyć przy-

Wycieczka z przewodnikiem-leśnikiem ścieżką
edukacyjną (TCh)

Zajęcia w sali edukacji leśnej z wykorzystaniem
naturalnych eksponatów, które później można od-
naleźć podczas wycieczki do lasu (DL)
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gotowaniu uczestników do wyjścia w teren, być
osobną jednostką lekcyjną lub częścią rozwinię-
cia czy podsumowania zajęć w lesie. Najbar-
dziej atrakcyjne dla odbiorców są sale wyposa-
żone w ciekawe eksponaty, których nie widuje się
w szkole i które można dotknąć własną dłonią
i przyjrzeć się im z bliska. Prowadzący zajęcia
w sali edukacji leśnej może posługiwać się różny-
mi technikami nauczania, takimi jak pogadanka,
pokaz (demonstracja i pokaz to synonimy), gra,
obserwacja, prezentacja nagrań, filmów, slajdów.
Ponadto uczestnicy mogą wykonywać na  lek-
cjach pomiary, obliczenia, rysunki lub wypełniać
specjalnie przygotowane karty pracy. Lekcje takie
najlepiej prowadzi się w małych grupach, umożli-
wia to uczestnikom aktywny udział w zajęciach.

4. Spotkanie z leśnikiem w szkole 
Spotkanie z leśnikiem w szkole lub u innych

partnerów edukacji leśnej to osobna forma eduka-
cyjna w Lasach Państwowych. Powinna ona mieć
charakter spotkania z ciekawym człowiekiem.
W spotkaniu takim liczy się wiele przymiotów pre-
legenta, takich jak wygląd osobisty, mowa ciała,
intonacja, tempo i barwa głosu, wiedza, doś-
wiadczenie zawodowe, zaangażowanie oraz
postawy i przekonania osobiste. Najczęstszą
i skuteczną formą edukacji na takich spotkaniach,
szczególnie w gronie dzieci i młodzieży, jest po-
gadanka, a wśród osób dorosłych – prelekcja.

Pogadanka jest to rodzaj opowiadania połą-
czonego z relacją o przebiegu jakiejś akcji lub
zdarzenia. Powinna mieć temat przewodni, który
jak szkielet utrzymuje wszystkie prezentowane
idee. Podobnie jak lekcja czy wycieczka, poga-
danka wymaga wstępu, rozwinięcia i zakończe-
nia. Wstęp zacząć można od pytania retoryczne-
go, trafnego cytatu lub anegdoty związanej z te-
matem pogadanki. Przedmiotem wstępu może
być także prowokacja lub obietnica nagrody dla
uważnych i aktywnych odbiorców. Dobór słów
powinien pobudzać wyobraźnię słuchaczy, dlate-
go dobrze jest stosować analogie, metafory, wy-
razy dźwiękonaśladowcze. Najważniejsze sło-
wa warto zapisywać na tablicy, pomaga to w or-
ganizacji struktury prezentacji i dobrej komunikacji
z odbiorcami. Prezenter powinien mówić w możli-
wie szybkim tempie, dynamicznie i bez monotonii. 

W trakcie spotkania należy pozwalać słucha-
czom na zadawanie pytań i spontaniczne komen-
tarze, wtedy możemy się przekonać, czy nas zro-
zumiano. W celu podtrzymania zainteresowania
i okazania szacunku pytającemu prowadzący
może reagować komentarzem w rodzaju: „to cie-
kawe”, „nigdy tak nie myślałem”, „cieszę się, że
o to pytasz” itp. Unikamy jednak zbyt długich dy-
gresji, aby nie zgubić wątku i nie wprowadzić
chaosu w tok wystąpienia. Przez cały czas pro-
wadzący powinien utrzymywać kontakt wzroko-
wy z odbiorcami, obserwować ich reakcje. Kiedy
uczestnicy spotkania wykazują oznaki wskazują-
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Lekcja w sali edukacji leśnej może być przygotowa-
niem uczestników do wyjścia w teren, osobną jed-
nostką lekcyjną lub podsumowaniem zajęć tereno-
wych (TCh)

Ważne, aby podczas okolicznościowych wizyt
w szkole leśnicy występowali w mundurach (TU)
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ce na brak zainteresowania tematem, np. patrzą
w okno lub sufit, powinniśmy przerwać prezenta-
cję i zapytać o przyczyny takich reakcji. Pogadan-
ka nie musi być wyłącznie słownym przekazem,
daje ona również możliwość oddziaływania ge-
stem, miną, obrazem i rekwizytem. Jeżeli temat
i warunki spotkania pozwalają, można angażo-
wać u odbiorców zmysł dotyku, węchu lub nawet
smaku, podnosi to efektywność wystąpienia.

Spotkanie z leśnikiem może także ubarwić
krótki wiersz, rymowanka czy zgaduj-zgadula.
Niekiedy można spotkanie urozmaicić pokazem
slajdów lub krótkim filmem. Jeżeli temat tego wy-
maga i zachowane są warunki bezpieczeństwa,
można zaprezentować akcesoria leśniczego,
strażnika leśnego czy drwala. 

W podsumowaniu jeszcze raz powtarzamy te-
mat naszego spotkania, jego myśli przewodnie, czy-
li główne idee. Najlepiej jest, kiedy nasi słuchacze
sami te idee przytoczą i wyrażą swoje nastawienie
lub deklaracje związane z tematyką spotkania.
W konkluzji należy także podziękować odbiorcom
za uwagę, spostrzegawczość, cenne wnioski, za to,
że odkryli coś nowego, przejęli się jakimś aspektem,
zrozumieli nasze stanowisko lub nawet postanowili
aktywnie zaangażować się w zmiany służące pod-

niesieniu kultury korzystania ze środowiska. Na za-
kończenie ponownie dziękujemy za spotkanie i za-
praszamy do odwiedzenia leśnych obiektów edu-
kacyjnych i turystycznych naszego nadleśnictwa.

5. Konkurs
Konkurs to dobra forma edukacji, ponieważ

wymaga aktywności odbiorcy, do którego jest ad-
resowana. Zaletą tej formy jest także zasada do-
browolności. Jest to propozycja dla zainteresowa-
nych. Konkursy nie tylko uczą, ale też wychowują,
uświadamiają, że sukcesy wymagają pracy i po-
święceń. Ponadto podnoszą prestiż organizato-
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Spotkanie z leśnikiem w szkole. Zawsze, gdy to możliwe, leśnik powinien ilustrować omawiane zagadnienia 
fotografiami, plakatami i naturalnymi eksponatami (AP)

Konkurs przyrodniczy (na zdjęciu: plastyczny)
jest dobrowolną formą edukacji, w której dzieci
bardzo chętnie uczestniczą (BCz)
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rów edukacji, wzbogacają ofertę oświatową pla-
cówek oraz zjednują grono sympatyków.

Konkursy mogą mieć różny zasięg; organizo-
wane przez nadleśnictwa, mają zazwyczaj za-
sięg lokalny lub są efektem współpracy z innymi
podmiotami edukacyjnymi. W praktyce często się
zdarza, że pracownicy nadleśnictwa dzielnie po-
magają uczestnikom regionalnych i ogólnopol-
skich konkursów związanych z lasem i leśnictwem.
Do takich konkursów krajowych należą: organizo-
wany od połowy lat osiemdziesiątych minionego
wieku konkurs „Mój las” oraz nowe konkursy pt.
„Czysty las” oraz „I Ty posadź swoje drzewko”.
Konkursy mogą być jednorodne rodzajowo, na
przykład konkurs plastyczny, fotograficzny, literac-
ki czy turniej wiedzy. Są też konkursy wymagają-
ce połączenia wiedzy z umiejętnościami, np. ba-
dań i obserwacji, projektowania działań i wyko-

nania planów. Jedne konkursy mogą być łatwe
lub lekkie w formie, inne czasochłonne i wymaga-
jące dużego wkładu pracy.

Każdy konkurs powinien mieć jasno określony
cel, formę, tematykę, regulamin i organizatorów.
Prestiżowe konkursy mają także nazwę własną
lub hasło, a nawet logo oraz znaczących sponso-
rów nagród i patronów medialnych. W regulami-
nie konkursu należy wyraźnie określić adresatów,
zasady udziału, opisy kategorii, ramy czasowe,
etapy, kryteria oceny oraz udostępnić formularze
zgłoszeniowe. Do zadań organizatorów należy
także podanie do wiadomości ewentualnych
uczestników rodzaju lub wysokości przewidywa-
nych nagród, terminów i formy ogłoszenia wyni-
ków oraz sposobów ich popularyzacji. 

6. Akcja
Akcja to zorganizowane działanie zmierzają-

ce do osiągnięcia zarówno efektów dydaktycz-
nych, wychowawczych, jak i rzeczowych. Prze-
bieg i znaczenie akcji najczęściej związane są
z bezpośrednim działaniem w lesie i dla lasu. Ak-
cje są przeważnie nastawione na ukazanie pro-
blemu środowiskowego lub podjęcie starań o je-
go rozwiązanie. Dobra akcja powinna mieć na
celu rozwiązanie jednego problemu i wykonanie
ściśle określonej pracy w lesie i dla lasu. Mówi się
także, że jest to forma wychowania przez pracę.
W Lasach Państwowych prowadzone są akcje:
„Sprzątanie lasu”, „Ratujmy kasztanowce”, akcje
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Plonem ogólnopolskiego konkursu „Mój las“ są
obszerne, pięknie opracowane i często zaawan-
sowane merytorycznie prace małych i dużych ze-
społów autorskich (TCh)

Podsumowanie konkursu jest dobrą okazją do spotka-
nia leśników z laureatami, prezentacji najlepszych
prac oraz wręczenia nagród zwycięzcom (WW)

Sroga zima to dobry czas na prowadzenie akcji
dokarmiania leśnych zwierząt (MSz)
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przeciwpożarowe, zadrzewieniowe i związane
z ochroną przyrody.

Program akcji może być rozbudowany. Zaczy-
nać się powinien od uświadamiania problemu, je-
go skali i możliwości rozwiązań, zabezpieczeń
i sposobów przeciwdziałania. Dalej należy za-
biegać o społeczne uczestnictwo w działaniach
i poparcie władz, mediów oraz organizacji zain-
teresowanych rozwiązaniem danego problemu.
Należy dobrze przygotować przebieg akcji,
środki na jej realizację, a także zadbać o potrze-
by i bezpieczeństwo uczestników. W trakcie akcji
mogą być prowadzone pogadanki, wykłady, dys-
kusje, konkursy, wystąpienia w mediach, urządza-
ne wystawy, a także rozdawane ulotki i plakaty
czy wręcz – jeśli jest to uzasadnione celem akcji–
sadzonki lub nasiona. Prowadzenie akcji na rzecz
ochrony środowiska jest preferowaną przez pań-
stwo formą edukacji ekologicznej, trafiającą do
świadomości szerokiego grona odbiorców.

Wskaźnikami efektywności akcji są wykonane
zadania rzeczowe, frekwencja uczestników, licz-
ba partnerów, patronów medialnych, poniesione
koszty oraz obserwowany oddźwięk społeczny.

7. Impreza okolicznościowa 
Impreza okolicznościowa to złożona forma

oddziaływania edukacyjnego, łącząca elementy

nauki, zabawy i rekreacji. Najczęściej jest to wy-
darzenie kierowane do ogółu społeczeństwa lub
do dzieci i młodzieży. Impreza okolicznościowa,
tak jak każda forma edukacji, musi mieć swój cel
oraz hasło wyrażające intencje organizatora. Ma
najczęściej charakter otwarty, a uczestnictwo
w niej jest zazwyczaj dobrowolne. Aby impreza
okolicznościowa było udana, musi być dobrze
przygotowana przez zespół organizacyjny, który
opracowuje program, nawiązuje współpracę
z wykonawcami, sojusznikami, patronami, sponso-
rami i mediami. Programy imprez powinny być
urozmaicone. Wydarzeniom tym towarzyszą wy-
stawy, konkursy, pokazy, spektakle ekologiczne
i happeningi, gry, zabawy, a niekiedy wystąpie-
nia gwiazd estrady. Istotne są także punkty infor-
macji, reklamy, sprzedaży napoi, pamiątek, mała
gastronomia oraz zaplecze sanitarne. Jeżeli prze-
widuje się dużą frekwencję, bliską 1000 osób, im-
preza musi być zgłoszona w Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej oraz mieć na miejscu służbę me-
dyczną wyposażoną w odpowiedni sprzęt i środ-
ki pierwszej pomocy. Ponadto, planując imprezę,
warto sprawdzić, czy w tym samym czasie nie ma
innego ważnego wydarzenia absorbującego od-
biorców, np. innej imprezy, meczu, koncertu, czy
nie wypada w święto państwowe lub religijne, nie
koliduje z terminem wyborów itp.
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Wiosenna akcja sadzenia lasu ma cele dydaktycz-
ne, wychowawcze i wymierny efekt przyrodniczy
(ML)

Impreza okolicznościowa z okazji Dnia Ziemi łączy
elementy dydaktyki, zabawy i rekreacji (AAn)
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Impreza okolicznościowa może być naszą
własną, niepowtarzalną koncepcją, realizowaną
i lansowaną w wybranym terminie, lub wpisywać
się w formułę stałego, krajowego lub międzynaro-
dowego kalendarza imprez ekologicznych. Do
najważniejszych w kraju wydarzeń ekologicz-
nych należą:

• Tydzień Czystości Wód, 1–7 IV;
• Dni Lasu i Zadrzewień, 1 IV – 31 V;
• Dzień Ziemi, 22 IV;
• Światowy Dzień Ochrony Środowiska, 5 VI;
• Sprzątanie Świata, 21 IX;
• Dni Ochrony Przyrody, 1–31 X;
• Targi POLEKO, XI.

Są to bardzo dobre okazje dla jednostek La-
sów Państwowych do prezentacji i znaczącego
wkładu w edukację ekologiczną społeczeństwa
oraz nawiązania współpracy ze szkołami oraz
innymi podmiotami angażującymi się w wymienio-
ne imprezy. Ponadto z edukacją leśną można się
z powodzeniem wpisać w obchody Międzynaro-
dowego Dnia Dziecka (1 VI) i Światowego Tygo-
dnia Młodzieży (20–26 III). 

8. Warsztaty edukacyjne
Warsztaty to złożona forma zajęć edukacyj-

nych mająca na celu zarówno przekazanie wie-
dzy, kształtowanie umiejętności, jak i wypracowa-
nie określonych materiałów edukacyjnych. Zasad-

niczym celem warsztatów jest podnoszenie kom-
petencji osób uczestniczących w tej formie zajęć.
Muszą mieć one temat przewodni, program, okre-
ślone techniki pracy, osoby prowadzące i moderu-
jące przebieg zajęć. Nieodzownym elementem
warsztatów jest stworzenie uczestnikom warunków
samodzielnego lub grupowego uczenia się przez
doświadczenie oraz wymianę doświadczeń. Ce-
chą charakterystyczną takich zajęć jest wypraco-
wywanie materiałów warsztatowych, mogących
mieć dalsze zastosowanie. Do materiałów będą-
cych efektem pracy warsztatowej zaliczyć można
pomoce dydaktyczne, karty pracy, scenariusze
zajęć, scenariusze wystaw, programy imprez edu-
kacyjnych, projekty materiałów promocyjnych, for-
my dziennikarskie, projekty akcji, ścieżek dydak-
tycznych lub izb leśnych oraz inne opracowania
przydatne w działalności oświatowej naszej firmy.
Uczestnikami warsztatów mogą być nauczyciele,
dziennikarze, artyści, specjaliści edukacji ekolo-
gicznej lub leśnej oraz młodzież zaangażowana
w rozbudzanie świadomości leśnej społeczeń-
stwa i krzewienie idei ochrony środowiska.

W trakcie warsztatów mogą być stosowane
i łączone różne formy edukacji leśnej, takie jak lek-
cje terenowe, wycieczki z przewodnikiem, lekcje
w izbach dydaktycznych, zwiedzanie wystaw czy
wędrówki ścieżkami dydaktycznymi. Osoby pro-
wadzące warsztaty mogą sięgać po różnorodne
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Imprezom okolicznościowym towarzyszą konkur-
sy (na zdjęciu), zabawy, wystawy,  pokazy i spek-
takle (PK)

Warsztaty edukacyjne to złożona forma zajęć,
polegająca zazwyczaj na pracy w grupach, któ-
rej celem jest wypracowanie określonych materia-
łów edukacyjnych i podnoszenie kompetencji
uczestników zajęć (BCz)
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metody i techniki nauczania. Nierzadko się zda-
rza, że podczas warsztatów stosuje się metodę
projektu oraz ćwiczenia łączące wiedzę i umiejęt-
ności z różnych dziedzin nauki i praktyki. Warszta-
ty mogą służyć także nauczaniu nowych metod
pracy pedagogicznej. Jest to bardzo użyteczna
forma edukacji dorosłych i młodzieży, która może
przynieść określone korzyści zarówno organizato-
rom, jak i uczestnikom zajęć. Warsztaty sprzyjają
także rozwojowi właściwych relacji w grupie oraz
współpracy i porozumieniu z organizatorami.
W edukacji leśnej na poziomie nadleśnictwa lub
ośrodka edukacji bardzo pomocne dla leśników
są warsztaty organizowane dla nauczycieli,
zwłaszcza wtedy, gdy planujemy rozwój bazy, te-
matyki i metodyki pracy pedagogicznej. 

Warsztaty są co najmniej wielogodzinną lub
kilkudniową formą edukacji. 

II. Bierne formy edukacji
Nie zawsze leśnicy mają czas i możliwości

bezpośredniego prowadzenia zajęć edukacyj-
nych. Nie wszyscy też przedstawiciele społe-
czeństwa biorą udział w zajęciach na terenie La-
sów Państwowych. Jest spora grupa ewentual-
nych odbiorców edukacji leśnej, zwłaszcza osób
dorosłych lub całych rodzin, które przebywają
w lesie na spacerach bądź w czasie krótkiej prze-
rwy w podróży. Są również osoby poszukujące

informacji o lasach i leśnictwie w mediach lub pu-
blikacjach albo mimowolnie spotykające się
z ofertą wydawniczą jako klienci naszej firmy. Ta-
kie formy edukacji leśnej, w których nie planuje się
bezpośredniego kontaktu leśnika z odbiorcami,
nazywają się formami biernymi. Do najczęstszych
form biernych, stosowanych w Lasach Państwo-
wych, należy udostępnianie ścieżek dydaktycz-
nych i wystaw bez przewodnika, bezpłatna dys-
trybucja lub sprzedaż własnych wydawnictw, dys-
trybucja nagrań lub filmów edukacyjnych oraz
prowadzenie stron internetowych.

1. Ścieżka dydaktyczna 
Leśne ścieżki dydaktyczne, nazywane też edu-

kacyjnymi, traktujemy jako formę edukacji. Zwie-
dzanie bez przewodnika jest formą bierną; jej
podstawą jest samodzielna aktywność zwiedza-
jącego. To odbiorca sam decyduje, czy przeczy-
tać tablicę dydaktyczną w lesie, ile tablic przestu-
diować, a może jedynie zerknąć okiem na tytuły
lub ciekawsze rysunki. Nie wiemy też na pewno,
czy wszystkie omawiane przez nas zagadnienia
zaciekawią widza oraz czy wszystko jest zrozu-
miałe i jasne. Nie powinno się ustawiać tablic za-
wierających wyłącznie wiedzę teoretyczną i te-
matycznie nie związanych z miejscem, w którym
je ustawiono. Tablice najbardziej efektywne są
pomocne w interpretacji konkretnego, oglądane-
go fragmentu przyrody, prowadzonej w nim go-
spodarki lub podjętych zabiegów ochronnych.
Spacerowicze nie lubią też tablic zawierających
zbyt dużo tekstu, zbyt dużych formatów. Dener-
wujące dla nich jest, gdy nadmiar tablic lub nie-
właściwe ich usytuowanie powoduje utrudnienia
w podziwianiu krajobrazu. Aby jednak wywołać
aktywność czytającego, nasze tablice mogą za-
wierać instrukcje samodzielnych ćwiczeń, np. skła-
niających osoby do tego, by coś dotknąć, obej-
rzeć, powąchać, policzyć, oszacować, posłu-
chać, wyobrazić lub samodzielnie odpowiedzieć
na zadane pytanie czy też dających możliwość
przemyślenia celnej sentencji. Treść tablic powin-
na zaintrygować i zainspirować zwiedzającego
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Warsztaty z problematyki leśnej dla nauczycieli,
prowadzone przez leśników, poszerzają kompe-
tencje tej grupy zawodowej i są ważnym elemen-
tem systemu edukacji leśnej społeczeństwa (PM)
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do głębszej refleksji nad przyrodą miejsca, które
właśnie zwiedza.

Ważną sprawą dla projektującego tablice dy-
daktyczne na ścieżce jest wyraźne określenie adre-
sata takiego przekazu. To istotna sprawa, czy pro-
jektujemy tablice dla dzieci ze szkoły podstawo-
wej, młodzieży z gimnazjum, grup specjalistycz-
nych, czy dla miejscowego lub przejezdnego tury-
sty, odwiedzającego to właśnie miejsce. Najczę-
ściej decydujemy się na tablice „uniwersalne”, któ-
re w sposób jasny i przystępny oraz krótko informu-
ją o napotkanym obiekcie, zjawisku czy procesie
przyrodniczym. Tablice nie zastąpią przewodnika,
ale powinny w swym przekazie zaspokajać potrze-
by takiego zwiedzającego, który – mamy prawo
tak przypuszczać – będzie je czytał i oglądał.
Z ustawiania tablic na ścieżkach edukacyjnych
można zrezygnować, jeżeli są notorycznie dewa-
stowane lub kiedy postanowiliśmy wprowadzić tyl-
ko znaki lub nazwy kolejnych przystanków, a ich in-
terpretację zawarliśmy w stosownej ulotce lub prze-
wodniku. Nie powinniśmy jednak rezygnować z ta-

blicy informacyjnej podającej podstawowe dane
dotyczące ścieżki, ile czasu potrzeba na jej zwie-
dzanie, czy ma wariant skróconej trasy, czy kończy
się w punkcie startu, czy jest wygodna dla osób nie-
pełnosprawnych. Tablica taka powinna mieć map-
kę z naniesionym przebiegiem trasy oraz nazwę,
adresy i telefony gospodarza terenu. 

2. Wystawa 
Wystawa jest to prosta lub złożona kompozy-

cja środków dydaktycznych, eksponowana w jed-
nym miejscu w celach poznawczych, kształcą-
cych i motywujących. 

Wystawy urozmaicają ofertę edukacyjną, roz-
wijają lub wyrażają wrażliwość i zainteresowania
odbiorców. Najczęściej zaliczane są do biernej
formy edukacji, gdyż można je zwiedzać samo-
dzielnie, bez przewodnika. Powinny być tak za-
projektowane i wykonane, żeby odbiorca potrafił
podczas zwiedzania samodzielnie zdobywać
wiedzę, rozwijać sprawności intelektualne, zmy-
słowe, a niekiedy sprawnościowe.
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Samodzielne zwiedzanie ścieżki dydaktycznej (bez przewodnika) można zaliczyć do biernych form edukacji
leśnej (WC)
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W praktyce istnieje duża dowolność i różnorod-
ność w urządzaniu wystaw zarówno pod wzglę-
dem typu, formy, środków wyrazu, tematyki i czasu
trwania. Tak więc możemy być sami autorami wy-
stawy, zlecić jej opracowanie lub wypożyczyć cu-
dze dzieło. Wystawa nasza może mieć formę sta-
łą lub czasową, stacjonarną lub objazdową. Mo-
żemy ją eksponować u siebie lub w innym miejscu,
np. muzeum, domu kultury, szkole, ośrodku edukacji
ekologicznej, stowarzyszeniu i podobnych instytu-
cjach. Pod względem środków wyrazu wystawa
może być jednorodna lub bardzo urozmaicona,
np. fotograficzna, techniczna, plastyczna, naturali-
styczna lub łącząca wymienione rodzaje. W edu-
kacji leśnej z powodzeniem można wykorzystać
wystawy o różnej tematyce, a więc przyrodnicze,
historyczne, techniczne, także artystyczne lub łą-
czące wymienione obszary tematyczne. Ponadto
wystawy mogą dotyczyć współczesności, prze-
szłości lub obydwu tych aspektów rzeczywistości.

Wystawy urządzane są w różnych celach, np.
prezentacji dorobku, planów i osiągnięć zawodo-
wych, naukowych bądź kolekcjonerskich, prac
pokonkursowych lub poplenerowych, a niekiedy
w celu ukazania wybranych problemów środowi-
skowych czy społecznych, aby poruszyć opinię
społeczną, pozyskać sojuszników lub po prostu,
by uczyć, bawić i wychowywać dla zrównowa-
żonego rozwoju. Wystawę można także trakto-
wać jako pracownię edukacyjną – tutaj zwiedza-
jący ma okazję wykonać różne zadania intelektu-
alne i manualne. Mogą to być układanki, zagad-
ki lub inne zadania. O takiej wystawie mówimy,
że aktywizuje zwiedzających.

Decyzja o organizacji wystawy jest uzasadnio-
na wtedy, kiedy wiemy, że nie zabraknie nam
zwiedzających. Jeżeli wystawa nasza prezentuje
prace autorskie, poplenerowe lub pokonkursowe,
mile widzianą oprawą jest katalog do wystawy,
zawierający wykaz prac i ich autorów. Inne wy-
stawy, szczególnie stałe, mogą mieć ulotki lub
przewodniki, dzięki którym dajemy odbiorcom
sposobność utrwalania wiedzy w proponowa-
nym przez nas zakresie. Dobre wystawy wzboga-

cają ofertę kulturalno-oświatową placówki, przy-
ciągają uwagę społeczeństwa, interesują media,
zjednują sojuszników, a także podnoszą prestiż
firmy.

3. Rozpowszechnianie publikacji
Rozpowszechnianie publikacji i nagrań to rów-

nież istotna forma edukacji spotykana w praktyce
leśnej. Publikacje i nagrania bardzo wzbogacają
ofertę edukacyjną Lasów Państwowych oraz wy-
pełniają poważną lukę w oświacie leśnej społe-
czeństwa. 

Wśród publikacji najczęściej spotykane są
ulotki, foldery, broszury, przewodniki, a niekiedy
czasopisma i filmy o tematyce leśnej. Ulotki i fol-
dery mogą pełnić funkcje informujące o obiek-
tach, programach i działaniach związanych
z edukacją leśną na poziomie każdej jednostki
organizacyjnej Lasów Państwowych. Z kolei
funkcję edukacyjną spełniają zazwyczaj broszu-
ry i przewodniki po ścieżkach dydaktycznych,
a czasami krótkie filmy oświatowe. Powyższe 
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Wystawa jest kompozycją środków dydaktycznych
eksponowanych w jednym miejscu w celach po-
znawczych, kształcących i motywujących (TCh)
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rodzaje publikacji stawiają sobie za zadanie
przekazywanie szerokiej wiedzy o lesie, leśnic-
twie, kulturze ekologicznej w środowiskach lokal-
nych lub regionalnych i na tych poziomach znaj-
dują najlepszy odbiór społeczny. Cieszą się
szczególnym zainteresowaniem nauczycieli,
gdyż ciągle brakuje pomocy dydaktycznych
z zakresu edukacji leśnej. Wydawnictwa nadle-
śnictw spełniają też rolę promocyjną w kontak-
tach społecznych. Nie może ich brakować na fe-
stynach, targach, konferencjach itp.

Na szczeblu krajowym Lasy Państwowe wyda-
ją wiele książek, filmów oraz czasopism propagu-
jących wiedzę o lesie i leśnictwie wśród odbiorców
zawodowo, intelektualnie i emocjonalnie związa-
nych z lasem i leśnictwem. Publikacje, audycje i fil-
my popularnonaukowe Lasów Państwowych wy-
pełniają istotną lukę wydawniczą z zakresu eduka-

cji leśnej społeczeństwa. Są rzetelnym źródłem in-
formacji o lesie, leśnictwie, ochronie przyrody i kul-
turze ekologicznej, umiejscowionej w realiach spo-
łeczno-ekonomicznych kraju lub regionu czy dane-
go nadleśnictwa. Na rynku wydawniczym nadal
brakuje publikacji dla dzieci i młodzieży, które by
tłumaczyły wyczerpująco i obiektywnie zasady
i zadania leśnictwa. Dlatego warto opracowywać
ulotki, broszury i przewodniki dla tych grup odbior-
ców, gdyż są one najczęstszymi klientami edukacji
prowadzonej w nadleśnictwie.

Przystępując do pracy nad wydawnictwem,
należy postępować tak jak z tworzeniem dobre-
go projektu edukacyjnego. Mając dobry projekt,
można starać się o dofinansowanie w wojewódz-
kim lub Narodowym Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, które wspomagają ta-
kie przedsięwzięcia. 
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Publikacje edukacyjne Lasów Państwowych (książki, foldery, nagrania audio, filmy) wzbogacają ofertę dydak-
tyczną oraz wypełniają lukę w oświacie leśnej społeczeństwa (MK)
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4. Strona internetowa 
Strona internetowa to nowoczesna forma infor-

macji i edukacji kierowanej do społeczeństwa
przez konkretne nadleśnictwo lub inną jednostkę
Lasów Państwowych za pośrednictwem łączności
elektronicznej. Możliwość edukacji przez Internet
ma wiele zalet. Jest szybką formą dostępu do in-
formacji za pośrednictwem słowa, obrazu
i dźwięku, pozwala na zastosowanie różnych
technik edukacji, takich jak wykład, pokaz, film,
pytania i odpowiedzi (czat), dyskusja, konkurs czy
zabawa.

Strona internetowa jest czymś więcej niż cza-
sopismo, a jednocześnie jest formą tańszą od nie-
go. Jej dużą zaletą jest również to, że można
z niej korzystać bezpłatnie. Aby strona miała wy-
sokie walory edukacyjne, powinna być projekto-
wana również z myślą o dzieciach szkolnych
i młodzieży oraz o nauczycielach zaangażowa-
nych w edukację ekologiczną. Ponadto powinna
zawierać treści i wiadomości istotne dla dzienni-
karzy zainteresowanych funkcjonowaniem leś-
nych placówek. 

Oprócz wiedzy leśnej przekazywanej za po-
mocą różnych metod nauczania ważna na stronie
internetowej jest sfera informacji i promocji działal-
ności edukacyjnej. Informacje takie mogą być
szczególnie przydatne dla nauczycieli oraz in-
nych organizatorów edukacji, a także turystów
i przedstawicieli mediów. 
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Pracownia internetowa w Ośrodku Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Woziwoda. Podobnie jak w wielu 
innych dziedzinach życia, tak i w edukacji leśnej wzrasta znaczenie Internetu (WW)
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Rozdział 
trzeci 
METODY EDUKACJI LEŚNEJ
Ilona Mrowińska, Paweł Mrowiński

I. Strategie nauczania

Przez strategię nauczania rozumiemy celowe
zastosowanie określonej metody lub kombinacji
metod nauczania. Proces dydaktyczny zostaje
podporządkowany regułom przyjętej strategii po
to, aby umożliwiać nie tylko opanowywanie wia-
domości przez odbiorców edukacji, ale również
nabywanie umiejętności. Dobór właściwej strate-
gii pozwala osiągnąć odpowiedni poziom zaan-
gażowania uczestników. Wyróżnia się cztery
podstawowe strategie nauczania: asocjacyjną,
operacyjną, problemową i emocjonalną.

Strategia asocjacyjna (A) polega na przekazy-
waniu gotowej wiedzy, którą odbiorca ma przy-
swoić. Metody charakterystyczne dla tej strategii
to metody podające (wykład, pogadanka, opis,
opowiadanie). Stosując strategię asocjacyjną, na-
leży zadbać o możliwość upoglądowienia zajęć
poprzez wykorzystanie środków dydaktycznych,
np. foliogramów, tablic graficznych, ilustracji książ-
kowych.

Strategia A jest szczególnie przydatna pod-
czas omawiania nowych, nieznanych słuchaczom
zagadnień teoretycznych jako wstęp do zajęć
oraz przy ich podsumowaniu. Przykłady zastoso-
wania strategii A w edukacji leśnej: wyjaśnienie
grupie młodzieży pojęć ekologicznych i facho-
wych terminów, których znajomość jest niezbęd-
na w dalszej części zajęć, wykład dla nauczycie-
li przyrodników na temat proekologicznej gospo-
darki leśnej.

Strategia operacyjna (O) polega na ukierunko-
waniu działań uczestników zajęć. Prowadzący za-
jęcia informuje o celu działania, następnie uczestni-
cy obserwują wzorcowe wykonanie zadania, a po-
tem samodzielnie wykonują takie samo lub podob-
ne zadanie pod kierunkiem prowadzącego. Znaj-
dują tu zastosowanie metody praktyczne. Strate-
gia O ukierunkowana jest na rozwijanie umiejętno-
ści intelektualnych i manualnych (planowanie i pro-
wadzenie obserwacji, doświadczeń, dokumento-
wanie ich przebiegu, opracowywanie i analiza wy-
ników, wykonywanie notatek słownych i graficz-
nych). Przykłady zastosowania strategii O w eduka-
cji leśnej: wykonywanie wszelkich pomiarów w le-
sie, sadzenie drzew przez młodzież, rozpoznawa-
nie drzew iglastych, wykonywanie zielnika drzew
występujących na ścieżce dydaktycznej, budowa
budek lęgowych – zajęcia praktyczne.

Wykład umożliwia przekazanie w sposób uporząd-
kowany dużego zasobu wiadomości; jest odpowied-
ni dla osób dorosłych, żywo zainteresowanych te-
matem (PM)
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Strategia problemowa (P) polega na takim zor-
ganizowaniu procesu dydaktycznego, by uczest-
nicy samodzielnie zdobywali wiedzę poprzez
rozwiązywanie problemów teoretycznych i prak-
tycznych. Stwarzanie praktycznych sytuacji pro-
blemowych umożliwiają metody problemowe
i praktyczne, które wymagają przeprowadzenia
doświadczeń, modelowania lub pomiaru i obli-
czeń. Przy rozwiązywaniu problemów teoretycz-
nych stosuje się m.in. dyskusje i mapy mentalne. Ja-
sno i precyzyjnie określone zadanie sprawia, że
wzrasta motywacja uczestnika zajęć, a osiągane
wyniki są wysokie. Przykłady zastosowania strate-
gii P w edukacji leśnej: charakterystyka biocenozy
lasu, dyskusja na temat idei trwałej, zrównoważo-
nej gospodarki leśnej, projekt na temat zastoso-
wania drewna w życiu człowieka, zajęcia tereno-
we, np. pod hasłem „Rola mrówek w lesie”, z za-
stosowaniem kart pracy.

Strategia emocjonalna (E) polega na angażo-
waniu procesów emocjonalnych, przez co proces
poznania wiąże się z przeżyciem wewnętrznym.
To przeżycia emocjonalne wpływają na ocenę
zjawiska czy problemu oraz „…przesądzają
o tym, jakie cele życiowe ktoś sobie wyznacza
i jakim ideałom naprawdę jest wierny” (Okoń
1987). W strategii emocjonalnej wykorzystywane
mogą być różne metody połączone z projekcją
filmu, przeźroczy, wycieczką, także metody słow-
ne, takie jak dyskusje różnego rodzaju i gry lo-
giczne, np. krzyżówki, konkursy, gry symulacyjne.
Przykłady zastosowania strategii E w edukacji leś-
nej: zajęcia na temat zagrożeń i ochrony lasów,
zasad właściwego zachowania się w lesie, orga-
nizacja akcji Sprzątanie Świata, rajd lub bieg te-
renowy, konkurs plastyczny pod hasłem „Wiosna
bez płomieni”, spotkanie z leśnikiem weteranem.

W edukacji leśnej mogą mieć zastosowanie
wszystkie strategie. Dobór odpowiedniej będzie
zależał od: 1) miejsca, w którym odbywa się pro-
ces edukacji, 2) wieku odbiorców, ich zaintereso-
wań i predyspozycji intelektualnych, 3) celu, jaki
chcemy osiągnąć, oraz treści, które chcemy prze-
kazać, 4) środków dydaktycznych, którymi dyspo-

nujemy, 5) umiejętności metodycznych prowadzą-
cego zajęcia.

W edukacji leśnej powinny być preferowane
strategie: problemowa i emocjonalna, gdyż służą
rozwijaniu sprawności myślenia, a także prowa-
dzą do kształtowania czynnych, społecznie ocze-
kiwanych postaw wobec środowiska przyrodni-
czego. W praktyce najczęściej stosuje się miesza-
ne strategie, gdyż w każdym zespole odbiorców
znajdują się osoby o różnych zainteresowaniach
i zdolnościach. Stosowanie mieszanych strategii
nauczania jest zgodne z nowoczesnymi trendami
nauczania i wychowania w polskiej oświacie. 

II. Metody nauczania i ich 
zastosowanie w edukacji leśnej 

Termin „metoda” (gr. methodos) oznacza bada-
nie, sposób badania, drogę dochodzenia do
prawdy. W dydaktyce – sposób pracy z uczniami,
mający na celu opanowanie przez uczniów wia-
domości oraz ukształtowanie umiejętności. Trady-
cyjny termin „metoda nauczania” jest współcześnie
zastępowany terminem „metoda kształcenia” (na-
uczania–uczenia się). Traktuje się w ten sposób
ucznia jako partnera nauczyciela, w pojęciu kształ-
cenia mieści się bowiem i nauczanie, i uczenie się
(Okoń 1987). Poglądy na temat metod nauczania
ulegają stałej ewolucji. W literaturze dydaktycznej
przedstawiane są różne systemy klasyfikacji metod
nauczania–uczenia się, które uwzględniają cele
kształcenia, źródło wiedzy, środki dydaktyczne,
miejsce zajęć oraz zakres aktywizacji uczniów. 

Pedagodzy zalecają stosowanie różnorodnych
metod w pracy z różnymi grupami wiekowymi od-
biorców edukacji, jak i w pracy z tą samą grupą.
Dana metoda powinna jednak znaleźć swoje uza-
sadnienie i być wykorzystywana stosownie do za-
łożonych celów, specyfiki materiału nauczania (tre-
ści) oraz wieku odbiorców. Każda metoda ma
swoje zalety i wady. Najogólniej można przyjąć,
że metody podające wykazują więcej braków niż
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te, w których przeważa aktywność uczestników
procesu kształcenia (Okoń 1987). 

Stara to prawda, że najlepsze rezultaty uzysku-
je się poprzez działanie. Z badań wynika, iż czło-
wiek przyswaja wiedzę i umiejętności poprzez
różne formy swojej aktywności w trakcie wykony-
wania różnych czynności. Z punktu widzenia
kształcenia ważnym czynnikiem jest zapamięty-
wanie. Stopień zapamiętywania zależy również
od wykonywanej czynności. Zależność tę przed-
stawia tzw. stożek Dale’a.

Z analizy stożka Dale’a wynika, że powinni-
śmy skłaniać się do częstego stosowania metod
i technik umożliwiających czynne włączenie się
odbiorców edukacji leśnej w prowadzone zaję-
cia, czyli sposobów gwarantujących uzyskanie
trwałych i pozytywnych zmian w ich myśleniu i po-
stępowaniu. Służy temu właściwy dobór metod
nauczania; za najbardziej odpowiednie należy
uznać, promowane w ostatnich latach w polskiej

oświacie, metody aktywizacji uczniów. Metody
aktywizujące są grupą metod umożliwiających
maksymalne zaangażowanie się uczestników
w zajęcia. Poprzez swoją atrakcyjność motywują
one do twórczej pracy i intensywnego działania,
dążenia do wiedzy i nabywania umiejętności. Do-
brze jest poznać kilka takich metod i stosować
w praktyce te, które wydają się najbardziej odpo-
wiednie. W dalszej części opracowania zostały
opisane metody najczęściej stosowane we współ-
czesnej szkole oraz przykłady metod i technik ak-
tywizujących.

Nie istnieje jeden idealny, obowiązujący
wszystkich model podziału metod nauczania. Za-
proponowany poniżej podział wg F. Szloska (za:
Lewiński i in. 2001) jest podziałem często stoso-
wanym we współczesnej praktyce szkolnej. Wy-
różniamy pięć grup metod kształcenia (naucza-
nia–uczenia się): podające, problemowe, ekspo-
nujące, praktyczne i programowane.
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5%
słuchając

10% czytając

20–30% tego, co widzimy 
prowadząc obserwacje

50% tego, co słyszymy i widzimy

70% tego, co sami mówimy i notujemy,
np. dyskutując

90% tego, co sami robimy, np. wykonując ćwiczenia
i zadania praktyczne

Zapamiętujemy:

Stożek Dale’a
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1. Metody podające
Grupa metod podających (inaczej asymilacji

wiedzy) jest powszechnie stosowana nie tylko
w szkole, ale również w życiu społecznym, np.
w mediach. Metody podające polegają głównie
na dostarczaniu „gotowych” informacji. Do oma-
wianej grupy należną m.in. pogadanka, wykład
informacyjny, opis, opowiadanie.

Pogadanka
Pogadanka polega na rozmowie prowadzą-

cego zajęcia z uczestnikami, w której prowadzą-
cy z reguły zna odpowiedzi na stawiane pytania.
Pogadanka jest skuteczna, gdy przypomina ży-
wą, interesującą obie strony rozmowę.

Zastosowanie pogadanki w edukacji leśnej:
przygotowanie uczestników zajęć do pracy, np.
przed wyjściem na ścieżkę dydaktyczną; wyjaśnie-
nie nowych, nieznanych terminów, których znajo-
mość jest niezbędna podczas dalszych zajęć; przy-
pominanie lub uzupełnianie wiadomości; utrwalenie
poznanych wiadomości na zakończenie zajęć.

Wykład informacyjny
Wykład informacyjny polega na bezpośred-

nim przekazywaniu treści przez wykładowcę,
w gotowej do zapamiętania postaci. Wykład
umożliwia przekazanie w systematyczny sposób
dużego zasobu wiadomości, jest jednak odpo-
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Problem pokazany na tablicy edukacyjnej może być tematem pogadanki, którą później uzupełnią obserwacje
w lesie (PM)

Pogadanka. Wprowadzenie do zajęć terenowych
z rozpoznawania drzew i krzewów leśnych (DL)
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wiedni dla starszych odbiorców, ponieważ
uczestnictwo w wykładzie wymaga dużego wysił-
ku intelektualnego i skupienia uwagi. Zaintereso-
wanie słuchaczy można zwiększyć, stosując folio-
gramy, barwne plansze itp. Dobre efekty daje
prezentacja multimedialna. 

Zastosowanie wykładu informacyjnego w edu-
kacji leśnej: gruntowne przedstawienie wybrane-
go zagadnienia, np. „Chronione rośliny naczynio-
we na terenie Regionalnej Dyrekcji LP w Zielonej
Górze”; wyjaśnienie problemu naukowego lub
praktycznego, np. „Rola leśnych kompleksów pro-
mocyjnych w Lasach Państwowych”.

Opis
Opis jest sposobem zapoznania odbiorców

z obiektami, rzeczami, zjawiskami i wydarzeniami.
Znajduje wszechstronne zastosowanie w stosunku
do wszystkich grup wiekowych. Zalecany jest
przede wszystkim wtedy, gdy towarzyszy mu pre-
zentacja przedmiotów, modeli, rysunków, zdjęć.

Zastosowanie opisu w edukacji leśnej: opis
zdjęć, rysunków, schematów na stałych lub prze-

nośnych tablicach umieszczanych na ścieżkach
dydaktycznych, parkingach leśnych itp.; zapozna-
nie z urządzeniami i narzędziami stosowanymi
w leśnictwie; prezentowanie ekspozycji w ośrodku
lub izbie leśnej; opis krajobrazu po pożarze itd. 

Opowiadanie
Opowiadanie polega na przedstawieniu zda-

rzeń rzeczywistych lub fikcyjnych, które przebie-
gają w określonym czasie. Opowiadanie znajdu-
je zastosowanie w stosunku do wszystkich grup
wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem
młodszych dzieci.

Zastosowanie opowiadania w edukacji leśnej:
przedstawienie przebiegu pożaru i akcji gaśni-
czej; przedstawienie pracy leśnika w różnych po-
rach roku; przedstawienie historii narzędzi pracy
w leśnictwie; przedstawienie roli, jaką odegrali
polscy leśnicy w historii narodu.

2. Metody problemowe
Metody problemowe, zwane inaczej metoda-

mi samodzielnego dochodzenia do wiedzy, opar-
te są na twórczej aktywności poznawczej, polega-
jącej na rozwiązywaniu problemów. Umożliwiają
przekształcanie wiedzy „biernej” w wiedzę „czyn-
ną” i sprzyjają stosowaniu poznanych wiadomości
i nabytych umiejętności w praktyce. Współcześnie
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Szerokie zastosowanie w edukacji leśnej znajduje
opis (na zdjęciu: opis remizy dla ptaków na tabli-
cy ścieżki dydaktycznej) (TCh)

Opowiadanie z odległej bądź współczesnej historii
leśnictwa może być interesującym przerywnikiem
lekcji terenowej na ścieżce dydaktycznej (WW)
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obserwuje się intensywny rozwój metod problemo-
wych, co widoczne jest, m.in. w powstawaniu no-
wych ich odmian i wariantów. Obok klasycznej
metody problemowej są tu liczne metody aktywi-
zujące oraz metody operatywne: praca z mapą,
analiza danych statystycznych i inne. 

Charakterystyczną cechą metody problemo-
wej jest dominacja aktywności uczestników zajęć,
czyli przewaga procesu uczenia się nad naucza-
niem. Wyróżnia się cztery istotne etapy podczas
stosowania metody problemowej: wytworzenie
sytuacji problemowej, formułowanie problemów
i pomysłów ich rozwiązania, weryfikację pomy-
słów rozwiązania oraz porządkowanie i stosowa-
nie uzyskanych wyników w nowych zadaniach
teoretycznych bądź praktycznych. Rola prowa-
dzącego polega na zainteresowaniu uczestników
zajęć problemem, kierowaniu wszystkimi etapami
jego rozwiązywania, systematyzowaniu i wyko-
rzystywaniu nabytej wiedzy. Najlepsze efekty
osiąga się podczas pracy w zespołach.

2.1. Metody aktywizujące
Według „Słownika języka polskiego” aktywi-

zacja to pobudzanie do działania. Aktywny jest
ten, kto jest skłonny do działania, biorący
w czymś żywy udział, pełen inicjatywy, czynny,
ma aktywny stosunek do życia. W procesie edu-
kacji aktywizacja to ogół poczynań nauczyciela
i uczniów zapewniający im czynny udział w reali-
zacji zadań. 

Metody aktywizujące wymagają dużego za-
angażowania zarówno uczestników, jak i prowa-
dzącego. Zadaniem prowadzącego zajęcia jest
takie organizowanie sytuacji dydaktycznych, aby
uczestnicy dzięki własnej aktywności zdobywali
wiedzę z danego zakresu. Prowadzący zajęcia
wskazuje i wyjaśnia sposób rozwiązania proble-
mu. Nie rozwiązuje go jednak za uczestnika, ale
towarzyszy mu w trakcie jego poszukiwań. Na-
uczanie tego typu wymaga formułowania proble-
mów rozbieżnych, takich, dla których możliwe jest
więcej niż jedno rozwiązanie. Sprzyja to skiero-
waniu aktywności uczestników zajęć na zrozumie-

nie procesu, wyszukiwanie prawidłowości, a nie
tylko na ich zapamiętywanie. Nauczyciel–leśnik
aktywizujący – poprzez właściwy dobór metod
i tworzenie klimatu bezpieczeństwa, akceptacji
i życzliwości – inspiruje odbiorców edukacji do
poszukiwania rozwiązań problemów oraz eks-
presji. Przy omawianiu pomysłów (rozwiązań) po-
danych przez uczestników zajęć należy zawsze
zaczynać od pozytywów. Powinno się podkreślić
i pochwalić wszystkie działania, które na to zasłu-
gują, a dopiero potem wskazać błędy, w sposób
życzliwy i delikatny skupiając się na ocenie pomy-
słu, a nie osoby, polecając ponowne przemyśle-
nie, poszukanie innego rozwiązania. Taki sposób
podejścia do odbiorców edukacji leśnej nie znie-
chęca ich do podejmowania kolejnych prób roz-
wiązania problemu, nie obniża samooceny, nie
zniechęca do zajęć i prowadzącego zajęcia. Do
zalet metod aktywizujących należy: pogłębianie
zainteresowania problemem, pomoc w skutecz-
nym przyswajaniu nowej wiedzy, sprzyjanie inte-
gracji wiedzy z różnych dziedzin i własnych do-
świadczeń, pobudzanie do twórczego myślenia,
pomoc w doskonaleniu skutecznego porozumie-
wania się, inspiracja do podejmowania działań,
np. na rzecz środowiska przyrodniczego.

Sposób pracy prowadzącego zajęcia i ich
uczestników może sprawić, że każda metoda mo-
że stać się aktywizującą lub nią nie być, niezależ-
nie od tego, jak jest „sklasyfikowana” w dydaktyce.

2.1.1. Dyskusja dydaktyczna
Dyskusja jest metodą kształcenia, polegającą

na wymianie poglądów pomiędzy uczestnikami.
Dyskusję cechuje odmienność stanowisk w połą-
czeniu z poszukiwaniem stanowiska możliwego
do przyjęcia przez wszystkich. W dydaktyce za-
leca się stosowanie metody dyskusji w odniesieniu
do starszych dzieci i młodzieży. Dyskusja uczy
wyrażania swojego zdania, operowania argu-
mentami, liczenia się ze zdaniem innych, sprzyja
kształtowaniu własnego poglądu na świat. Istnie-
je szereg odmian dyskusji, np. panel, debata, bu-
rza mózgów.
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Przed rozpoczęciem dyskusji warto przyjąć za-
sady, do których wszyscy uczestnicy i prowadzą-
cy dyskusję (tzw. moderator) powinni się stosować. 

Zasady dla uczestników dyskusji (za: Brudnik
i in. 2000): słuchamy, gdy mówią inni; mówimy
krótko i zrozumiale na temat; chcąc zabrać głos,
podnosimy rękę; włączamy się do dyskusji za
zgodą prowadzącego; jesteśmy opanowani, nie
ulegamy emocjom; mówiąc do kogoś, patrzymy
mu w oczy; przestrzegamy dyscypliny czasowej,
nie przeciągamy swoich wypowiedzi.

Zasady dla moderatora (za: Brudnik i in. 2000):
traktuje wszystkie wypowiedzi w równy sposób; jest
uprzejmy, cierpliwy, taktowny; wyraża się jasno
i zrozumiale; nie forsuje własnego zdania; konse-
kwentnie dąży do celu; podsumowuje dyskusję. 

Najczęściej stosowane odmiany dyskusji dy-
daktycznej:

Metaplan
Metaplan to metoda graficznego przedstawia-

nia przebiegu dyskusji, w trakcie której uczestnicy
analizują dane zagadnienie. Metoda ta ułatwia
ocenę faktów i znalezienie rozwiązania problemu.
Dyskutujący sukcesywnie, w miarę upływu czasu two-
rzą plakat, który jest skróconym zapisem pracy nad
problemem. Najczęściej metoda metaplanu stoso-
wana jest przy omawianiu drażliwych lub trudnych
problemów oraz przy rozwiązywaniu konfliktów.

Dyskusja może przebiegać według następują-
cego planu:
1. Przedstawienie problemu, który będzie tema-

tem dyskusji.
2. Podział grupy na zespoły. Przydział materia-

łów: szarego papieru, mazaków, kartek samo-
przylepnych itp.

3. Krótkie omówienie metody pracy. Określenie
czasu pracy.

4. Praca w zespołach nad problemem.
5. Prezentacja plakatów przez sprawozdawców

zespołów.
6. Wyeksponowanie plakatów w widocznym

miejscu.
7. Ustalenie wspólnych wniosków końcowych.

W pracy z młodszymi dziećmi lepiej plakat
tworzyć wspólnie, na jednym dużym arkuszu pa-
pieru lub tablicy. Na następnej stronie przedsta-
wiono przykład dyskusji uczniów szkoły podsta-
wowej, członków kółka przyrodniczego, popro-
wadzonej metodą metaplanu.

Dyskusja panelowa
Dyskusje panelowe organizuje się najczęściej

dla szerokiej publiczności. Ich specyfika polega
na wcześniejszym wyznaczeniu grupy ekspertów
(specjalistów w określonej dziedzinie), którzy gro-
madzą i przedstawiają argumenty przemawiają-
ce na korzyść zajmowanego stanowiska. W dys-
kusji kwestie sporne wyjaśnia niezależny zespół
sędziowski, który również formułuje wnioski i wy-
daje orzeczenia. 

Zastosowanie w edukacji leśnej: w czasie spo-
tkań w szkole przy okazji różnych imprez, np.
Dnia Ziemi lub Święta Drzewa. Leśnik może
wziąć udział jako jeden z ekspertów. Konieczna
jest ścisła współpraca z organizatorami dyskusji
panelowej w celu wcześniejszego ustalenia
najdrobniejszych szczegółów.

Debata
Debata jest metodą prowadzenia rozmów na

trudne tematy. Celem debaty jest znalezienie naj-
lepszego rozwiązania wspólnego problemu. 

Przebieg debaty:
1. Podział uczestników na dwa zespoły (np.

drogą losowania): zespół „za” i zespół
„przeciw”. Każdy zespół wybiera swojego
rzecznika.

2. Zespoły otrzymują określony czas (np. po
5 min.) na przedstawienie swoich tez i argu-
mentów. Rozpoczyna zespół „za”. Rzecznik
zespołu „przeciw” przytacza argumenty, na
podstawie których formułuje antytezę. 

3. Po wystąpieniach rzeczników głos zabierają
uczestnicy debaty pod kierunkiem prowadzą-
cego. Każdy uczestnik wypowiada się tylko
raz, zajmując jasne stanowisko „za” lub
„przeciw”.
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4. Prowadzący zamyka debatę, oddając głos
rzecznikowi „przeciw”, a następnie rzecznikowi
„za”, którzy wygłaszają końcowe komunikaty.

5. Prowadzący przeprowadzą głosowanie. 
Zastosowanie w edukacji leśnej: np. rozważe-

nie przez uczniów gimnazjum problemu „Przed-
mioty w naszym otoczeniu – plastikowe, czy
drewniane?” lub debata licealistów na temat: „La-
sy Polski – państwowe, czy prywatne?”.

Burza mózgów
Dyskusja przeprowadzana metodą burzy mó-

zgów, zwana inaczej giełdą pomysłów, to jesz-
cze inny sposób zespołowego rozwiązywania
problemu. Charakteryzuje ją spontaniczność i ak-
tywność wszystkich uczestników. Metoda polega
na podawaniu w krótkim czasie dużej liczby róż-
nych skojarzeń, które niesie wyobraźnia. 

Etapy burzy mózgów:
1. Wytwarzanie pomysłów. 

Proces można zainicjować poprzez stawianie
pytań: wymieńcie zastosowania …, podajcie moż-

liwe rozwiązania …, z czym wam kojarzy się …
itp. Odpowiedzi notowane są przez prowadzą-
cego lub jednego z uczestników w widoczny spo-
sób, np. na tablicy. Odnotowywane są wszystkie
pomysły niezależnie od tego, czy są trafne. Waż-
niejsza jest liczba pomysłów niż ich jakość.
2. Ocena i analiza zgłoszonych pomysłów.

Ten etap polega na selekcji podanych pomy-
słów. Można go poprowadzić w różny sposób,
np. dzieląc klasę na zespoły, które z przydzielo-
nej im listy pomysłów wybierają  najlepszy. Moż-
na także przydzielić każdemu uczestnikowi po
dwa – trzy punkty, które przyznają najlepszym,
ich zdaniem, rozwiązaniom. Suma punktów zde-
cyduje o tym, które rozwiązanie (pomysł) będzie
wzięte pod uwagę.
3. Podsumowanie i wyciągnięcie wniosków, np.

zastosowanie pomysłów w praktyce.
Zastosowanie w edukacji leśnej. Przykłady

problemów: w jaki sposób ograniczyć zaśmieca-
nie lasu przez turystów?; jakie zastosowania ma
drewno w życiu i gospodarce człowieka?

TTeemmaatt::  „„CCoo  ttrrzzeebbaa  zzrroobbiićć,,  aabbyy  llaassyy  wwookkóółł  nnaasszzeejj  mmiieejjssccoowwoośśccii  bbyyłłyy  ppiięękknnee  ii cczzyyssttee??””    

JJaakk  jjeesstt??  JJaakk  ppoowwiinnnnoo  bbyyćć??  

W lasach jest dużo śmieci. Nasz las powinien być piękny i czysty.
W kilku miejscach nieprzyjemnie pachnie. Powinniśmy chodzić do naszego lasu  
Nie chodzimy na spacery do lasu, na spacery z rodzicami.
bo jest tam brzydko z powodu śmieci. Chcielibyśmy, aby zajęcia kółka przyrodniczego

odbywały się jak najczęściej w lesie.

DDllaacczzeeggoo  nniiee  jjeesstt  ttaakk,,  jjaakk  ppoowwiinnnnoo  bbyyćć??

Mieszkańcy naszej miejscowości wyrzucają śmieci do lasu.
W naszej gminie nie segreguje się śmieci.  

WWnniioosskkii

1. W czasie akcji Sprzątanie Świata posprzątamy nasz las. Zaprosimy rodziców.
2. Przygotujemy odezwę do mieszkańców przeciwko zaśmiecaniu lasów, którą przedstawimy

na spotkaniu Rady Gminy i w lokalnym czasopiśmie.
3. Razem z panem leśniczym, panią od przyrody i naszymi rodzicami przygotujemy ścieżkę

przyrodniczą w lesie koło szkoły. Zwrócimy się o pomoc do pana wójta.  
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Śnieżna kula
Ta metoda, zwana również dyskusją piramido-

wą, polega na przechodzeniu od pracy indywi-
dualnej, poprzez pracę w grupie, do pracy całe-
go zespołu. Dzięki poszukiwaniu wspólnych roz-
wiązań i uzgadnianiu wspólnych stanowisk – jest
nauką negocjacji. Należy mieć na uwadze, że
cechą tej metody jest wielokrotne powtarzanie ar-
gumentów, warto więc ją stosować, gdy problem
jest ważny. 

Sposób przeprowadzenia:
1. Prowadzący przedstawia uczestnikom zagad-

nienie (problem, pytanie).
2. Uczestnicy indywidualnie rozważają problem,

a odpowiedzi zapisują na karteczkach.
3. W parach prezentują swoje stanowiska i usta-

lają wspólne. 
4. Uczestnicy łączą się najpierw w czteroosobo-

we, następnie w ośmioosobowe grupy, za każ-
dym razem uzgadniając wspólne stanowisko
i zapisując je na wspólnej kartce (arkuszu).

5. Liderzy grup ośmioosobowych prezentują sta-
nowiska na forum klasy.

6. Uczestnicy wspólnie wypracowują jedno sta-
nowisko (rozwiązanie) całej klasy.
Zastosowanie w edukacji leśnej – na przykład

do tematu: „Ustalenie zasad, których należy prze-
strzegać na wycieczce w lesie”.

2.1.2. Seminarium
Seminarium jako metoda nauczania zalecana

jest dla starszej młodzieży (III kl. gimnazjum,
szkoły ponadgimnazjalne, studenci) oraz osób
dorosłych. Uczestników należy wcześniej ukie-
runkować przez wspólne ustalenie tematu, głów-
nych tez, planu seminarium oraz zebranie nie-
zbędnych materiałów rzeczowych (artykuły, fol-
dery, czasopisma, książki). Seminarium służy po-
głębianiu wiadomości na dany temat, prawidło-
wej interpretacji faktów oraz usystematyzowaniu
wiadomości. 

Przykładowy plan seminarium:
1. Wprowadzenie: przedstawienie tematu i głów-

nych tez seminarium, zestawienie dotychczaso-

wych wiadomości na dany temat, wytypowa-
nie zagadnień wymagających uzupełnienia
i pogłębienia w czasie seminarium, podanie in-
strukcji (najlepiej w pisemnej formie) do zespo-
łowej pracy.

2. Samodzielna praca w zespołach z wykorzy-
staniem przygotowanych wcześniej materia-
łów.

3. Przedstawienie wyników pracy, np. metodą
dyskusji.

4. Podsumowanie i integracja wiadomości.
Zastosowanie w edukacji leśnej. Seminarium

jest znakomitą metodą podsumowującą wy-
cieczkę do leśnego kompleksu promocyjnego,
parku narodowego lub zajęcia na leśnej ścież-
ce dydaktycznej dla młodzieży szczególnie
zainteresowanej, np. uczniów technikum leśne-
go, liceum profilowanego o kierunku przyrodni-
czym, studentów (w tym przyszłych nauczycie-
li), słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku. 

2.1.3. Aktywny opis
Przykładem metody aktywnego opisu może

być technika linii czasu. Jest to sposób wizualne-
go prezentowania zagadnień i problemów. Fak-
ty, zdarzenia oraz zjawiska ukazuje w wymia-
rze linearnym, pokazuje ich następstwo czaso-
we. Technika linii czasu jest zalecana przy pre-
zentowaniu problemów w układzie chronolo-
gicznym.

Metoda aktywnego opisu może być zastoso-
wana w następujących tematach: przedstawienie
zmian lesistości Polski (lub danego regionu) na
przestrzeni dziejów, narzędzia i maszyny stoso-
wane w leśnictwie „wczoraj i dziś”, przedstawie-
nie ważnych dat w historii Polski na przekroju po-
przecznym pnia. Prezentacja zagadnień techniką
linii czasu może uatrakcyjnić ekspozycję w ośrod-
ku edukacyjnym lub izbie leśnej. 

2.1.4. Gra dydaktyczna
W czasie gry dydaktycznej uczestnicy uczą

się mimowolnie poprzez zabawę. Gry wspoma-
gają kształcenie wielostronne oraz uczą prze-
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Prezentacja gry dydaktycznej w zielonogórskiej
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (PM)

Gra dydaktyczna uczy bawiąc, wprowadza ele-
ment rywalizacji, ale także współdziałania (AP)

strzegania przyjętych reguł. Często wprowadza-
ją element rywalizacji, ale podczas pracy zespo-
łowej sprzyjają także współdziałaniu.

Zastosowanie w edukacji leśnej. Stosowanie
gier dydaktycznych podczas zajęć w lesie pod-
nosi ich atrakcyjność poprzez wprowadzanie ele-
mentów zabawy i rekreacji. Gry polecane są dla
wszystkich grup wiekowych, tym bardziej że czę-
sto mają charakter uniwersalny. Godne polecenia
są gry dydaktyczne o tematyce leśnej, których au-
torką jest Barbara Czołnik z Ośrodka Kultury Leś-

nej w Gołuchowie: „Dziupla – wiedza leśna. 
364 pytania i odpowiedzi” oraz „Od nasionka
do drzewa, czyli jak rośnie las” – w dwóch wer-
sjach: planszowej i terenowej. 

2.1.5. Drama
Drama jest metodą dostarczającą bezpośred-

niego doświadczenia, którego źródłem nie jest in-
formacja, lecz osobiste przeżycie określonego
problemu. Umożliwia zmianę poglądu czy inter-
pretacji oceny, np. przeżytej kiedyś sytuacji. Dra-
ma uczy rozumienia siebie i innych. 

Etapy zajęć metodą dramy:
1. Prowadzący opowiada zdarzenie lub opisuje

sytuację.
2. Przedstawia scenariusz i role, jakie odgrywać

będą uczestnicy. Określa ramy czasowe.
3. Uczestnicy przygotowują się, a następnie wcie-

lają w powierzone im role.
4. Pozostali uczestnicy są obserwatorami.
5. Po zakończeniu odgrywanej scenki wszyscy

dzielą się wrażeniami i spostrzeżeniami.
6. Prowadzący podsumowuje dramę.

WWaażżnnee!!  Nie należy pouczać lub krytykować
przeżyć uczestników. W pracy z dziećmi i mło-
dzieżą prowadzącym zajęcia powinien być do-

Drama znajduje zastosowanie w edukacji leśnej
dzieci i młodzieży, angażuje uczestników (aktorów)
w osobiste przeżywanie problemu (TU)
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świadczony animator (nie chodzi tu oczywiście
o wiek), który zna techniki i sytuacje dramowe. 

Zastosowanie dramy w edukacji leśnej – np.
scenka o zachowaniu się grupy dzieci w lesie
podczas majówki. Kilkoro uczniów wciela się
w role dzieci, które śmiecą i hałasują, reszta –
w określone role roślin i zwierząt. W odpowied-
nim momencie wkracza leśniczy...

2.2. Plakat
Metoda plakatu polega na wizualnym opra-

cowaniu problemu z wykorzystaniem haseł, rysun-
ków, symboli, schematów, zdjęć, wycinków z cza-
sopism, fragmentów tekstu itp. Plakaty wykonuje
się na arkuszach dużego formatu, np. szarego pa-
pieru, przy wykorzystaniu różnych technik: farb,
kredek i innych środków.

Przykłady tematów z zakresu edukacji leśnej,
które można przedstawić na plakacie: drzewo ja-
ko środowisko życia różnych organizmów, war-

stwowa budowa lasu, cykl życiowy lasu (fazy roz-
wojowe drzewostanu), zagrożenia naszych la-
sów, drewno jako surowiec ekologiczny. 

Plakaty wykonane przez uczniów mogą być
oryginalną i atrakcyjną ozdobą izby leśnej,
świetlicy w siedzibie nadleśnictwa bądź klasy
szkolnej. 

2.3. Mapa myśli
Jest to metoda wizualnego opracowania pro-

blemu, sytuacji, zjawiska lub pojęcia z wykorzy-
staniem haseł, symboli, rysunków, obrazków.
Przedstawia złożoność i współzależność myśle-
nia. Mapę myśli można traktować jako inny niż
tradycyjny sposób wykonania notatki. Na środku
arkusza zapisane jest hasło wyjściowe, od nie-
go wybiegają w różne strony promienie (strzałki,
linie), przy których znajdują się hasła, pojęcia,
rysunki ilustrujące dane zagadnienia. Mapa my-
śli uczy poszukiwania, porządkowania i wyko-
rzystywania informacji z różnych źródeł. Poma-
ga w zapamiętywaniu pojęć, w poszukiwaniu
związków między faktami, umożliwia włączanie
nowych wiadomości do posiadanej wiedzy.

Przebieg zajęć:
1. Prowadzący dzieli uczestników na kilka zespo-

łów. Każdy zespół otrzymuje duży arkusz pa-
pieru, mazaki lub kredki, materiały rzeczowe:
artykuł, podręcznik, folder, album itp.

2. Uczestnicy zapisują pojęcie (główny problem)
na środku arkusza.

3. Prowadzący wyjaśnia sposób pracy, określa
czas (ok. 20–25 min.).

4. Po zakończeniu pracy przez wszystkie zespoły,
ich przedstawiciele prezentują kolejno własne
mapy myślowe.

5. Prowadzący dokonuje podsumowania wyni-
ków pracy.
Zasady konstruowania map myśli:

• główne hasło pośrodku arkusza powinno być
wyraźnie wyeksponowane;

• od hasła odchodzą promieniście ramiona, każ-
de z nich dotyczy innego problemu związane-
go z hasłem;

47

Plakat jako metoda edukacji pozwala na wizual-
ne opracowanie danego problemu z wykorzysta-
niem haseł, rysunków, schematów, zdjęć, wycin-
ków z prasy itp. (PM)
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• analiza każdego z problemów odbywa się
przez stosowanie kolejnych rozwidleń;

• ważne są kolory;
• rysunki mogą być stosowane na całej po-

wierzchni mapy;
• zalecany jest system znaków umownych;
• napisy powinny być wyraźne (wielkie litery).

Mapa myśli znajduje zastosowanie w edukacji
leśnej, na przykład w analizie rozmaitych proble-
mów, zagadnień dotyczących lasów i leśnictwa:
funkcje lasu, zagrożenia lasów, zastosowanie
drewna, praca leśnika lub innych kwestii. 

2.4. Praca z mapą przyrodniczą
Mapy przyrodnicze są ważnym źródłem infor-

macji o środowisku, o organizacji i zróżnicowaniu
życia na Ziemi. Kształcą wyobraźnię przestrzen-
ną człowieka, uczą orientacji w terenie, spostrze-
gawczości, budzą i rozwijają zainteresowania.

W edukacji leśnej są najczęściej używane ma-
py promocyjne z własnych przewodników, infor-
matorów, folderów i innych opracowań dotyczą-
cych danego nadleśnictwa, regionalnej dyrekcji
LP, parku narodowego czy krajobrazowego. Na
podstawie mapy przyrodniczej odbiorcy edukacji
leśnej mogą określić swoje położenie, odtworzyć
drogę ze szkoły do lasu, w którym odbywają się
zajęcia, zlokalizować siedzibę nadleśnictwa lub
leśnictwa, określić lesistość danego regionu, wy-
szukać obiekty chronione w danym regionie, za-
planować trasę wycieczki rowerowej lub biegu te-
renowego itp.

3. Metody eksponujące
W tej grupie metod, zwanych też metodami

waloryzacyjnymi, dominujące znaczenie ma ak-
tywność emocjonalna. Zalicza się tu metody z za-
stosowaniem filmu, wystawy oraz pokazu.

Film
Film lub jego fragment, zastosowany w czasie

zajęć, służy przekazywaniu ważnych informacji
w formie wizualnej, uaktywnieniu doświadczeń
uczniów, uwrażliwieniu na dany problem.

Film przyrodniczy ma wiele zalet: przedstawia
zdarzenia, których na ogół nie można zaobser-
wować w naturalnym środowisku, np. wykluwanie
się piskląt ptaków drapieżnych, prezentuje zjawi-
ska i procesy, które w naturze przebiegają przez
wiele lat, np. cykl życia lasu, pozwala na pozna-
nie zjawisk niecodziennych, takich jak pożar lasu,
skutki wichury w lesie.

Film jest wygodnym środkiem dydaktycznym,
ponieważ można go wykorzystywać w sposób
niekłopotliwy wiele razy i w różnych miejscach,
m.in. w szkole i nadleśnictwie. Można prezento-
wać filmy rysunkowe, animowane, krótkie filmy
dokumentalne, tzw. spoty telewizyjne, fragmenty
dłuższych filmów. Ważnym kryterium wyboru
jest czas. Film dla młodszych grup wiekowych
nie może być dłuższy niż 10–15 min., dla star-
szych – 20–30 min., a tematyka powinna być
zgodna z zainteresowaniami i wiekiem uczniów.
Filmy nie mogą zawierać długich monologów,
powinny natomiast zachęcać do dyskusji i wy-
woływać emocje (Brudnik i in. 2000). Projekcję
filmu należy poprzedzić wprowadzeniem w po-
staci np. pogadanki w celu ukierunkowania uwa-
gi odbiorców. Po obejrzeniu filmu niezbędne są
działania utrwalające przekazywane informa-
cje. Uczestnicy zajęć powinni mieć także możli-
wość wypowiedzenia się na temat wrażeń, jakie
wywołał u nich film.

Pokaz
Pokaz to zespół czynności dydaktycznych pro-

wadzącego zajęcia, polegający na demonstro-
waniu uczestnikom naturalnych przedmiotów lub
ich modeli, a także określonych zjawisk, wyda-
rzeń lub procesów i stosownym objaśnieniu ich
istotnych cech. Obowiązuje zasada, że wszystko,
co można pokazać jak działa i służy zilustrowa-
niu treści, powinno być pokazane.

Uwagę uczestników pokazu należy ukierunko-
wać. Jeśli istnieje taka możliwość, to uczestnicy
powinni samodzielnie uruchomić urządzenie lub
złożyć i rozłożyć eksponat na części. Wszystkie
czynności powinny odbywać się pod czujnym

48

abc lasy  16/02/2007  13:27  Page 48



okiem prowadzącego zajęcia i przy zachowaniu
zasad bezpieczeństwa. 

Przykładowe zastosowanie pokazu w eduka-
cji leśnej: pokaz działania pożarowego wozu bo-
jowego, siewnika na terenie szkółki leśnej, urzą-
dzeń w wyłuszczarni nasion.

4. Metody praktyczne
Metody praktyczne charakteryzują się prze-

wagą aktywności praktycznej i technicznej oraz
koncentrują na wpływie człowieka na rzeczywi-
stość. Należą tu następujące metody: modelowa-
nie, ćwiczenia techniczne, rozwiązywanie zadań
(obliczanie), metoda projektu oraz metody ba-
dawcze: obserwacja, eksperyment, wywiad. 

Modelowanie
Modele (wzorce) wprowadzane są w celu uła-

twienia zrozumienia trudnych treści rzeczowych,
ponieważ charakteryzują się znacznym uprosz-
czeniem rzeczywistości. Za pośrednictwem mode-
lu zdobywa się informacje i formułuje sądy o istnie-
jącym obiekcie lub zjawisku przyrodniczym. 

Zastosowanie modelowania w edukacji leś-
nej: np. wykonanie modelu środowiska leśnego

przekształconego przez rodzinę bobrów, mode-
lu zależności troficznych występujących w da-
nym ekosystemie, przekroju podłużnego przez
mrowisko.

Modele wykonane przez uczniów, przy po-
mocy nauczyciela i leśnika, mogą stać się atrak-
cyjnym eksponatem np. w izbie leśnej.

Ćwiczenia techniczne
Ćwiczenie polega na wielokrotnym wykony-

waniu określonych czynności dla nabycia wpra-
wy i uzyskania coraz wyższej sprawności w dzia-
łaniach umysłowych i praktycznych. Ważną rolę
odgrywa w tej metodzie opis (instrukcja) oraz po-
kaz wzorcowego wykonania ćwiczenia przez na-
uczyciela.

Ćwiczenia techniczne znajdują zastosowanie
w edukacji leśnej przy wykonywaniu map określo-
nego terenu z zastosowaniem kompasu, przy po-
miarach wysokości, grubości lub innych parame-
trów drzew, odczytywaniu danych z wykresu
przedstawiającego liczbę pożarów w Polsce.

49

Pokaz pracy urządzeń w wyłuszczarni nasion (PM)

Ile lat żyło drzewo? Proste doświadczenie w terenie
(PM)
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Metoda projektu
To forma dłuższego działania, szczegółowo

zaplanowana, o jasno określonym celu, meto-
dach pracy i terminie realizacji. Projekty mają cha-
rakter interdyscyplinarny, integrują wiedzę z róż-
nych dziedzin. Ze względu na szeroki zakres
prac, projekt jest realizowany w dłuższym okresie
(kilka tygodni, dwa miesiące, semestr, rok), naj-
częściej przez grupę uczniów (projekty grupowe,
klasowe, międzyklasowe, szkolne). Metoda ta
wymaga dużej samodzielności uczniów, rozwija
wiele umiejętności związanych z podejmowa-
niem konkretnych działań, od fazy planowania aż
po realizację, prezentację i ocenę. Cele, obszar
zagadnień, metody pracy, terminy i kryteria oceny
są ustalane wspólnie z nauczycielem i zapisywa-
ne w formie kontraktu z uczniami. Istnieją dwa ro-
dzaje projektów:
• projekt badawczy, polegający na zebraniu

i usystematyzowaniu informacji dotyczących
określonych zagadnień w formie esejów, wy-
wiadów, folderów, albumów itp.;

• projekt działania lokalnego, polegający na
podjęciu konkretnych działań w środowisku lo-
kalnym.
Zastosowanie metody projektu w edukacji leś-

nej. Jest to znakomita metoda poznania przez
uczniów miejscowej szkoły pracy leśnika, lokalne-
go nadleśnictwa, zagrożeń i metod ochrony la-
sów regionu, problemów i osiągnięć współcze-
snego leśnictwa. Wymaga od leśnika wspólnych
ustaleń z nauczycielem (radą pedagogiczną)
oraz pomocy w dostarczeniu materiałów źródło-
wych (folderów, programu ochrony przyrody, pro-
gramu edukacji leśnej, czasopism leśnych i litera-
tury), a także wystąpienia w roli eksperta wobec
uczniów uczestniczących w projekcie. O wyko-
rzystaniu metody projektu w planowaniu pracy
edukacyjnej, np. w nadleśnictwie, napisano sze-
rzej w rozdziale ósmym.

Obserwacja 
Obserwacja polega na uważnym śledzeniu

obiektów i przebiegu zjawisk w warunkach natu-

ralnych. Prawidłowo zorganizowana i ukierunko-
wana, staje się ważnym źródłem poznania rze-
czywistości przyrodniczej, rozwija umiejętności
dostrzegania różnic, związków, wnioskowania,
wykorzystywania w praktyce zdobytej wiedzy.

Przebieg obserwacji:
1) podanie celu i sposobu prowadzenia obser-

wacji;
2) niezbędne, ograniczone do minimum wyjaśnie-

nia, które mają na celu ukierunkowanie obser-
wacji (na jakich zjawiskach, elementach budo-
wy lub przejawach procesów życiowych nale-
ży skoncentrować uwagę);

3) wyjaśnianie, podczas prowadzenia obserwa-
cji, niezrozumiałych zjawisk lub wątpliwości;

4) omówienie obserwacji po jej zakończeniu, do-
konanie uzupełnień, sprostowanie ewentual-
nych błędów.
W czasie obserwacji powinny być sporządza-

ne notatki, rysunki, schematy. Niezbędne są do te-
go różne pomoce, takie jak lornetki, lupy, klucze do
oznaczania, mapy, przyrządy do pomiarów i inne.

Zastosowanie obserwacji w edukacji leśnej.
Jest to podstawowa i powszechnie stosowana
metoda w tej dziedzinie edukacji. Nadaje się
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Obserwacja w terenie (na zdjęciu: ptaków w ko-
ronach drzew) jest sposobem poznawania przy-
rody, rozwija umiejętności dostrzegania różnic,
związków, wnioskowania (WW)
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dla wszystkich grup wiekowych. Nawet dzieci
przedszkolne zdolne są do prowadzenia pro-
stych obserwacji i dostrzegania zależności mię-
dzy organizmem a środowiskiem (Stawiński
1985). Spostrzeżenia i wnioski powinny być za-
pisywane przez uczestników zajęć w kartach ob-
serwacji. Ćwiczenia i polecenia w nich zawarte
muszą być dostosowane do wieku i możliwości
odbiorców edukacji leśnej, odnosić się do kon-
kretnych miejsc, w których odbywa się obserwa-
cja, a także uwzględniać porę roku. Można sko-
rzystać z gotowych materiałów, np. z zestawu
kart dydaktycznych „Lekcje w lesie” autorstwa
Barbary Czołnik.

5. Metody programowane
Nauczanie programowane polega na tym, że

wiadomości, które uczeń ma zdobyć, są podawa-
ne w logicznej kolejności niewielkimi partiami. Po
każdej partii następuje kontrola przyswojonego
materiału. Programowanie pozwala na ekspono-
wanie istotnych zagadnień, przy równoczesnym
pomijaniu informacji zbędnych (tzw. szumu infor-
macyjnego), i większą efektywność procesu na-
uczania w krótszym czasie. Nauczanie progra-
mowane może się odbywać z użyciem kompute-
ra, podręcznika lub tekstu zaprogramowanego.

Zastosowanie w edukacji leśnej. Metody pro-
gramowane są bardzo dobrą metodą przygoto-
wania uczniów do konkursów i olimpiad o tema-
tyce przyrodniczej i ekologicznej. Nie do przece-
nienia jest fakt, że jest to metoda oszczędzająca
czas leśnika, do którego nauczyciel lub uczeń
zwróci się o pomoc. Trudnością w stosowaniu tej
metody w edukacji leśnej jest konieczność przy-
gotowania tekstów programowanych lub odpo-
wiednich programów komputerowych.

III. Praca w zespołach
Praca w zespołach (małych grupach) jest zale-

caną przez współczesną dydaktykę formą pracy
z dziećmi i młodzieżą. Również z punktu widze-
nia leśników zajmujących się edukacją leśną ma
wiele zalet, m.in. sprzyja aktywizacji wszystkich
uczestników zajęć, działa wzajemnie inspirująco,
stwarza warunki do lepszego rozumienia oma-
wianego problemu, umożliwia pracę z bardzo
dużą grupą, stwarza korzystne relacje między od-
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Znakomitym uzupełnieniem i utrwaleniem obser-
wacji jest karta pracy, którą wypełniają uczestni-
cy zajęć terenowych (PM)

Praca w zespołach znajduje powszechne zastosowa-
nie w zajęciach warsztatowych, podnoszących kwali-
fikacje edukacyjne leśników (TCh)
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biorcą edukacji leśnej a leśnikiem, leśnik bowiem
z osoby, która przekazuje wiedzę, staje się osobą
organizującą pracę i pomagającą w nauce.

Jeśli nauczycielowi zależy, aby uczniowie ro-
zumieli to, czego się uczą, powinien ograniczyć
przekazywanie gotowych wiadomości, natomiast
wskazywać sposoby ich poznania i zrozumienia
(Reid J. i in. 1996). Praca w małych grupach
umożliwia taki właśnie model uczenia się. Naj-
efektywniej pracują zespoły kilkuosobowe, najle-
piej 3–5-osobowe, mieszane pod względem
płci. Zespoły mogą pracować nad tym samym
zadaniem (praca równym frontem), nad odmien-
nymi zadaniami (praca różnym frontem) lub nad
zadaniami względem siebie etapowymi.

Sposoby organizacji pracy w zespołach

Sposób pierwszy 
Zasady pracy zespołowej wg Programu Kre-

ator (za: W. Lewiński i J. Prokop 2000):
• pracując w zespole, należy wybrać spośród

siebie Lidera, Sekretarza oraz Sprawozdawcę;
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Praca w zespołach (małych grupach) sprzyja akty-
wizacji wszystkich uczestników zajęć (PM)

Zajęcia w małych grupach działają wzajemnie inspi-
rująco (AP)

Praca w zespołach umożliwia prowadzenie zajęć
z bardzo dużą liczbą osób. Leśnik organizuje pracę
i pomaga w nauce (PM)
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• Lider kieruje pracą grupy, organizuje ją, ale nie
dominuje, nie narzuca swoich poglądów, dba,
by wszyscy mogli się wypowiedzieć, by każdy
miał swój udział w rozwiązywaniu zadania, pil-
nuje, aby grupa pracowała nad problemem
(zadaniem);

• Sekretarz wyławia i zapisuje ciekawe pomysły
i ważne ustalenia;

• Sprawozdawca uzgadnia z zespołem wspól-
ne stanowisko – rezultat pracy – oraz publicz-
nie przedstawia efekt pracy zespołu;

• każdy członek zespołu stara się pracować in-
tensywnie, na miarę swoich możliwości, słucha
co mówią inni, nie przerywa wypowiedzi kole-
gów, czeka na swoją kolej w zgłaszaniu pomy-
słów i spostrzeżeń.

Sposób drugi
Każda osoba w zespole pełni określoną funk-

cję (za: M. Taraszkiewicz):
• osoba, która pilnuje czasu ustalonego na wyko-

nanie pracy – „Jedynka”;
• osoba, która otrzymuje i przekazuje grupie

przygotowane przez nauczyciela materiały po-
trzebne do pracy – „Dwójka”;

• osoba, która zachęca do pracy i ponagla –
„Trójka”;

• osoba, która zapisuje pomysły grupy –
„Czwórka”;

• osoba, która relacjonuje rozwiązania ustalone
w grupie na ogólnym forum i ewentualnie usta-
la z innymi „Piątkami” rozwiązanie wspólne dla
całej grupy – „Piątka”.

Sposób trzeci 
Wszyscy pracują na równych prawach.
W wypadku bardzo małej grupy (do czte-

rech osób) lider nie jest potrzebny. Zdarza się,
że po wybraniu Lidera pozostali członkowie gru-
py czują się mniej odpowiedzialni za wyniki
swojej pracy. Należy wówczas zmienić zasady
pracy w grupie. Wszyscy pracują na równych
prawach.
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rodki dydaktyczne są to przedmioty ma-
terialne, wykorzystywane w procesie
nauczania–uczenia się. Ostatnio coraz
częściej nazywa się je „mediami”, od
łacińskiego słowa medius – „będący

w środku”, pomiędzy nadawcą a odbiorcą komunika-
tu. Jeśli media służą kształceniu, zyskują miano me-
diów edukacyjnych.

Media w edukacji są to różnego rodzaju
przedmioty, urządzenia i materiały, a także środki
masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, Inter-
net), które umożliwiają zdobywanie i przekazywa-
nie informacji w formie słów, obrazów i dźwięków.
Media ułatwiają także uczącym się wykonywanie
określonych czynności o charakterze intelektual-
nym i manualnym. Pomagają zaangażować emo-
cje w proces uczenia się. W edukacji środki dy-
daktyczne służą ułatwieniu zrozumienia przekazy-
wanych treści, zapewnieniu kontaktu uczącym się
z rzeczywistością, są pomocne w wykonywaniu
przez uczniów ćwiczeń i zdobywaniu sprawności
praktycznego działania, a także w eksponowaniu

obiektów wywołujących przeżycia emocjonalne.
W literaturze pedagogicznej wymienia się róż-

ne funkcje środków dydaktycznych, takie jak funk-
cje poznawcze, kształcące, wychowawcze, kon-
trolujące. Niekiedy podkreśla się ich rolę informa-
cyjną, motywacyjną, aktywizującą, wytwórczą
oraz wdrożeniową. Środki dydaktyczne spełniają
swoją rolę wówczas, gdy znajdują zastosowanie
w procesie kształcenia. Muszą być one dostoso-
wane do celów i metod nauczania, wieku odbior-
ców oraz typu zadań edukacyjnych. W klasyfika-
cjach naukowych środki dydaktyczne dzieli się
według różnych kryteriów na proste i złożone, na-
turalne, symboliczne i techniczne, na wzrokowe,
słuchowe, wzrokowo-słuchowe i operacyjne, na
bezpośrednie i pośrednie itd. 

Poniżej omówiono środki dydaktyczne używa-
ne w praktyce edukacyjnej leśników. Aby nie kom-
plikować klasyfikacji, podzielone zostały na trzy
grupy: środki naturalne, techniczne i artystyczne. 

I. Naturalne środki dydaktyczne
Naturalne środki dydaktyczne w edukacji leś-

nej to obiekty przyrody ożywionej i nieożywionej,
zjawiska przyrodnicze, obiekty ochrony i hodow-
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Rozdział 
czwarty 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE 
W EDUKACJI LEŚNEJ
Barbara Czołnik

Ê

Diorama w Izbie Przyrodniczoleśnej Nadleśnictwa
Garwolin – kompozycja naturalnych preparatów
oraz imitacji gatunków przedstawiających ekosys-
tem leśny (LJB)  
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li lasu, obiekty ochrony przyrody oraz rewitaliza-
cji środowiska naturalnego. Umożliwiają one bez-
pośrednie poznawanie przyrody, wzbudzanie
troski i odpowiedzialności za jej stan oraz nawy-
ków jej ochrony. 

Wykorzystywanie w edukacji obiektów przyro-
dy ożywionej polega na bezpośrednim pozna-
waniu w terenie ekosystemów i naturalnych oka-
zów roślin, zwierząt, grzybów oraz współzależ-
ności pomiędzy tymi organizmami na poziomie
ekosystemu, biocenozy, populacji i gatunku. Do
naturalnych środków dydaktycznych należą rów-
nież żywe okazy roślin, zwierząt, grzybów i drob-
noustrojów, możliwe do obserwacji w warunkach
sztucznych, w oranżeriach, ogrodach dendrolo-
gicznych, w ośrodkach hodowli, laboratoriach lub
salach dydaktycznych. Ponadto do tej grupy środ-
ków dydaktycznych należą spreparowane okazy
biologiczne lub ich kompozycje wystawiennicze,
zwane dioramami. 

1. Ekosystemy 
Ekosystemy jako środki dydaktyczne to różne

typy obiektów przyrodniczych, zarówno natural-
ne, półnaturalne, jak i w całości stworzone przez
człowieka. W gospodarstwie leśnym są to

przede wszystkim lasy (drzewostany), ale również
zbiorowiska łąkowe, torfowiskowe, bagienne czy
wodne. Jeżeli są przedmiotem edukacji, to powin-
ny być znane prowadzącemu zajęcia pod wzglę-
dem składu gatunkowego, zależności ekologicz-
nych, zabiegów hodowlanych i ochronnych oraz
statusu związanego ze sposobem zagospodaro-
wania lub ochrony. Przedmiotem poznawania
ekosystemów w Lasach Państwowych mogą być
rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, lasy
ochronne, lasy gospodarcze, tereny rekultywacji,
zalesienia porolne, tereny związane z sukcesją
wtórną oraz obiekty przebudowy lasu, naturalne
zbiorniki wodne, sztuczne obiekty małej retencji
itp. W edukacji, omawiając temat ekosystemów,
warto podkreślać naturalne procesy przyrodnicze
i procesy inicjowane lub wspomagane przez leś-
ników, a także wykorzystywane w hodowli
i ochronie lasu. Las należy przedstawiać jako
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Pomnikowy dąb – naturalny okaz w terenie. Efek-
towne wymiary i długowieczność drzewa inspirują
wyobraźnię, budzą szacunek dla natury (PM)

Leśny rezerwat przyrody jest szczególnym środ-
kiem dydaktycznym. Pozwala na obserwacje na-
turalnych procesów w ekosystemie leśnym (TCh)
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obiekt i efekt działania leśników w zgodzie z pra-
wami przyrody.

Na poziomie ekosystemu przedmiotem na-
uczania mogą być zależności troficzne, struktury
wiekowe, płciowe, cykle i dynamiki rozwojowe,
fazy życiowe itp. cechy i zjawiska. Obok czynni-
ków biotycznych, ważne są także czynniki abio-
tyczne i antropogeniczne, mające wpływ na za-
chowanie równowagi ekologicznej lub na kieru-
nek zmian systemowych. Ważne są obiegi pier-
wiastków czy obieg wody w przyrodzie, następ-
stwa pór roku, dobowe i sezonowe zmiany pogo-
dy, czynniki zanieczyszczenia środowiska, erozja
i pustynnienie, klęski ekologiczne oraz inne zjawi-
ska. Nie chodzi jednak o to, aby na zajęciach
omawiać wszystkie zagadnienia, lecz tylko te,
które zachodzą w momencie obserwacji, są te-
matem zajęć oraz zainteresowania uczestników
zajęć. Nauczający powinien orientować się
w czynnikach i zjawiskach mających rzeczywi-
ście miejsce w oglądanym i poznawanym przez
odbiorców ekosystemie, a orientacja ta powinna
wynikać z obserwacji, inwentaryzacji i wyników
badań naukowych na danym terenie. Dlatego
warto sięgać do różnych opracowań empirycz-
nych z zakresu leśnictwa, ekologii, biologii, geo-
grafii i ochrony środowiska w regionie. Prowadzą-
cy powinien zachęcać i inspirować odbiorców
do poznawania rzeczywistości oraz kształtować
umiejętności interpretacji przyrody i korzystania
z jej zasobów.

Poznawanie przez doświadczanie jest nie
tylko bardziej korzystne z punktu widzenia za-
pamiętywania, rozumienia, utrwalania wiedzy,
ale sprzyja także odczuwaniu piękna, harmonii,
troski i odpowiedzialności za stan lasu. Ukazy-
wanie ekosystemów jako efektów pracy zawo-
dowej leśników jest najbardziej wiarygodnym
sposobem zaznajamiania odbiorców ze specy-
fiką, zakresem i rozmiarem zadań w gospodar-
stwie leśnym. To także okazja do przedstawia-
nia problemów związanych z utrzymaniem eko-
systemów we względnej równowadze biolo-
gicznej. 

2. Naturalne okazy w terenie 
Naturalne środki dydaktyczne w terenie są to

wszelkie spotykane gatunki oraz elementy przyro-
dy ożywionej i nieożywionej, dostępne poznaniu
w trakcie zajęć edukacyjnych w środowisku natu-
ralnym. Mają one kapitalne znaczenie w proce-
sie nauczania, zwłaszcza przyrody, biologii, ho-
dowli i ochrony lasu czy ekologii i ochrony środo-
wiska, ponieważ są częścią rzeczywistości możli-
wej do poznania za pomocą zmysłu wzroku, słu-
chu, dotyku węchu, a niekiedy również i smaku.
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W gospodarstwie leśnym obok lasów występują eko-
systemy wodne, łąkowe, torfowiskowe oraz inne
(TCh)

Zobaczyć, dotknąć, zmierzyć... Prawdziwe prze-
żywanie przyrody (TU)

abc lasy  16/02/2007  13:29  Page 57



Bezpośredni kontakt z osobnikiem danego ga-
tunku daje możliwość zapoznania się z jego wy-
glądem, cechami budowy morfologicznej, miej-
scem występowania, rodzajem zachowań i przy-
stosowań itd. Jest szereg elementów przyrody, któ-
re można zebrać i zaprezentować jako okazy na-
turalne, a także zachować jako pomoce dydak-
tyczne do przedmiotów przyrodniczych. Cząstki
(elementy) przyrody zbierane w terenie stanowić
mogą również bogaty materiał plastyczny.

Przyroda imponuje swym bogactwem form,
kształtów, kolorów, struktur i kompozycji. Podobnie
rzecz się ma z elementami środowiska abiotyczne-
go. Poznawanie skał i minerałów, gleb, próchnicy,
rzeźby terenu, krajobrazu w bezpośrednim kontak-
cie jest bardziej efektywne niż obejrzenie filmu czy
przestudiowanie opisów. Naturalne eksponaty
w terenie to nie tylko spotykane tu organizmy, ale
również ich części celowo gubione, takie jak liście,
kwiaty, pyłki kwiatowe, owoce, nasiona, zarodniki,
pióra, poroża, gałązki, kawałki kory, wylinki, wy-
pluwki itd. Oprócz nich, w czasie pobytu w lesie
zapoznać się można z przykładami stopniowego
rozkładu martwej substancji organicznej.

Prowadzący zajęcia w terenie ma najlepszą
okazję do przekazania odbiorcom wiedzy o tym,
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W poszukiwaniu nasion świerka (samodzielne po-
zyskiwanie naturalnych środków dydaktycznych
na lekcje przyrody w szkole) (TCh)

Martwe drzewo w lesie – okaz naturalny wyko-
rzystywany w edukacji leśnej (WW)

Nikt z nas się nie spodziewał, że tak małe korniki
wyrządzają aż tak wielkie szkody w lesie...  Ob-
serwacje korników schwytanych w pułapkę fero-
monową (TCh)
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czego nie wolno zbierać w lesie i dlaczego. Z ko-
lei pięknie zagospodarowane parki dendrolo-
giczne lub arboreta, place zieleni wokół ośrodka
edukacji, izby leśnej czy budynku nadleśnictwa,
w którym prowadzone są lekcje, lub wokół leśni-
czówki mogą znakomicie spełniać rolę edukacyj-
ną, estetyczną i rekreacyjną. 

3. Naturalne okazy w środowisku
sztucznym 
Do tej grupy środków dydaktycznych zaliczamy

żywe okazy zwierząt w pokazowych zagrodach
i ochronkach dla zwierząt. To także żywe okazy
roślin i zwierząt, hodowane w salach dydaktycz-
nych oraz okazy naturalne zebrane w terenie. 

Zwierzęta w zagrodach mają duże znaczenie
w edukacji, gdyż można je obserwować z bliska
w bezpieczny sposób. Najczęściej są to hodow-
le lub ochronki dla ssaków leśnych i ptaków łow-
nych lub gatunków chronionych wymagających
rehabilitacji. Są to jednak kosztowne, absorbują-
ce i pracochłonne przedsięwzięcia, na które nie
może sobie pozwolić każde nadleśnictwo. Utrzy-
manie żywych okazów w sali dydaktycznej było-
by atrakcją dla odwiedzających, ale i dużym
obowiązkiem dla gospodarzy. Ponadto w środo-
wisku sztucznym trudno jest utrzymać nawet drob-
ne gatunki leśne. Jest jednak sposób na umożli-
wienie obserwacji ptaków przez okno sali dydak-
tycznej, np. karmniki za szybą wenecką.
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Naturalny eksponat wystawiony w sali edukacji
leśnej umożliwia dokładną obserwację i bezpo-
średni kontakt (AP)

Huby – naturalne okazy w gablocie leśnej izby
edukacyjnej (TCh)

Piękna ekspozycja w Ośrodku Edukacji Leśnej
w Woziwodzie – spreparowane eksponaty pary
jeleni z Borów Tucholskich (WW)
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Bardzo pożyteczną rolę w edukacji spełniają
liczne okazy naturalne, zebrane w terenie i ekspo-
nowane w salach dydaktycznych. Są to okazy
zielnikowe, szyszki, owoce, próbki drewna i kory,
huby, gniazda ptaków, os i szerszeni, pióra pta-
sie, skóry zwierząt łownych, rogi i poroża, kości,
żerowiska owadów, ułamki skał i minerałów itp.
przedmioty. Do grona naturalnych pomocy dy-
daktycznych należą także spreparowane okazy
zwierząt (np. owadów, ptaków, ssaków) oraz pre-
paraty mikroskopowe.

Wykonanie tych pomocy wymaga specjali-
stycznych umiejętności preparatorskich, preparo-
wanie zaś gatunków chronionych wymaga zgody
konserwatora przyrody. Bogato wyposażone
w środki naturalne izby leśne i sale dydaktyczne
są dużą atrakcją dla uczniów i nauczycieli, a na-
wet dla turystów.

4. Diorama 
Dioramy to specjalne kompozycje naturalnych

preparatów oraz imitacji gatunków, mające
przedstawiać określone biocenozy lub biotopy.

Są to interesujące wystawy przyrodnicze wykony-
wane w celach edukacyjnych. Na ich podstawie
można realizować wiele tematów przyrodni-
czych o życiu poszczególnych gatunków, jak
i o powiązaniach ekologicznych między nimi
w określonych warunkach środowiska abiotycz-
nego. Dioramy niekiedy są wzbogacane  efekta-
mi świetlnymi i akustycznymi w postaci odgłosów
zwierząt i innych dźwięków natury, co podnosi
ich atrakcyjność.

II. Techniczne środki dydaktyczne 
Techniczne środki dydaktyczne są to rozmaite

przedmioty zaprojektowane i wykonane przez
człowieka, znajdujące zastosowanie w działalno-
ści edukacyjnej. Można wśród nich wyróżnić
środki proste i złożone.

1. Proste środki techniczne
Do środków prostych zaliczają się takie przed-

mioty, jak plansze i tablice dydaktyczne, mapy,
wykresy, schematy, diagramy, symbole, piktogra-
my, proste łamigłówki, rysunki, karty pracy ucznia,
gry planszowe, ulotki, a także proste modele
i sprzęt do obserwacji. O pomocach tych mówi
się także, że przekazują one „zimny” komunikat, to
znaczy, że nie ma w nich przesadnej ilości przeka-
zywanych informacji. Środki te mogą zapewnić
bardziej skuteczny odbiór, rozwijać intelekt, wy-
obraźnię i samodzielność poznawczą odbiorcy.

Wszystkie wyżej wymienione rodzaje środków
dydaktycznych są łatwe w użyciu, nie wymagają
dodatkowych urządzeń, np. audiowizualnych.
Warto także dodać, że są tańsze od środków
złożonych i można je samemu wykonać według
własnych, oryginalnych pomysłów lub zlecić wy-
konanie komuś innemu.

2. Złożone środki techniczne
Są to pomoce dydaktyczne opierające się

na urządzeniach mechanicznych i elektronicz-
nych. Do grupy tych środków należą taśmy ma-
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Diorama z sarnami w Leśnej Sali Edukacyjnej przy
Nadleśnictwie Katowice (GS)
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gnetofonowe, filmowe, płyty CD i DVD, magne-
tofony, dyktafony, odtwarzacze płyt, odtwarza-
cze wideo, telewizory, radia, grafoskopy, rzutni-
ki slajdów, wizualizery, tablice samokopiujące,
maszyny dydaktyczne, komputery, aparaty foto-
graficzne, kamery, binokulary, lunety, mikroskopy
stereoskopowe i elektroniczne, stacje meteorolo-
giczne, Internet, GPS, mapy numeryczne itp.
urządzenia.

O komunikatach przekazywanych za pomocą
multimediów mówi się, że są „gorące”, ponieważ
podają wiele informacji naraz. Okazuje się, że
ma to istotny wpływ na przebieg i efektywność
procesu uczenia się. Im „poziom temperatury me-
diów” wyższy, tym słabsza aktywność uczniów
w procesie kształcenia. Nauczanie za pomocą
multimediów często przemienia się w formę poda-
jącą, w postaci filmu czy prezentacji komputero-
wej, w której uczniowie przyjmują postawę bier-
ną, ograniczając swój wysiłek intelektualny i ini-
cjatywę twórczą.

61

Budka meteorologiczna zalicza się do złożonych,
technicznych środków dydaktycznych (AP)

Makroskop (binokular) pozwala na dokładne obser-
wacje schwytanych owadów, w tym na bardziej za-
awansowane rozpoznawanie przynależności gatun-
kowej (AP)

Pulpit multimedialny w sali edukacyjnej Nadleśnic-
twa Gdańsk. Wybierz, posłuchaj, rozpoznaj i za-
pamiętaj, jak śpiewają ptaki (WC)

Nowoczesne urządzenia techniczne umożliwiają
odsłuchiwanie odgłosów natury (BCz)
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Inaczej jest z komputerami. Dzięki tym urzą-
dzeniom rozwijają się funkcje działaniowo-inte-
raktywne użytkowników. Interaktywność na-
uczania za pomocą komputera polega nie tylko
na przekazywaniu informacji, ale także na ich
wymianie i prowadzeniu dialogu bezpośrednie-
go. To dzięki interaktywności media stają się al-
ternatywnym nauczycielem. Dzięki komputerom
i Internetowi pojawiły się nowe formy i metody
nauczania. Coraz częściej można nabyć
w sklepach interesujące, interaktywne programy
nauczania, w których stosowane są różne meto-
dy nauki, m.in. analiza przypadku, symulacja
komputerowa, gra edukacyjna, quiz, test, puz-
zle i inne. W takim wypadku komputer staje się
skutecznym nauczycielem. Programów do edu-
kacji leśnej nie jest za wiele, również gier edu-
kacyjnych jest na razie mało, ale to się może
zmienić.

Duże możliwości daje Internet. Nauczyciele
komunikują się z uczniami za pomocą sieci inter-
netowej, prowadzą telelekcje i telekonferencje
oraz klasy wirtualne, w których wykorzystuje się
techniki telekomunikacyjne i informatyczne.

III. Artystyczne środki dydaktyczne
Artystyczne pomoce dydaktyczne są to dzieła

ludzkiej myśli i pracy, wyrażające talenty arty-
styczne, wrażliwość emocjonalną, spostrzegaw-
czość i zaangażowanie intelektualne. Zaliczamy
do nich rysunki, plakaty, obrazy, rzeźby, fotogra-
fie, przeźrocza, wiersze i opowiadania, utwory
muzyczne, filmy i diaporamy. Diaporamy są to
projekcje slajdów, ułożone w przemyślane se-
kwencje na wybrany temat. Polegają na przenika-
niu się obrazów wyświetlanych z dwóch rzutni-
ków oraz na projekcji celowo ułożonej ścieżki
dźwiękowej. 

Jeżeli przedmiotem inspiracji artystycznej jest
las, leśnictwo i leśnicy, to stworzone dzieła wpisu-
ją się w kulturę leśną i edukację ekologiczną.
W Lasach Państwowych prace artystyczne two-
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Wzrasta znaczenie Internetu jako źródła wiedzy
o lesie (WW)

Prace plastyczne o tematyce leśnej, zgłaszane na
konkursy przyrodnicze, mogą później służyć edu-
kacji jako artystyczne środki dydaktyczne (TCh)
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rzone są przez dzieci i młodzież w ramach zajęć
w salach dydaktycznych, w zielonych klasach,
w trakcie konkursów, warsztatów ekologicznych,
a niekiedy plenerów. Prace te mają duże znacze-
nie w nauczaniu i wychowaniu, ponieważ uczą
zrozumienia oraz wrażliwości na piękno i dobro,
czasami na dramat lub brzydotę.

Niekiedy utwory artystyczne apelują do ludzi
o powstrzymanie się od zła, o umiar, troskę i odpo-
wiedzialność za stan lasów, a także o kulturę poby-
tu w lesie. Są też prace ukazujące historię i tradycję
oraz współczesny wizerunek profesji leśnych.

Artystyczne środki dydaktyczne w edukacji leś-
nej to także profesjonalne dzieła dawnych
i współczesnych mistrzów środowisk lokalnych, re-
gionalnych oraz ogólnokrajowych, które oglądać
można na wystawach lub w albumach.
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Rzeźba z drewna – artystyczny środek dydaktyczny – zachęca do zachowania ciszy w lesie (AP)
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I. Znaczenie metod aktywizujących
w procesie nauczania
W procesie nauczania i uczenia się wypraco-

wano szereg metod pozwalających przekazać
i przyswoić określoną wiedzę oraz wypracować
określone przyzwyczajenia i zachowania. Na
jednym biegunie znajdują się metody bierne (po-
dawcze), na drugim – metody aktywizujące. Ba-
dania procesu przyswajania wiedzy udowodniły,
że im więcej w procesie nauczania i uczenia się
jest aktywności osoby uczonej, tym lepsze osiąga
się efekty zarówno w sferze zapamiętywania fak-
tów i prawidłowości istniejących w otaczającym
świecie, jak i w sferze uzyskiwania zamierzonych
celów, czyli kształtowania postaw, nawyków i za-
chowań. Aktywny udział w zajęciach terenowych
ułatwia i przyspiesza proces przyswajania wie-
dzy oraz zapamiętywanie.

Nauczanie przyrody oraz kształtowanie wła-
ściwych postaw wobec otoczenia, zwłaszcza
przyrodniczego, powinno wykorzystywać metody
aktywnego poznawania. Środowisko przyrodni-
cze stwarza dobre warunki do bezpośredniego

kontaktu z jego wybranymi elementami. W trakcie
zajęć mamy możliwość oddziaływania na wszyst-
kie zmysły odbiorcy. Poprzez bezpośrednie do-
świadczenie przyswaja on sobie informacje, nie
tylko wysłuchując prelegenta, ale też odbierając
zmysłami różne bodźce. Ma także możliwość pro-
wadzenia eksperymentu, np. badania organolep-
tycznego (smakowania, dotykania, wąchania
obiektu). Równie ważnym elementem tak prowa-
dzonego procesu nauczania jest możliwość od-
działywania na indywidualne odczucia odbiorcy
edukacji. Wykorzystuje się w tym wypadku jego
wrodzone poczucie wrażliwości. Zwracając uwa-
gę na piękno otoczenia, wykształcamy prawidło-
we – ze społecznego punktu widzenia – postawy. 

Metod aktywizujących proces nauczania jest
wiele. Mogą to być – poprzedzane prelekcją,
wykładem bądź samodzielnym czytaniem wybra-
nych tekstów – konkursy, doświadczenia i ekspe-
rymenty czy wycieczki terenowe połączone z wy-
konywaniem określonych zadań. Właśnie ta me-
toda jest niebywale przydatna w prowadzeniu
edukacji przyrodniczej. Kontakt z przyrodą wywo-
łuje m.in. chęć działania, wspiera wiedzę teore-
tyczną, pozwala na autentyczną refleksję, weryfi-
kuje wiedzę na podstawie informacji z pierwszej
ręki (Kowalczewski A. i in. 1996).

Prowadzenie edukacji przyrodniczej w formie
lekcji terenowej ma już długą tradycję. Początko-

Bezpiecznie zabudowane zejście ze skarpy na
ścieżce dydaktycznej w Nadleśnictwie Tuchola
(TCh)
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wo były to proste wycieczki w teren, niekiedy po-
wiązane ze zbieraniem przyrodniczych ekspona-
tów. Ta forma podlegała stopniowej ewolucji. Jed-
nym z etapów było wypracowanie metody prze-
prowadzania w terenie zajęć na ściśle wybrany te-
mat w ściśle określonym miejscu. Koncepcja takich
zajęć rozwijała się w różnych środowiskach rów-
nolegle. Swoje metody wypracowali, z jednej stro-
ny, pedagodzy, z drugiej zaś przyrodnicy, w tym
leśnicy. Zaczęto tworzyć specjalnie opracowane
trasy do prowadzenia zajęć terenowych. W Pol-
sce pierwsze ścieżki zaczęły powstawać w par-
kach narodowych oraz nadleśnictwach w połowie
lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Nie były
to tylko szlaki turystyczne wyposażone w tablice
informacyjne; miały specjalnie opracowane pro-
gramy, przewodniki, zestawy zadań do wykona-
nia. W wielu wypadkach były wykorzystywane
również jako atrakcja turystyczna. Z czasem trasy

takie zaczęto nazywać ścieżkami dydaktycznymi,
ekologicznymi, przyrodniczymi, edukacyjnymi itp.
Ostatnie doświadczenia pokazują, że możliwość
bezpośredniego odczuwania różnymi zmysłami
otoczenia na leśnych ścieżkach edukacyjnych pre-
destynuje je również do wykorzystywania w pro-
cesie dydaktycznym dla osób niepełnosprawnych. 

II. Leśna ścieżka edukacyjna 
jako narzędzie edukacji

Dydaktycy podają następującą definicję ścież-
ki edukacyjnej: środek służący do prowadzenia
zajęć w terenie, np. w lesie, w czasie których
uczestnik powinien zdobyć określoną wiedzę, na-
być pewne umiejętności i nawyki przewidziane
programem nauczania. Jest to więc środek dydak-
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Infrastruktura leśnej ścieżki dydaktycznej może z powodzeniem promować drewno. Na zdjęciu: drewniana
kładka nad terenem bagiennym oraz taki sam stelaż pod tablicą (TCh)
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tyczny sprowadzający się do: „1) upoglądowie-
nia procesu kształcenia, 2) ułatwienia procesów
myślowych, 3) pomocy w wykonywaniu przez
uczniów ćwiczeń, 4) eksponowania materiałów
wywołujących przeżycia” (Okoń W. 1981). Na
leśnej ścieżce można prowadzić zajęcia według
dowolnie dobranych metod nauczania (podają-
cych, poszukujących, badawczych, problemo-
wych), z zastosowaniem dowolnych form (zbioro-
wej, indywidualnej) i środków dydaktycznych (Ku-
pisiewicz C. 1973). Ścieżka powinna służyć pro-
wadzącemu do przedstawienia określonej wie-
dzy, a odbiorcy ułatwić jej przyswojenie. 

W Lasach Państwowych intensywny rozwój za-
jęć w terenie nastąpił po 1994 roku, kiedy to
utworzono leśne kompleksy promocyjne z przypi-
saniem im nowych zadań, m.in. prowadzenia edu-
kacji ekologicznej społeczeństwa. Po kilku latach
dynamicznego, chwilami spontanicznego rozwo-
ju działalności edukacyjnej dyrektor generalny LP
powołał w 2002 r. „Zespół zadaniowy ds. mery-
torycznego wspomagania edukacji leśnej społe-
czeństwa w Lasach Państwowych”. Jednym z efek-
tów pracy Zespołu jest standaryzacja obiektów
służących edukacji w jednostkach Lasów Państwo-
wych. Według standardu, leśna ścieżka eduka-
cyjna to wytyczona, oznakowana trasa eduka-

cyjna w środowisku przyrodniczym, głównie leś-
nym, umożliwiająca zdobywanie wiedzy i umie-
jętności, samodzielnie lub z przewodnikiem. 

Leśna ścieżka edukacyjna służy przekazywa-
niu wiedzy różnym grupom społecznym. Łączy
punkty edukacyjne powiązane w logiczną ca-
łość, choć z wydzielonymi tematami. Szczególną
własnością leśnych ścieżek jest możliwość prowa-
dzenia na nich zajęć z różnych dziedzin. Z punk-
tu widzenia potrzeb edukacji leśnej społeczeń-
stwa oraz potrzeby przekazania wiedzy o lesie
i leśnictwie ścieżka służy przeprowadzeniu zajęć
w trakcie wycieczki przez tereny leśne oraz bez-
pośrednio do nich przylegające. Jest to jedna
z form organizacyjnych nauczania, przez co speł-
nia podobne funkcje dydaktyczne, co wycieczka
(Kupisiewicz C. 1973). Jest także środkiem dydak-
tycznym zapewniającym poznawanie rzeczywi-
stości w bezpośrednim kontakcie z przyrodą
(Okoń W. 1995).

Z uwagi na tematykę ścieżek dzielimy je na:
a) monotematyczne, np.:
• poświęcone przyrodzie nieożywionej: geolo-

giczne, geograficzno-krajobrazowe, 
• historyczno-kulturowe: archeologiczne, archi-

tektoniczne (Zawadzka D. 1997 i 2002), 
• przyrodnicze: dendrologiczne, botaniczne, fau-

nistyczne; 
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Tablice edukacyjne nie mogą zasłaniać lasu, razić
kolorystyką; najlepiej, gdy dobrze komponują się
z tłem, którym jest żywa przyroda (BCz)

Wybrane fragmenty drzewostanu nawiedzonego
przez klęskę żywiołową można udostępnić zwie-
dzającym, budując im pomost spacerowy (TCh)
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b) wielotematyczne, np.:
• leśne: prezentacja lasu, leśnictwa oraz roli leśni-

ków i zawodów pokrewnych. Łączą one w so-
bie wiedzę ogólnoprzyrodniczą i praktyczne
jej wykorzystanie,

• przyrodniczo–historyczne: prezentacja zagad-
nień przyrodniczych oraz historycznych,

• przyrodniczo–kulturowe: pozwalające, na przy-
kładzie krajobrazów przyrodniczych, uświada-
miać o znaczeniu planowania w gospodarowa-
niu przestrzenią, wskazując na rolę środowiska,
w tym lasu, w kulturze człowieka. 

III. Projekt leśnej ścieżki edukacyjnej
w nadleśnictwie

Przygotowanie koncepcji ścieżki edukacyjnej
Do przygotowania dobrego projektu ścieżki

wymagane jest określenie celów, jakie chcemy
osiągnąć za pomocą ścieżki, wyznaczenie za-
dań do wykonania oraz opracowanie taktyki
działania. Szykując się do realizacji tego zada-
nia, należy skorzystać z konsultacji z nauczyciela-
mi w ramach „Programu edukacji leśnej społe-
czeństwa w nadleśnictwie” i włączyć ich do prac
przygotowawczych. Opracowanie koncepcji
ścieżki edukacyjnej wymaga:
• określenia tematyki, którą chcemy przedstawić.

Korzystnie jest wytyczyć trasę tak, by możliwe
było realizowanie szeregu tematów – celów
edukacji zarówno leśnej, jak i ogólnej; zwięk-
sza to atrakcyjność samej ścieżki;

• ustalenia grup adresatów – nie tylko uczniów
różnych grup wiekowych, ale również osób do-
rosłych, starszych oraz niepełnosprawnych
z różnymi dysfunkcjami;

• określenia zadań, które stawiamy sobie czy np.
nauczycielom z zamiarem zrealizowania ce-
lów edukacyjnych;

• opracowania zakresu treści, które będą prze-
kazywane w trakcie zajęć przez różnych użyt-
kowników ścieżki;

• określenia wiedzy, którą chcemy przekazać
odbiorcom naszej edukacji;

• zebrania niezbędnej dokumentacji, wyboru lite-
ratury, wykonania szkiców, zdjęć itp. w celu
opracowania informacji i objaśnień do umiesz-
czenia na tablicach oraz w drukowanych prze-
wodnikach;

• rozpoznania terenu w celu wytyczenia trasy słu-
żącej realizacji założeń ścieżki oraz wstępne-
go wyznaczenia jej przebiegu i przetestowania
z roboczymi materiałami dydaktycznymi;

• ustalenia niezbędnego wyposażenia ścieżki,
w tym opracowań merytorycznych i metodycz-
nych (scenariuszy);

• opracowania koncepcji małej architektury
ścieżki;

• zaplanowania okresowych przeglądów ścieżki
i otaczającego lasu w celu dokonania nie-
zbędnych napraw i remontów wyposażenia,
a nawet okresowych wyłączeń ścieżki z użyt-
kowania w trosce o bezpieczeństwo zwiedza-
jących.
Dobre przygotowanie wstępne pozwoli

z chwilą przystąpienia do tworzenia ścieżki opty-
malnie wykorzystać wszelkie dostępne środki.
Ścieżka powinna być nie tylko miejscem atrakcyj-
nego spaceru po lesie, lecz przede wszystkim
kształtować umiejętność obserwacji przyrody, po-
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Przez teren okresowo podmokły można przejść
po kładce. Balustrady nie są konieczne, gdy oto-
czenie nie stwarza zagrożenia (TCh)
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budzać wrażliwość estetyczną, uczyć poprawne-
go zachowania się w lesie, a co najważniejsze –
ukazywać na przykładach rolę leśników w gospo-
darowaniu i ochronie lasu (Ważyński B. 1997).
Wyznaczając ostateczny przebieg ścieżki oraz
usytuowanie punktów edukacyjnych, należy pa-
miętać, że przystanek i towarzyszące mu tablice
oraz opisy w przewodniku muszą być związane
z konkretnym miejscem znajdującym się w zasię-
gu wzroku użytkowników ścieżki (Ferchmin M.
1984). Ważnym elementem jest estetyka infra-
struktury ścieżki. Przy projektowaniu małej archi-
tektury (tablice, ławki, zadaszenia, kosze na śmie-
ci itd.) należy mieć na uwadze harmonię krajobra-
zu w każdym miejscu. Forma nie powinna przera-
stać treści. Konstrukcje na ścieżce nie mogą prze-
słaniać lasu, o którym chcemy przekazać wiedzę.

W każdym nadleśnictwie można bez większe-
go kłopotu wyznaczyć i opracować uniwersalną
ścieżkę leśną. Ścieżka taka może składać się
z przystanków prezentujących m.in.: budowę lasu,
gatunki lasotwórcze, porównanie ekosystemu leś-
nego i nieleśnego, fazy rozwojowe lasu natural-
nego w porównaniu z fazami rozwoju drzewosta-
nu gospodarczego, sposoby zagospodarowania
lasu i ochrony przed czynnikami zagrażającymi,
rolę wody w lesie, ochronę przyrody prowadzo-

ną przez nadleśnictwo, rolę drewna w życiu czło-
wieka, organizację nadleśnictwa, jego miejsce
w strukturze PGL Lasy Państwowe i rolę w realiza-
cji polityki leśnej i ekologicznej państwa.

Organizując ścieżkę, pamiętać należy o tym,
aby jej treści edukacyjne wynikały w naturalny
sposób z walorów środowiska przyrodniczego
i nie raziły sztucznością. Starajmy się jednak, by
jedna ścieżka nie prezentowała wszystkiego. Do-
brze jest dla zilustrowania specyficznej tematyki
leśnej zaplanować kolejną ścieżkę, w innym miej-
scu. Mała ekspozycja – przy wejściu na ścieżkę
bądź na jej końcu – może być dobrym uzupełnie-
niem, rozwinięciem czy też podsumowaniem za-
jęć terenowych.

O tym, czy na terenie naszego nadleśnictwa
przygotujemy w pierwszej kolejności ścieżkę uni-
wersalną czy tematyczną – decyduje lokalne za-
potrzebowanie. Można zaproponować ścieżkę
zintegrowaną, umożliwiającą realizację zajęć
z różnych przedmiotów. Nie wymaga to wcale
zwiększania nakładów. W tym celu wystarczy
umożliwić zorganizowanie gier dydaktycznych
czy integracyjnych, np. z matematyki: obliczanie
wieku drzewa, obliczanie objętości kłody drew-
na, pomiar wysokości drzewa; z języka polskie-
go: wyszukiwanie słów opisujących drzewo,
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Odpowiednio wyeksponowane słupki oddziało-
we są dobrą ilustracją podziału powierzchniowe-
go lasów zagospodarowanych (MS)

Ważnym elementem zagospodarowania leśnej
ścieżki dydaktycznej jest czytelne wytyczenie
i oznakowanie trasy (MS)
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krzew, las; z muzyki: naśladowanie głosów lasu
(śpiewu ptaków, szumu wiatru w koronach drzew
itp.); z biologii: rozpoznawanie roślin, identyfika-
cja zwierząt i ich zwyczajów w lesie, określanie
drzew i krzewów jako środowiska życia; z geo-
grafii: orientacja na podstawie mapy topograficz-
nej, budowa gleby.

Rozpoznanie terenu, który wstępnie wybrali-
śmy jako miejsce przebiegu ścieżki edukacyjnej,
jest bardzo ważnym elementem fazy zarówno
projektowej, jak i wykonawczej. Wybór terenu
powinien zapewnić osiąganie przez użytkowni-
ków ścieżki celów z dziedziny poznawczej
i motywacyjnej, a przede wszystkim tych, które
były założone w programie. Musi uwzględniać
różne możliwości psychofizyczne osób odwie-
dzających ścieżkę (zależne np. od wieku
i sprawności fizycznej). Nie bez znaczenia jest
dostępność terenu pod względem komunikacyj-
nym, jego ukształtowanie i hydrografia (podej-
ścia i zejścia, np. schodki, miejsca odpoczynku
oraz kładki, mostki). Przy wyborze trasy leśnej
ścieżki edukacyjnej mają znaczenie następują-
ce kryteria:
• możliwość prezentacji treści na odcinku do

6 km i w czasie około 4 godzin, przyjmuje się
bowiem, że długość ścieżki powinna wynosić
od 1 do 6 km, a czas przejścia nie może prze-
kraczać 4 godzin (Grzywacz A. 2002);

• możliwości dojazdu do początku ścieżki oraz
łatwość odjazdu z miejsca zakończenia ścieżki;

• dostępność trasy ścieżki, czyli jakość nawierzch-
ni dróg i ścieżek, występowanie zabagnień czy
też podtopień stałych lub okresowych;

• odpowiednia rzeźba terenu;
• długość odcinków prostych. Trzeba pamiętać,

iż zbyt długi odcinek prosty i równinny bądź
zbyt długie podejście i zejście wpływają znie-
chęcająco na uczestników edukacji. Ogólnie
rzecz biorąc, wszelka monotonia wpływa znie-
chęcająco; 

• możliwość zorganizowania skrótów, obejść
oraz wariantów skracających czas trwania za-
jęć bez wracania tą samą trasą.

W trakcie weryfikacji terenowej poddajemy
sprawdzeniu wstępne założenia merytoryczne
naszej ścieżki oraz oznakowania poszczegól-
nych punktów edukacyjnych, ustawienia kierun-
kowskazów, wykonania podejść, barier zabez-
pieczających, mostków, przepustów itd. Pozwoli
to na oszacowanie pracochłonności oraz kosz-
tów wykonania ścieżki. Pamiętać należy, by ozna-
kowanie trasy było jednoznaczne, widoczne,
a zarazem dyskretne. 

Przyjęto, że przebieg ścieżki oznacza się bia-
łym kwadratem z zielonym paskiem po przekąt-
nej. Można go malować na drzewach bądź usta-
wiać drewniane słupki z tym znakiem. W miej-
scach skrzyżowań dróg i ścieżek konieczne jest
ustawianie strzałek kierunkowych (można stoso-
wać numery ścieżek, nazwy bądź piktogramy
oznaczające konkretną ścieżkę).

Infrastruktura, czyli wyposażenie ścieżki
Przyjmuje się, iż standardem wyposażenia ście-

żek są tablice, kierunkowskazy, kosze na śmieci,
barierki zabezpieczające, miejsca odpoczynku
z zadaszeniem, a także coraz częściej toalety
i stojaki na rowery. W wielu krajach europejskich
to wyposażenie jest uzupełniane o urządzenia słu-
żące także rekreacji (równoważnie, pochylnie,
zjeżdżalnie, przeprawy przez strumienie, skocznie
z tabliczkami informującymi o skoczności różnych
zwierząt, rozpięte między drzewami  „pajęczyny”

70

Leśne ścieżki dydaktyczne coraz częściej są
wzbogacane o przystanki służące rekreacji i za-
bawie najmłodszych (TCh)
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z lin) oraz specjalnie przygotowane ksylofony, le-
śne telegrafy bądź telefony, ścieżki o różnym pod-
łożu do przemierzania boso, schrony i ambony
pozwalające na podglądanie z ukrycia ptaków
i innych zwierząt, ścieżki w koronach drzew itd.

Wszelkie urządzenia i konstrukcje muszą mieć
odpowiednie atesty bezpieczeństwa. 

Jednym z ciekawych elementów edukacyjnych
jest prezentacja wpływu spacerowiczów na las,
a zwłaszcza na runo leśne (wygrodzony fragment
podłoża).

Na infrastrukturę ścieżki składają się również
ustawiane przez drwali i leśników stosy drewna,
pułapki feromonowe, lejki chwytne, mygły i reje
drewna. Z uwagi na ich czasowe usytuowanie,

trzeba zaplanować przejściowe punkty edukacyj-
ne. Można je organizować, jeśli z uwagi na te-
mat szczegółowy bądź porę roku jest to celowe.

W uzasadnionym wypadku przystanek dydak-
tyczny na ścieżce edukacyjnej można wyposażyć
w próbki drewna różnych gatunków drzew i krze-
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Przystanek ćwiczeń sprawnościowych może być
dobrym przerywnikiem w edukacji na leśnej
ścieżce dydaktycznej (WW)

Miejsce na bezpieczne ognisko lokalizowane jest
zazwyczaj na ostatnim przystanku ścieżki dydak-
tycznej. Tu też można podsumować zajęcia tere-
nowe (EFM)

Miejsce na ognisko można też przygotować we-
wnątrz wiaty edukacyjnej. W takich warunkach
daje się prowadzić zajęcia nawet przy złej, desz-
czowej lub wietrznej pogodzie (PM)

Na trasie ścieżki dydaktycznej można ekspono-
wać czynne pułapki feromonowe na szkodliwe
owady pod warunkiem systematycznego kontro-
lowania wystawionych pułapek (WW)
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wów, zwłaszcza wówczas, gdy zamierzamy po-
kazać przekroje, budowę i rysunek drewna, po-
równać wygląd kory. Jeśli zamierzamy prowadzić
zajęcia o zastosowaniu drewna, warto zwrócić
uwagę na różne jego właściwości. Mogą nam
w tym pomóc rozmaite, zbudowane w tym celu
pomoce, np. leśny ksylofon bądź telegraf, oraz
prezentowane, np. przy wiacie, różne produkty
drzewne dla budownictwa i ciesielstwa, wyroby
snycerskie, także produkty suchej destylacji drew-
na, np. węgiel drzewny. W tym miejscu atrakcyj-
nym eksponatem byłby model mielerza. Można
również zbudować model mrowiska, przygoto-
wać odkrywkę glebową czy prezentację systemu
korzeniowego bądź podłoża geologicznego
(żwirownie, kamieniołomy, wyrobiska torfu).

Zwierzęta są ważnym elementem lasu, dlate-
go w odpowiednich miejscach należy umieścić
o nich informacje. Ważne, by były one zgodne
z naturalnymi warunkami życia danego gatunku.
Odbiorców zaciekawią sposoby prowadzenia
gospodarki łowieckiej, np. przykładowe urządze-
nia łowieckie oraz ich krótkie charakterystyki. Istot-
ne będzie wskazanie znaczenia zwierząt w lesie,
ich wzajemnych relacji, zaznaczenie pozycji
w łańcuchu pokarmowym itp. Warto również

uwypuklić zagadnienia z zakresu ochrony lasu
(np. szkody łowieckie). Nie można jednak po-
przestać jedynie na kręgowcach; powinny być
umieszczone informacje na temat roli bezkręgow-
ców, w tym owadów.

Naturalnymi elementami lasu są też materia
martwa oraz organizmy bytujące na obumierają-
cym i martwym drewnie. W związku z tym wska-
zane jest, jeżeli są po temu warunki, zaprezento-
wanie tego zjawiska także w kontekście ochrony
przed chorobami grzybowymi. Najwłaściwszym
miejscem jest szkółka leśna, która może być osob-
nym punktem dydaktycznym na trasie ścieżki. Te-
maty poszczególnych przystanków zdecydowa-
nie powinny być dostosowane do tego, co spoty-
kamy na danej trasie leśnej.

Z uwagi na to, że leśne ścieżki edukacyjne bie-
gną przez tereny leśne, a ich wyposażenie w więk-
szości jest wykonane z drewna, konieczna jest dba-
łość o stan lasu i infrastruktury z punktu widzenia za-
chowania bezpieczeństwa osób z nich korzystają-
cych. Należy zapewnić systematyczny przegląd
przylegającego do ścieżki lasu i kontrolę drzew,
szczególnie w okresach po silnych wiatrach, du-
żych opadach deszczu i śniegu. Zasada zapew-
nienia bezpiecznego przejścia ścieżką wymaga
wyposażenia jej we wszelkiego rodzaju kładki
i mostki, które – zwłaszcza po opadach oraz jesie-
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Atrakcyjnym elementem infrastruktury ścieżki dydak-
tycznej jest wieża pozwalajaca na prowadzenie ob-
serwacji przyrodniczych (TCh)

Standardowym przystankiem leśnej ścieżki dy-
daktycznej staje się od pewnego czasu  „miejsce
odpoczynku z paleniskiem“ (LJB)
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nią (z uwagi na opadające liście) – stwarzają róż-
ne zagrożenia dla zwiedzających. Kładki należy
wyposażyć w poprzeczne listwy, jak na trapach,
zabezpieczające przed poślizgnięciem się.

Gdy mamy już opracowaną koncepcję ścież-
ki, określiliśmy jej lokalizację oraz wyposażenie,
a następnie zweryfikowaliśmy przebieg, przystę-
pujemy do fazy realizacyjnej. Wykonujemy infra-
strukturę ścieżki, pamiętając przy tym, że jest nią
również sam las, po którym mamy się bezpiecz-
nie poruszać.

W celu prawidłowego wykorzystania ścieżek
należy przygotować, oprócz infrastruktury, także
przewodniki, karty pracy i arkusze ewaluacyjne.
Przewodniki powinno się opracować w dwóch
wersjach: dla prowadzącego zajęcia i dla uczest-
nika zajęć (zeszyt ćwiczeń z arkuszami – kartami
pracy). Wersja dla prowadzącego powinna za-
wierać szczegółowe opisy przystanków z poda-
niem teoretycznych podstaw poszczególnych zja-
wisk. Uczestnicy zajęć otrzymują przewodnik
z opisem zjawiska i zestawem ćwiczeń do wyko-
nania. Wypełnione arkusze pracy pozostawiamy
uczestnikom zajęć.

IV. Zasady projektowania przystanków
i tablic edukacyjnych na ścieżce

Podstawowym wyposażeniem przystanku na
ścieżce edukacyjnej jest tabliczka z jego nume-
rem lub symbolem. Przyjęło się jednak, że przy-
stanek powinien mieć tablicę informacyjną z te-
matem przystanku oraz podstawowymi treścia-
mi, które mają być w danym miejscu przekaza-
ne. Nie ustawiamy wówczas oddzielnego
oznakowania z numerem przystanku. Przewidu-
jąc, że na każdym przystanku mają być zorga-
nizowane zajęcia, np. z użyciem jakichś pomo-
cy dydaktycznych, wymagające spędzenia
w danym miejscu pewnego czasu, dobrze jest
przewidzieć miejsca do siedzenia, niekiedy
również wiaty z miejscami do pracy i odpo-
czynku. Każdy przystanek powinien być wypo-
sażony w systematycznie opróżniany kosz na
śmieci. Jeśli zakładamy, że grupy będą poru-
szały się również rowerami, dobrze jest ustawić
w pobliżu wiaty prosty stojak na rowery. Wypo-
sażenie ścieżki powinno być dostosowane do
założonego programu zajęć – nie każdy przy-
stanek musi pod tym względem wyglądać jed-
nakowo. 

Jeśli przystanki znajdują się w terenie pofałdo-
wanym, w górach, dobrze jest ów teren odpo-
wiednio przygotować – wykonać balustrady za-
bezpieczające, wyrównać miejsca postoju bądź
wykonać platformę dla grupy ludzi. 

Tablica edukacyjna na przystanku ścieżki musi
zawierać następujące elementy: numer przystan-
ku, nazwę przystanku, szkic, schemat lub rysunek
będący syntezą wiedzy, którą zamierzamy prze-
kazać, krótki opis zasadniczego tematu. Tablice
powinny być usytuowane zgodnie z kierunkiem,
w którym znajduje się prezentowany temat – tak,
by odbiorca miał go przed sobą. Wszelkie tabli-
ce należy ustawiać w taki sposób, by nie zasła-
niały widoku, a czytanie ich treści nie zmuszało
do zadzierania głowy.
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Przejście na większej wysokości ponad ciekiem
wodnym powinno być zabezpieczone balustradą
(MW)
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Plastyka i język tablic edukacyjnych
Wielkość tablicy powinna być dostosowana

do warunków w terenie oraz objętości informacji,
jaka ma się na niej znaleźć. Starajmy się, aby nie
zasłaniała ona obiektu, o którym informujemy. Je-
żeli jest to tylko możliwe i celowe (zwłaszcza
w wypadku opisu panoramy, np. w górach, nad je-
ziorem czy morzem, bądź rozległej polany śródle-
śnej), należy tablicę ustawić poniżej linii wzroku.
Wtedy powinna być umieszczona skośnie na wy-
sokości pasa (ok. 90 cm od ziemi, pod kątem na-
chylenia ok. 20–300) i koniecznie zabezpieczona
przed wpływem czynników atmosferycznych i od-
działywaniem słońca. W szczególnym przypadku
można ją umieścić w wiacie, pod zadaszeniem. 

Tablicę można umieścić na jednym słupie
(najlepiej dębowym) bądź między dwoma słu-
pami. Konstrukcja tablicy powinna być lekka,
ażurowa („plecy” tablicy mogą być z deseczek
szerokości np. 9–10 cm, umieszczonych w odle-
głości np. 2 cm od siebie). Ogólnie rzecz bio-
rąc, wszystkie tablice powinny mieć daszki
ochronne, gdyż przedłuża to ich żywotność.
Z uwagi na miejsce ustawienia, tablice –
zwłaszcza ich elementy konstrukcyjne – należy
wykonywać z materiałów dobrze wkomponowu-
jących się w krajobraz, najlepiej z drewna za-

bezpieczonego środkami bezbarwnymi bądź
kolorowymi, jednak w barwach i tonacjach zhar-
monizowanych z otoczeniem.

Treść objaśnień na tablicach nie może być zbyt
długa. Zaleca się umieszczenie kilku krótkich zdań,
zrozumiałych dla przeciętnego odbiorcy. Jeżeli
używamy zwrotów i określeń specjalistycznych, mu-
szą być one wyjaśnione. Fachowej terminologii na-
leży jednak unikać. Pamiętajmy też, że zbyt długie
teksty nie są przez większość odbiorców czytane.
Przyjęto, iż tekst na jednej tablicy nie powinien za-
wierać więcej niż sto słów. Tylko w uzasadnionych
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Tablice informacyjne i edukacyjne ustawiane przy ścieżce dydaktycznej powinny być czytelne, poprawne me-
rytorycznie (opis i ilustracje) i estetyczne (WW)

Redagując tekst tablicy, musimy pamiętać
o prawie autorskim (ustawa z 4 lutego
1994 r., tekst jedn. DzU 2006, nr 90), chro-
niącym prawa majątkowe i osobiste twórców
utworów, które być może zechcemy wykorzy-
stać do naszych celów. Art. 34 prawa autor-
skiego zawiera generalną klauzulę: „Można
korzystać z utworów w granicach dozwolo-
nego użytku pod warunkiem wymienienia
imienia i nazwiska twórcy oraz źródła”. Gra-
nice dozwolonego użytku są wymienione
w art. 23–35 wspomnianej ustawy (dotyczy
to np. przedruków krótkich fragmentów).
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wypadkach może być  dłuższy, wówczas jednak
podzielony na części i najlepiej z ilustracjami.

Jednym z najważniejszych elementów tablic
jest grafika, zwłaszcza fachowo wykonane sche-
maty i ilustracje, które mogą zastąpić długie teksty
i kosztowne modele (np. budowa mrowiska, sche-
mat podziału powierzchniowego lasu, objaśnie-
nie odnowienia lasu metodą wybranej rębni itd.).

Redagując tekst tablicy, trzeba pamiętać o po-
niższych zasadach (Gil-Śleboda J. 2003):
• dobrze jest traktować czytelnika jako potencjal-

nego miłośnika przyrody: „Witaj, ten las jest tak-
że Twój!”;

• należy pamiętać o tym, że czytelnik nasz nie
jest fachowcem, informacje więc powinny być
jasne, czytelne i jednoznaczne;

• nie piszmy o tym, czego nie można sprawdzić
na miejscu;

• należy unikać nadmiaru wyrazów (ok. 100,
zdania różnej długości, nie dłuższe jednak niż
25 słów);

• należy unikać nadmiaru przymiotników;
• można stosować zaimki osobowe: Twój, Tobie,

Ci, do Ciebie, nam, nasz;
• warto używać czasowników w stronie czynnej

zamiast biernej, np.: zrób, popatrz, szanuj, do-
tknij, zaobserwuj;

• należy unikać słów i wyrażeń o wymowie pejo-
ratywnej: głupi, ogień  –  przekleństwo dla lasu;

• polecenia mogą być kategoryczne, ale tylko
tam, gdzie jest to naprawdę niezbędne;

• warto czytelnika zachęcać do współdziałania,
do wykonywania naszych poleceń lub korzy-
stania z naszych propozycji, typu: zaobserwuj,
podejdź, nie płosz;

• nawet w tytule tablicy można zadawać pyta-
nia, np. Jak rośnie las? Czy wiesz, że…?;

• warto traktować własne okolice jako coś pięk-
nego, ciekawego, niepowtarzalnego;

• po napisaniu tekstu, warto dać go do przeczy-
tania niezależnemu czytelnikowi i wysłuchać je-
go uwag. Jeśli to możliwe, należy odczekać
parę dni i ponownie przeczytać tekst.
Więcej przykładów w tabeli poniżej.
Liternictwo użyte do opisów powinno być ła-

twe do odczytania. Poza tytułami musi to być
zwykły, niepogrubiony tekst, wielkości około 36
punktów typograficznych (ok. 1,3 cm). Litery nie
powinny być większe niż 48 punktów, czyli ok.
1,8 cm. Zlecając wykonanie tablic, nie dajmy so-
bie narzucić schematów proponowanych przez
ich wytwórców, szukajmy z nimi porozumienia,
przedstawiając własne koncepcje. Podstawą jest
zapewnienie prawidłowej merytorycznie informa-
cji. Starajmy się, by nasze tablice edukacyjne mia-
ły indywidualny charakter, były niepowtarzalne. 

Podsumowując, stwierdzić należy, że dobre ta-
blice to takie, które nie nużą, nie grożą, są czytel-
ne, ciekawe, estetyczne, harmonijnie wkompono-
wane w otaczającą przyrodę, uczą i bawią, nie
są przegadane, nie straszą żargonem, zachęcają
do poznawania lasu.
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Zamiast pisać tak: Napiszmy tak:  

Ogień – przekleństwo dla lasu. Las rośnie wolno – płonie szybko. Zachowaj
Nie rozpalaj ognia w lesie!  ostrożność. Ognisko możesz rozpalić w wyzna-

czonym miejscu. Przed odejściem zagaś je. 
Nie śmieć! Zostaw las po sobie czysty.  
Zakaz wprowadzania psów! Zwierzyna leśna potrzebuje ochrony i spokoju. 

Proszę trzymać psa na smyczy.  
Nie niszcz runa leśnego! Zbieraj grzyby i jagody tak,   

aby nie niszczyć runa leśnego.  
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Wieża obserwacyjna przy dużym, śródleśnym tor-
fowisku, gdzie łatwo wypatrzyć zwierzęta (TCh)

Mostek nad rzeczką – atrakcyjny element infra-
struktury (TCh)

Informacja o ścieżce umieszczona przy drodze
publicznej (AA)

Pierwsza tablica na trasie ścieżki – z informacją
ogólną oraz mapką (AA)

Zadaszone miejsce na odpoczynek, pogadankę
i posiłek, przygotowane w połowie trasy ścieżki (TCh)

Na stromych fragmentach trasy trzeba pamiętać
o barierkach bezpieczeństwa (AA)

Przykłady rozwiązań 
ŚŚcciieeżżkkaa  eedduukkaaccyyjjnnaa  ww NNaaddlleeśśnniiccttwwiiee  TTuucchhoollaa
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Atrakcyjna, wkomponowana w otoczenie zabu-
dowa przystanków na ścieżce dydaktycznej (TCh)

Aby tablice były czytane, trzeba pamiętać o ich dogodnej (dla wędrującego ścieżką) lokalizacji – na wyso-
kości oczu lub nieco niżej i ewentualnie pod „lekkim kątem“ (TCh)

Odpowiednia wysokość tablicy edukacyjnej, inte-
resująca, dobrze ilustrowana jej treść (TCh)

Pojemnik z ulotkami przy wejściu na ścieżkę dy-
daktyczną (TCh)

Wielotematyczna tablica edukacyjna (przyroda,
historia, kultura regionu) (TCh)

ŚŚcciieeżżkkii  eedduukkaaccyyjjnnee  ww llaassaacchh  NNiieemmiieecc  ((BBaawwaarriiaa))
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Przykład prezentacji walorów akustycznych
drewna świerkowego – ksylofon, na którym moż-
na odegrać proste melodie (TCh)

Przystanek na ścieżce, zachęcający najmłodszych
do aktywności fizycznej. Jak daleko skaczą zwie-
rzęta małe i duże, jak daleko Ty skoczysz? (TCh)

Rzadko spotykane, niecodzienne wejście (zjazd)
na trasę ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej (FF)

Praktyczna kładka z drewna, zapobiegająca po-
ślizgom czy zmoczeniu obuwia (AA)

Przejście ponad ciekiem wodnym: jedno – stabilne
i łatwe oraz drugie – ruchome i nieco trudniejsze (FF)
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Jedna trasa – wiele ścieżek
Utworzenie ścieżki edukacyjnej wraz z infra-

strukturą jest przedsięwzięciem wymagającym
znacznych nakładów finansowych. Koszty wystę-
pują również w trakcie eksploatowania ścieżki. Pla-
nując działania edukacyjne, warto zastanowić się
i przygotować dla jednej trasy materiały edukacyj-
ne pozwalające na prowadzenie różnych zajęć,
poświęconych różnym tematom leśnym czy zwią-
zanych z lasem. Łatwo sobie wyobrazić, jak na tej
samej trasie możemy zaprezentować kilka bloków
tematycznych z dziedziny leśnictwa, np. hodowlę
z nasiennictwem i selekcją, ochronę i użytkowanie,
łowiectwo i społeczne funkcje lasu, rolę poszcze-
gólnych grup organizmów w życiu lasu, granicę
polno-leśną czy zalesianie gruntów porolnych. 

Dla pełniejszego wykorzystania infrastruktury
danej ścieżki dobrym rozwiązaniem jest przygo-
towanie zestawu przewodników poświęconych
odrębnym zagadnieniom na poszczególnych
przystankach. Przykładem jest opracowany dla
ścieżki „Krajobrazy puszczy” (Puszcza Białowie-
ska) poradnik do zajęć na temat nietoperzy, które
można swobodnie obserwować w wybranych
punktach ścieżki. Również dla tej ścieżki przygo-
towano przewodnik poświęcony kopalinom (przy
ścieżce znajdują się ślady po dawnej żwirowni
i doły po torfie). Opisano sposoby rekultywacji te-
renów zniszczonych.

Tworząc ścieżkę, przyjmujmy założenie, że na-
sza oferta będzie szeroka i pozwoli zorganizo-
wać na ścieżce zajęcia o charakterze między-
przedmiotowym. Podkreślam przy tym, że zajęcia
nie muszą być prowadzone przez leśników.
Ścieżka ma jedynie stwarzać możliwość ich prze-
prowadzenia, na przykład nauczycielom okolicz-
nych szkół.

By sprawdzić, jak oceniana jest nasza ścież-
ka i co należy utrzymać, a co zmienić, trzeba
opracować system ewaluacji ścieżki i prowa-
dzonych na niej zajęć. Arkusze ewaluacyjne
powinny być jak najprostsze i zawsze anonimo-
we. Po pewnym czasie niezbędne jest podda-
nie ich analizie w celu wyciągnięcia wniosków

i przygotowania zmian. Jest to również przydat-
ne do opracowywania kolejnych wersji „Progra-
mu edukacji leśnej społeczeństwa w nadleśnic-
twie”. Więcej na temat ewaluacji w edukacji
leśnej napisano w rozdziale dziewiątym.

Literatura:
Ferchmin M.: Ścieżki poznawcze w Kampinoskim Parku Naro-

dowym. Parki Narodowe i Rezerwaty  Przyrody 1984, 
5, 2: 81–84.

Gil-Śleboda J.: Język tablic informacyjnych w polskich lasach.
Zachęcać, czy odstraszać? Poradnik Edukacji Leśnej 
2003, z. 9. 

Grzywacz A.: Problemy kształtowania programów edukacji
leśnej dla nadleśnictw. Referat zaprezentowany na warszta-
tach w LKP „Bory Lubuskie”, w Nadleśnictwie Lubsko, Jezio-
ry Wysokie, 3–5 X 2002 r., maszynopis.

Kowalczewski A. i in.: Pora pola. Poradnik dla animatorów
edukacji środowiskowej w terenie. MOŚZNiL, Warszawa
1996.

Kupisiewicz C.: Podstawy dydaktyki ogólnej. PWN, Warsza-
wa 1973.

Okoń W.: Słownik pedagogiczny. PWN, Warszawa 1981.
Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wydawnic-

two Żak, Warszawa 1995.
Ważyński B.: Metody edukacji przyrodniczo-leśnej.

[w:] Współczesne zagadnienia edukacji leśnej społeczeń-
stwa, CEPL, Rogów 1997.

Zawadzka D.: Wpływ tematyki, lokalizacji i sposobu wykona-
nia ścieżek dydaktycznych na efektywność edukacji ekolo-
gicznej. [w:] Współczesne zagadnienia edukacji leśnej
społeczeństwa, CEPL, Rogów 1997. 

Zawadzka D.: Edukacja leśna w praktyce. Centrum Informacyj-
ne LP, Warszawa 2002.
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Zanim ruszymy z dziećmi na ścieżkę dydaktycz-
ną, stwórzmy im możliwość rozładowania nad-
miaru energii (PM)
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eśnicy prowadzący edukację leśną, aby sku-
tecznie i efektywnie wywiązywać się ze swo-
ich obowiązków, powinni być wyposażeni

w niezbędne kompetencje, m.in. z zakresu meto-
dyki nauczania. Wyrażają się one w umiejętności
określania celów oraz odpowiedniego doboru
strategii, metod i przekazywanych treści do danej
grupy wiekowej odbiorców edukacji leśnej. 

W rozdziale przedstawiono charakterystyczne
cechy każdej grupy wiekowej, zakres treści leśnych,
odpowiednio dobranych do możliwości percepcyj-
nych, a także wskazówki dotyczące prowadzenia
zajęć z poszczególnymi grupami odbiorców.

I. Dzieci przedszkolne
1. Charakterystyczne cechy dzieci

w wieku od 3 do 6 roku życia
Dzieci w wieku przedszkolnym wykazują na

ogół dużą otwartość i wrażliwość na otoczenie
zewnętrzne, zwłaszcza przyrodnicze. Mają bo-

gatą fantazję. Wykazują gotowość do przeży-
wania i działania. Spostrzeżenia małych dzieci
mają ścisły związek z działaniem; rozpoznają
proste kształty, kontury, kolory i sylwetki. Cha-
rakteryzuje je mowa dialogowa, dlatego poszu-
kują partnera do rozmowy, pytając: dlaczego
i po co?

Rozdział 
szósty 
EDUKACJA LEŚNA 
ADRESOWANA  
DO RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH
Barbara Czołnik, Ilona Mrowińska

l

Dzieci w wieku przedszkolnym poszukują partne-
rów do rozmowy (dialogu), pytając: dlaczego i po
co? (WSz)

Przedszkolaki wykazują dużą wrażliwość na otocze-
nie przyrodnicze, duże zdolności przeżywania i go-
towość działania pod kierunkiem dorosłych (AP)
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Układ nerwowy dzieci odznacza się dużą pla-
stycznością, z tego powodu pierwsze doświad-
czenia pozostawiają trwałe ślady w psychice
dziecka. Charakterystyczną cechą tego etapu
rozwojowego jest mała zdolność koncentracji
uwagi oraz duża ruchliwość dzieci. 

2. Cel edukacyjny
• Kształtowanie pozytywnej postawy dzieci wo-

bec przyrody.

3. Treści edukacji leśnej
• Elementarne wiadomości o ekosystemie leś-

nym: wybrane, pospolite w miejscu zamieszka-
nia gatunki roślin, grzybów i zwierząt; podsta-
wowe zjawiska zachodzące w lesie: wiosna
w lesie, dzień i noc w lesie; rola lasu w przyro-
dzie i życiu ludzi, ze szczególnym uwzględnie-
niem darów lasu.

• Konieczność ochrony przyrody.

• Zasady właściwego zachowania się w lesie.
• Leśnik jako gospodarz lasu.

4. Charakter zajęć 
W zajęciach z dziećmi w wieku przedszkol-

nym kładziemy nacisk na dużą różnorodność form
i metod pracy oraz prosty, zrozumiały język prze-
kazu. Ważna jest miła atmosfera i czas na odpo-
czynek. Do szczególnie zalecanych form należą
krótkie (40–60-minutowe) spacery po lesie, zaba-
wy tematyczne, głównie o charakterze rucho-
wym, prace plastyczne, minikonkursy, zbieranie
okazów (szyszki, owoce leśne, liście itp.) do kąci-
ka przyrody.

Proponowane metody i techniki edukacji: ob-
serwacja obiektów przyrodniczych oraz urzą-
dzeń leśnych typu paśnik, gry dydaktyczne – za-
gadki i loteryjki, opowiadania. W spotkaniu
z dziećmi może leśnikowi towarzyszyć bajkowa
postać (pacynka, maskotka), która ułatwi mu kon-

Dzieci przedszkolne charakteryzuje mała zdolność koncentracji uwagi, duża natomiast ruchliwość (PM)
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takt z dziećmi i uatrakcyjni zajęcia. Należy za-
dbać o to, aby dzieci postrzegały leśnika z sym-
patią i zaciekawieniem.

II. Dzieci wczesnoszkolne, od I
do III klasy szkoły podstawowej

1. Charakterystyczne cechy dzieci
w wieku od 7 do 9 roku życia 
Motorem rozwoju osobowego dziecka jest cie-

kawość. Z niej rodzi się pozytywny stosunek do
propozycji, które przedstawia nauczyciel. Dzieci
oczekują akceptacji z naszej strony. Umiejętność
rozumowania i wykonywania prostych, logicznych
działań odnosi się jedynie do manipulacji przed-
miotami. Dziecko w tym wieku nie jest jeszcze
w stanie rozumować abstrakcyjnie (faza operacji
konkretnych), zdolne jest natomiast do refleksji,
czyli do wewnętrznego rozważania, a także radzi
już sobie ze związkami przyczynowo-skutkowymi
zachodzącymi między obserwowanymi zjawiska-
mi. Pojawia się początek utrwalania zasad moral-

nych, potrzeba przyjaźni. Następuje wstępne roz-
budzanie zainteresowań, rozwój działalności
o charakterze pracy. Uczenie się nabiera charak-
teru świadomego. Zapamiętywanie zależy od na-
stawienia, zainteresowań i emocji. W dalszym cią-
gu dzieci charakteryzuje mała zdolność do kon-
centracji uwagi i duża ruchliwość.

2. Edukacja przyrodnicza w podstawie
programowej
Na pierwszym etapie kształcenia szkolnego

nie ma podziału na przedmioty (kształcenie zinte-
growane). Nauczyciele mają swobodę w organi-
zacji zajęć. Tematyka przyrodnicza i ekologiczna
jest realizowana w ramach edukacji przyrodniczo-
-polonistycznej, w postaci bloków tematycznych.

Cele edukacyjne: rozbudzanie potrzeby kon-
taktu z przyrodą.

Zadania szkoły: uczenie właściwych zachowań
w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody.

Treści:
• przyroda w otoczeniu człowieka;
• formy ochrony środowiska przyrodniczego

w najbliższej okolicy;
• zjawiska i procesy przyrodnicze dostępne do-

świadczaniu dziecka;
• krajobraz kulturowy;
• wykorzystywanie materiałów przyrodniczych

w działalności manualnej;
• ćwiczenia terenowe, wędrówki piesze;
• poznawanie pracy w wybranych zawodach.

3. Treści edukacji leśnej
• Warstwowa budowa lasu (uczniowie klasy III).
• Warunki życia w lesie, podstawowe zjawiska

zachodzące w lesie, np. las w czterech porach
roku.

• Pospolite rośliny, grzyby i zwierzęta pobliskie-
go lasu: drzewa i krzewy iglaste – sosna,
świerk, modrzew, jodła, jałowiec; pospolite
drzewa i krzewy liściaste – dąb, buk, grab, li-
pa, brzoza, leszczyna; rośliny runa – wrzos,
paproć, borówka czernica, trawy; grzyby ja-
dalne i trujące; pospolite ssaki, ptaki i owady.

Motorem rozwoju osobowego dziecka jest cieka-
wość, z niej rodzi się pozytywny stosunek do propo-
zycji, które przedstawia nauczyciel (WW)

83

abc lasy  16/02/2007  13:37  Page 83



• Rodzaje lasów (bór, las liściasty, las mieszany).
• Znaczenie lasów w przyrodzie i życiu człowieka.
• Ochrona lasów przed zagrożeniami, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem ochrony przed poża-
rami i zaśmiecaniem.

• Ochrona przyrody w lasach: pomniki przyrody,
parki narodowe, rezerwaty w najbliższej oko-
licy.

• Kulturotwórcza rola lasu: las w piosence, po-
ezji, literaturze dla dzieci. 

• Leśnik jako gospodarz lasu, rola leśnika w ho-
dowli i ochronie lasu. 

4. Charakter zajęć
Istotą edukacji środowiskowej dziecka w kla-

sach I–III szkoły podstawowej jest bezpośredni
kontakt z przyrodą. Za najbardziej wartościowe
metody zapoznawania dziecka z otaczającą
rzeczywistością uznaje się metody oparte na ob-
serwacji oraz organizujące działalność praktycz-
ną. Dziecko powinno być podmiotem edukacji,
a nie widzem. Zajęciom powinny towarzyszyć
przeżywanie i radość z odkrywania. Aby dziecko
mogło opanować właściwe pojęcia (np. paśnik,
sadzonka), musi obserwować obiekty w ich natu-
ralnym środowisku. Jeżeli nie możemy pewnych
obiektów lub zjawisk zaprezentować w natural-
nych warunkach, wówczas posługujemy się obra-
zem (film do 10 min., przeźrocza, kolorowa plan-
sza większego formatu).

Formy i metody pracy z dziećmi klas początko-
wych powinny być różnorodne, zawsze atrakcyj-
ne, krótkie, ale powtarzające się zgodnie z prostą
i zaciekawiającą fabułą, skierowane na budzącą
się wrażliwość dziecka na piękno, dobro, otacza-
jący świat. Sprawdzonymi formami zajęć z dzieć-
mi są zabawy zespołowe, konkursy z nagrodami,
a także wyszukiwanie symboli i charakterystycz-
nych cech dla wspólnie zaakceptowanych po-
staw, np. miłośnika przyrody, przyjaciela lasu.
Przydatne w pracy z małymi dziećmi są książki
i opowiadania skierowane właśnie do nich, np.
„Przygody Skrzata Choinka“ autorstwa leśnika Je-
rzego Wilanowskiego. 

III. Dzieci starsze, od IV do VI klasy
szkoły podstawowej

1. Charakterystyczne cechy dzieci
w wieku od 10 do 12 roku życia
Jest to okres wyrastania z dziecięctwa ku mło-

dzieńczości, czas intensywnych przemian we
wszystkich sferach osobowości, zwłaszcza zaś
w sferze moralnej, intelektualnej i uczuciowej.
Wzrasta zdolność samooceny i obiektywizmu,
potrzeba bycia w grupie rówieśniczej, zdolność
do współdziałania w grupie. Jest to okres rozbu-
dzania i utrwalania zainteresowań, zdolności do
myślenia logicznego i abstrakcyjnego, rozwiązy-
wania problemów w umyśle, wzrostu zdolności
koncentracji i podzielności uwagi. Dominującą
formą działalności jest nauka, ale ważne znacze-
nie ma też zabawa. 

2. Edukacja przyrodnicza w podstawie
programowej
W drugim etapie edukacyjnym (IV–VI klasa)

podstawa programowa wprowadza bloki
przedmiotowe oraz tzw. ścieżki edukacyjne.
Wprowadzenie bloków przedmiotowych ma na

U dzieci starszych klas szkoły podstawowej (IV–VI) 
rozwija się umiejętność współdziałania w grupie (PK)
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celu „zintegrowane nauczanie treści i umiejętno-
ści z różnych dziedzin wiedzy, realizowanych
w toku jednolitych zajęć edukacyjnych“. Treści
edukacji przyrodniczej i ekologicznej odnaleźć
można w blokach przedmiotowych: przyroda,
historia i społeczeństwo, sztuka, technika. Przyro-
da jest przedmiotem o spójnej, logicznie powią-
zanej strukturze – scala kilka dyscyplin przyrod-
niczych o treściach biologicznych, geograficz-
nych, fizycznych i chemicznych. Sprzyja to prze-
kazywaniu wiadomości o przyrodzie w sposób
całościowy i kształtowaniu spójnego wyobraże-
nia świata.

Ścieżka edukacyjna (termin funkcjonujący
w oświacie) to zestaw treści i umiejętności o istot-
nym znaczeniu wychowawczym, których realiza-
cja może odbywać się w ramach nauczania róż-
nych przedmiotów lub odrębnych zajęć. 

Ścieżka – edukacja ekologiczna
Cele edukacyjne:

• dostrzeganie zmian zachodzących w otacza-
jącym środowisku oraz ich wartościowanie,

• rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska.
Treści:

• wpływ codziennych czynności i zachowań
w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy na
stan środowiska naturalnego;

• style życia i ich związek z wyczerpywaniem się
zasobów naturalnych;

• przykłady miejsc (w najbliższym otoczeniu),
w których obserwuje się korzystne i niekorzyst-
ne zmiany zachodzące w środowisku przyrod-
niczym;

• degradacja środowiska – przyczyny, wpływ
na zdrowie człowieka oraz jej związek z for-
mami działalności ludzi;

• obszary chronione oraz ich znaczenie w za-
chowaniu różnorodności biologicznej; zasady
zachowania się na obszarach chronionych. 

Ścieżka – edukacja regionalna
Cel edukacyjny: poznanie najbliższego środo-

wiska i specyfiki swojego regionu.

Treści: ogólna charakterystyka geograficzna
i kulturowa regionu oraz jego podstawowe na-
zewnictwo. 

Przedmiot – przyroda
Treści:

• krajobraz najbliższej okolicy – obserwacje
i opisy: składniki naturalnego krajobrazu, spo-
soby zagospodarowania obszaru, ludzie i kul-
tura, zależność życia ludzi od czynników przy-
rodniczych i pozaprzyrodniczych;

• krajobrazy nizinne, wyżynne i górskie: środowi-
sko i jego zagospodarowanie, krajobrazy natu-
ralne i przekształcone przez człowieka, przy-
kłady pozytywnego i negatywnego zagospo-
darowania przestrzeni;

• substancje szkodliwe dla organizmów ży-
wych i ich oddziaływanie na środowisko przy-
rodnicze;

• wpływ środowiska na zdrowie człowieka: rola
wody, powietrza, gleby, ich odtwarzalność,
czystość i skażenie.

Przedmiot – historia i społeczeństwo
Treści:

• prawa moje i innych, stosunek człowieka,
również mój, do środowiska przyrodniczego
i kulturowego;

• zróżnicowanie regionalne Polski efektem wa-
runków przyrodniczych i działalności człowie-
ka, zasoby środowiska przyrodniczego, ich
ochrona i wykorzystanie;

• zagospodarowanie terenu w miejscu zamiesz-
kania ucznia, uwarunkowania życia ludzi dane-
go obszaru od czynników przyrodniczych i po-
zaprzyrodniczych, krajobraz najbliższej okolicy.

Przedmiot – technika
Treści: technologie ekologiczne w środowisku

ucznia.

3. Treści edukacji leśnej
• Budowa i życie lasu: warstwowa budowa lasu,

warunki panujące w każdej warstwie lasu, mi-
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kroklimat lasu; struktura pozioma lasu, matema-
tyka w lesie (pomiary wysokości, długości, śred-
nicy drzew, zagęszczenia, hektar i ar jako mia-
ry powierzchni), narzędzia do pomiarów – np.
klupa; pospolite rośliny runa leśnego i podszy-
tu, pojęcie podrostu; rodzime gatunki drzew li-
ściastych i iglastych; grzyby jadalne i trujące,
rola grzybów w lesie, znaczenie mikoryzy; ro-
śliny trujące i lecznicze dla człowieka; zwierzę-
ta najczęściej spotykane w lesie, tropy i ślady
zwierząt w lesie; las jako ekosystem, zależno-
ści między organizmami w lesie, pory roku w le-
sie; główne typy lasów (bór, las liściasty, las
mieszany); podstawowe prace leśników  zwią-
zane z hodowlą lasu, rola szkółki leśnej, cykl
życiowy lasu.

• Ochrona przyrody w lasach: chronione gatunki
roślin i zwierząt w lasach najbliższego regionu,
formy ochrony przyrody, rola leśników w ochro-
nie przyrody w lasach na własnym terenie
(przykłady działalności, współpraca z organi-
zacjami – LOP, Polski Klub Ekologiczny i inne).

• Funkcje lasu: wpływ lasu na produkcję tlenu
i pobieranie dwutlenku węgla z atmosfery;
wpływ lasu na środowisko; rola lasu w obiegu
wody w przyrodzie; las jako ostoja różnorod-
ności gatunkowej; wpływ lasu na zdrowie czło-
wieka; las jako miejsce odpoczynku; funkcje
gospodarcze lasu; drewno jako produkt przyja-
zny człowiekowi, zastosowanie drewna; kultu-
rotwórcza rola lasu, sztuka inspirowana lasem,
las w prozie i poezji; historia zapisana w lesie:
groby leśne, ślady II wojny światowej, pozosta-
łości osad i inne; legendy i opowieści o lasach
danego regionu.

• Ochrona lasów przed zagrożeniami: pożary
lasów, przyczyny ich powstawania, zapobie-
ganie pożarom, skutki pożarów dla przyrody
i człowieka; śmieci w lesie – przyczyny zaśmie-
cania lasów, skutki pozostawiania śmieci w le-
sie; wpływ zanieczyszczeń na stan zdrowotny
lasów w Polsce; przykłady pospolitych, szkodli-
wych owadów w lesie oraz metody walki z ni-
mi; rola mrówek, ptaków oraz nietoperzy

w ochronie lasu; urządzenia w lesie i ich rola –
budki lęgowe, schrony dla nietoperzy, urządze-
nia myśliwskie (paśnik, lizawki, ambony), pułap-
ki na owady, remizy itp.; rola myśliwych w lesie;
zasady właściwego zachowania się w lesie;
źródła informacji o lesie i leśnictwie – czasopi-
sma typu „Poznajmy las“, „Echa Leśne“,  wy-
dawnictwa własne itp.; konkursy i akcje organi-
zowane przez Lasy Państwowe, LOP i inne or-
ganizacje. 

4. Charakter zajęć
Szczególnie zalecane w pracy z uczniami klas

IV–VI są zajęcia terenowe, dłuższe niż jedna go-
dzina lekcyjna, i wycieczki dydaktyczne, w cza-
sie których stosowane są rozmaite  metody i tech-
niki aktywizujące: obserwacja kierowana i obser-
wacja samodzielna, doświadczenie terenowe,
gry dydaktyczne, dokonywanie pomiarów, karty
pracy, korzystanie z różnych źródeł informacji –
przewodników, atlasów i map. Podczas zajęć
w ośrodku edukacji leśnej lub izbie edukacyjnej

Dzieci w wieku 10–12 lat wykazują już zdolność
koncentracji uwagi na omawianym problemie (DL)
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ważne miejsce powinny zająć proste ćwiczenia
z wykorzystaniem środków multimedialnych, fil-
mów edukacyjnych (do 20 min.), zbiorów natural-
nych, eksponatów o tematyce leśnej. W stosowa-
nych formach pracy zaleca się w większości za-
dania zespołowe.

Rośliny i zwierzęta powinny być poznawane
na tle ich środowiska życia z uwzględnieniem
głównie adaptacji morfologicznych. W pracy
z dziećmi należy wykorzystywać przykłady rze-
czywiste z najbliższego otoczenia. Nie powinno
się stosować trudnej, naukowej terminologii. Poję-
cia abstrakcyjne można wprowadzać w klasach
starszych, ale nie w formie definicji, lecz opisowo,
obserwacyjnie i poprzez włączenie dzieci do
działań.

Godne polecenia są „Opowieści leśnika“ na-
pisane przez Artura Rutkowskiego i wydane
przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

IV. Młodzież gimnazjalna
1. Charakterystyczne cechy młodzieży

w wieku 13–16 lat
Uczniowie rozpoczynający naukę w gimnazjum

w wieku 13 lat są w trakcie dorastania, a kończący
gimnazjum 16-latkowie – w okresie wczesnej mło-
dości. Jest to czas złożonych i burzliwych zmian
anatomicznych, fizjologicznych i psychicznych.

U młodzieży w wieku gimnazjalnym myślenie
nabiera charakteru abstrakcyjnego; zaczyna się
operowanie nie tylko konkretami, ale także poję-
ciami i sądami, co umożliwia rozważania filozo-
ficzne, stawianie hipotez, przewidywanie i plano-
wanie. Rozwija się pamięć logiczna, zdolność
koncentrowania się na problemie, zapamiętywa-
nie opiera się na rozumieniu docierających infor-
macji (przestaje być mechaniczne). Dokonują się
pierwsze próby syntezy wiedzy o świecie: nastę-
puje rozwój procesów poznawczych, mający
związek z poszukiwaniami systemu wartości, do-
chodzi do stawiania zasadniczych pytań o to, kim
jestem, czy istnieją ostateczne wartości, na czym

polega istota zjawisk itp. W tym okresie życia
młodego człowieka obserwuje się dążność do
wieloaspektowego poznawania rzeczywistości,
co w połączeniu z rozwijającym się krytycyzmem
może wywołać ostre konflikty z otoczeniem, wy-
stępowanie zróżnicowanych stanów emocjonal-
nych – od agresji, poprzez stany obronne, aż do
pozytywnych (Grzegorek 1999), jednocześnie
rozwija się szacunek dla autorytetów, a dominują-
cą formą działalności jest nauka.

2. Edukacja przyrodnicza i ekologiczna
w podstawie programowej gimnazjum

Ścieżka – edukacja ekologiczna
Cele edukacyjne:

• uświadamianie zagrożeń środowiska przy-
rodniczego występujących w miejscu za-
mieszkania,

• budzenie szacunku do przyrody.

Młodzież gimnazjalna przechodzi burzliwy okres
rozwoju osobowego, a jednocześnie rozwija się
u niej szacunek dla autorytetów (DL)
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Treści:
• przyczyny i skutki niepożądanych zmian w at-

mosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze;
• różnorodność biologiczna (gatunkowa, gene-

tyczna oraz ekosystemów), znaczenie jej
ochrony;

• zagrożenia dla środowiska, wynikające z pro-
dukcji i transportu energii; energetyka jądrowa
– bezpieczeństwo i składowanie odpadów.
Osiągnięcia uczniów:

• dostrzeganie, opisywanie i wyjaśnianie związ-
ków między naturalnymi składnikami środowi-
ska, człowiekiem i jego działalnością;

• krytyczna analiza relacji między działalnością
człowieka a stanem środowiska;

• organizowanie działań służących poprawie
stanu środowiska w najbliższym otoczeniu;

• podejmowanie działań ekologicznych w naj-
bliższym otoczeniu i we własnym życiu;

• umiejętność przestrzegania zasad ładu i po-
rządku w miejscach publicznych.

Ścieżka – edukacja regionalna
Cele edukacyjne:

• rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu
i jej związkach z kulturą narodową,

• kontakt ze środowiskiem lokalnym i regional-
nym w celu wytworzenia bliskich więzi i zrozu-
mienia różnorakich przynależności człowieka.
Treści:

• położenie i zróżnicowanie przestrzenne ele-
mentów środowiska geograficznego regionu,

• główne zabytki przyrody i architektury w regionie.

Przedmiot – biologia
Cele:

• poznawanie różnorodności świata żywego
i środowisk życia organizmów,

• kształtowanie zachowań związanych z ochro-
ną środowiska przyrodniczego.
Treści:

• relacje wewnątrz– i międzygatunkowe w przy-
rodzie, krążenie materii i przepływ energii
w różnych układach przyrodniczych;

• działania człowieka w środowisku przyrodni-
czym i ich konsekwencje.

Przedmiot – chemia
Treści: substancje i przemiany chemiczne

w otoczeniu człowieka (m.in. zanieczyszczenie
powietrza).

Przedmiot – geografia
Treści:

• Ziemia jako środowisko życia, jej historia i ob-
raz współczesny;

• interakcje Ziemia – człowiek;
• gospodarowanie zasobami naturalnymi Ziemi;
• przykłady ochrony krajobrazu na świecie

i w Polsce.

3. Treści edukacji leśnej 
W pracy z młodzieżą w wieku gimnazjalnym

można realizować pełny wykaz treści edukacji
leśnej. Nowe treści w stosunku do uczniów szkoły
podstawowej:
• rola martwych drzew w lesie,

U młodzieży w wieku 13–16 lat rozwija się myślenie
abstrakcyjne, umiejętność stawiania hipotez, przewi-
dywania i planowania działań (PM)
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• podstawowe typy gleb leśnych,
• naturalne zasięgi drzew gatunków lasotwór-

czych w Polsce,
• obce gatunki drzew w lasach Polski,
• siedliska leśne w Polsce,
• krainy przyrodniczoleśne w Polsce,
• monitoring w lasach,
• praktyczne zastosowanie skali porostowej,
• idea zrównoważonego rozwoju w leśnictwie,
• technologie przyjazne środowisku w gospo-

darce leśnej,
• lesistość Polski na tle Europy i świata,

• podział administracyjny i organizacyjny Lasów
Państwowych.

4. Charakter zajęć
W pracy z młodzieżą w wieku gimnazjalnym

coraz częściej, oprócz strategii emocjonalnej, nale-
ży stosować strategię problemową. Stwarzać wa-
runki do zadawania pytań problemowych, formuło-
wania wstępnych odpowiedzi – hipotez, a następ-
nie umożliwić ich sprawdzenie w formie samodziel-
nie wykonanych obserwacji i ćwiczeń praktycz-
nych, najlepiej podczas zajęć terenowych.

Młodzież w wieku 17–19 lat ma zdolność koncentrowania się na problemie, myślenia abstrakcyjnego 
i rozwiniętą pamięć logiczną (WSz)

89

abc lasy  16/02/2007  13:38  Page 89



W pracy z młodzieżą należy stwarzać sytu-
acje umożliwiające wyrażanie własnych poglą-
dów i opinii, stosując takie metody, jak dyskusja,
debata, metoda projektu, mapa mentalna, od-
grywanie ról, drama. Atrakcyjność zajęć podnio-
są lubiane przez młodzież w tym wieku krzy-
żówki, rebusy, quizy, a także cieszące się coraz
większą popularnością biegi na orientację. 

V. Młodzież szkół ponadgimnazjalnych
1. Charakterystyka młodzieży w wieku

od 16 do 19 lat 
Jest to trudny okres w rozwoju emocjonalnym

młodzieży, kiedy to często następuje kryzys oso-
bowości. Własne normy etyczne są u wielu osób
ważniejsze od przyjętych ogólnie. Duże znacze-
nie odgrywa przyjaźń między rówieśnikami.

Dla młodych ludzi jest to ważny czas odkry-
wania własnej odrębności, krystalizowania się
zainteresowań, wyboru własnej drogi rozwojo-
wej i miejsca w społeczeństwie. Myślenie ma
charakter abstrakcyjny, rozwinięta jest pamięć lo-
giczna i zdolność koncentrowania się na proble-
mie. Poznawanie rzeczywistości jest wieloaspek-
towe. U starszej młodzieży obserwuje się więk-
sze zaangażowanie w pełnione role oraz roz-
wój troski o dobro innych. Dominującą formą
działalności jest nauka.

2. Edukacja przyrodnicza i ekologiczna
w podstawie programowej szkół po-
nadgimnazjalnych 

Ścieżka – edukacja ekologiczna
Cele edukacyjne:

• uświadomienie różnorodności sposobów ne-
gatywnego i pozytywnego oddziaływania lu-
dzi na środowisko i kształtowanie umiejętności
praktycznego ich poznawania,

• przyjmowanie postawy odpowiedzialności za
obecny i przyszły stan środowiska oraz gotowości
do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Treści:
• ekonomiczne i społeczne aspekty związków

między człowiekiem i jego działalnością a śro-
dowiskiem, wartość środowiska, korzyści i stra-
ty związane z jego eksploatacją, zasoby od-
nawialne i nieodnawialne;

• współczesny system gospodarki światowej i je-
go wpływ na degradację zasobów środowi-
ska, współpraca międzynarodowa jako waru-
nek osiągnięcia zrównoważonego rozwoju;

• odnawialne źródła energii;
• sposoby ochrony różnorodności biologicznej;
• problemy polityki ekologicznej państwa.

Ścieżka – edukacja regionalna
Treści:

• specyfika przyrodnicza, społeczna, ekonomicz-
na, kulturowa regionu w relacji z innymi regio-
nami Polski i Europy;

• promocja regionu w kraju i za granicą.

Przedmiot – biologia
Cele edukacyjne: rozumienie zależności istnie-

jących w środowisku przyrodniczym, zależności
człowieka od środowiska i wpływu na środowi-
sko, potrzeby zachowania bioróżnorodności.

Młodzież ponadgimnazjalna ma już często sprecy-
zowane zainteresowania, jest na etapie wyboru
własnej drogi rozwoju (AP)
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Treści: elementy ekologii i ochrony środowiska,
w tym ewolucja i różnorodność biologiczna (ge-
netyczna, gatunkowa, ekosystemów), znaczenie
różnorodności biologicznej dla człowieka, czynni-
ki kształtujące różnorodność biologiczną i sprzyja-
jące jej utrzymywaniu się w ekosystemach (różno-
rodność siedlisk, zależności międzygatunkowe).

Przedmiot – geografia
Treści:

• podstawy korzystania z różnych źródeł infor-
macji geograficznej;

• funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi
– zjawiska, procesy, wzajemne zależności;

• funkcjonalne i przestrzenne powiązania oraz
wzajemne zależności w systemie człowiek –
przyroda – gospodarka;

• uwarunkowania i następstwa przyrodnicze,
społeczno-ekonomiczne i kulturowe rozwoju tu-
rystyki i rekreacji.

Przedmiot – przysposobienie obronne
Treści: zagrożenia czasu pokoju – źródła,

przeciwdziałanie powstawaniu, zasady postępo-
wania w wypadku wystąpienia; zagrożenia po-
wodziowe, pożarowe, ekologiczne oraz tereno-
znawstwo – zasady orientowania się w terenie,
posługiwanie się mapą.

3. Treści edukacji leśnej
W pracy z młodzieżą w wieku 16–19 lat moż-

na realizować pełny wykaz treści edukacji leśnej,
zwracając szczególną uwagę na:
• formę własności lasów w Polsce, w odniesieniu

do lasów innych państw europejskich, w świe-
tle wielofunkcyjności i powszechnej dostępno-
ści lasów w Polsce;

• ideę leśnych kompleksów promocyjnych;
• zagrożenia biotyczne, abiotyczne i antropo-

geniczne dla lasów oraz metody przeciw-
działania, zabiegi ratownicze stosowane
w lasach;

• znaczenie ochrony przyrody czynnej i biernej
w lasach;

• przykłady prospołecznych działań leśników
oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju;

• rolę leśników polskich w historii narodu,
• kulturę i tradycje Lasów Państwowych.

4. Charakter zajęć
Formy i metody pracy z młodzieżą szkół po-

nadgimnazjalnych powinny być równie interesują-
ce i aktywizujące, jak te, które stosuje się w edu-
kacji młodzieży gimnazjalnej. Zalecane formy to
nowatorskie akcje, sesje popularnonaukowe,
warsztaty, imprezy plenerowe. Warunkiem zainte-
resowania młodzieży jest znaczący udział inwen-
cji uczestników. Szczególnym powodzeniem
wśród młodzieży cieszą się tematyczne spotkania
przy ognisku, rajdy, gry terenowe. Poprzez stoso-
wanie metod dyskusyjnych umożliwia się uczniom
prezentowanie własnych poglądów, szukanie
rozwiązań, tworzenie proekologicznych opinii
oraz dokonywanie refleksji nad własnym myśle-
niem o lesie i działaniem w lesie oraz dla lasu.
Atrakcyjną formą zajęć w ramach edukacji leśnej
może być udział w pracach gospodarczych na
powierzchniach leśnych.

VI. Osoby dorosłe
1. Charakterystyka osób dorosłych

W edukacji dorosłych istotne znaczenie mają
zarówno ogólne cechy osobowości poszczegól-
nych osób, jak i cechy demograficzno-społeczne:
wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania
i płeć. Im człowiek starszy, tym jego system war-
tości i postawy są bardziej ugruntowane i mniej
podatne na zmiany. Duże znaczenie odgrywa tu
jednak wykształcenie. Ludzie o wykształceniu
bardzo wysokim cechują się dużą niezależno-
ścią intelektualną, ale są otwarci na nowe infor-
macje i idee służące rozwiązaniu istotnych pro-
blemów. Osoby dorosłe charakteryzują się róż-
nymi typami postaw wobec środowiska przyrod-
niczego (np. postawa emocjonalna, estetyczna,
poznawcza, utylitarna, ochroniarska), jednak
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większość wyraża aprobatę dla poszanowania
przyrody i zainteresowanie działaniami leśników
w środowisku przyrodniczym.

2. Treści edukacji leśnej
W pracy z osobami dorosłymi można realizo-

wać pełny wykaz treści edukacji leśnej, zwraca-
jąc szczególną uwagę na:
• formę własności lasów w Polsce w świetle wie-

lofunkcyjności i powszechnej dostępności la-
sów w naszym kraju;

• ideę leśnych kompleksów promocyjnych;
• włączenie się Lasów Państwowych w działania

w zakresie zrównoważonego rozwoju;
• przykłady prospołecznych działań leśników

oraz w ochronie przyrody i środowiska leśnego;
• rolę leśników polskich w historii narodu;
• kulturę i tradycje Lasów Państwowych.

3. Charakter zajęć
Edukacja leśna dorosłych powinna być dosto-

sowana do konkretnych potrzeb i zainteresowa-
nia odbiorców. Podczas zajęć z osobami dorosły-
mi sprawdza się strategia emocji dodatnich. Spo-
tkanie z leśnikiem będzie udane, jeśli rozwiniemy
w naszych odbiorcach chęć współdziałania, za-
angażowanie intelektualne i emocjonalne. Dorośli
mają dużą potrzebę włączania nowych spostrze-
żeń do posiadanej już wiedzy, co można wyko-
rzystać zarówno podczas zajęć terenowych, jak
i spotkania w izbie czy w ośrodku edukacji leśnej.

Godną polecenia techniką jest dyskusja, której
elementy mogą towarzyszyć różnym formom edu-
kacji leśnej – konferencjom, seminariom czy spe-
cjalnie przygotowanym warsztatom. Zajęcia tere-
nowe powinny dostarczać jak najwięcej pozy-
tywnych doświadczeń i relaksować.

Ludzie dorośli mają zazwyczaj ugruntowane przekonania i utrwalony system wartości, są mało podatni na ich
zmianę (WSz)
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Edukacja leśna skierowana do osób dorosłych,
prowadzona w szerszym wymiarze jako promocja
leśnictwa, jest warunkiem zrozumienia i akceptacji
działań leśników przez społeczeństwo. 

Literatura:
Biblioteczka Reformy 1999, z. 1, 7, 8, 9, 12. 
Cichy D.: Integracja przedmiotów przyrodniczych w kształce-

niu ogólnym. Biologia w Szkole 2000, nr 267, s. 18–22. 
Czołnik B.: Materiały szkoleniowe z zakresu edukacji ekolo-

gicznej dla pracowników nadleśnictw. Ośrodek Kultury Leś-
nej w Gołuchowie 2000.

Czołnik B.: Edukacja leśna różnych grup wiekowych. Poradnik
Edukacji Leśnej 2004, z. 12.

Grzegorek J.: Gimnazjum. Program nauczania. Biologia XXI.
WSiP, Warszawa 1999.

Grzywacz A.: Edukacja leśna społeczeństwa. Biblioteczka Leś-
niczego 2000, z. 138.

Narodowy Program Edukacji Ekologicznej. Program wyko-
nawczy Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej oraz
warunki jego wdrożenia. Ministerstwo Środowiska, War-
szawa 2001.

Mrowińska I., Mrowiński P.: Treści edukacji leśnej oraz ich re-
alizacja. Poradnik Edukacji Leśnej 2003, z. 5.

Poręba-Konopczyńska A.: Edukacja leśna młodzieży na przy-
kładzie zapisów podstawy programowej dla szkół ponad-
gimnazjalnych, z uwzględnieniem programu nauczania bio-
logii, przysposobienia obronnego i geografii. [w:] Warszta-
ty Liderów Edukacji Leśnej.

Stawiński W.: Zarys dydaktyki biologii. PWN, Warszawa
1985.

Warsztaty dla liderów edukacji leśnej. Materiały szkoleniowe.
CILP, Warszawa 2003.

Więckowski R.: Pedagogika wczesnoszkolna. WSiP, Warsza-
wa 1995.

Współczesne zagadnienia edukacji leśnej społeczeństwa.
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów
1997–2005.

Żebrowska M.: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży.
PWN, Warszawa 1990. 

Zdecydowana większość dorosłych wyraża zainte-
resowanie i aprobatę dla działalności leśników
w środowisku przyrodniczym (WSz)
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I. Zasady tworzenia scenariusza zajęć
Autor: Ilona Mrowińska

Tworzenie scenariusza (konspektu) zajęć edu-
kacyjnych jest rodzajem planowania dydaktycz-
nego, czyli starannego przygotowania się do ich
prowadzenia. Polega to na gruntownym przemy-
śleniu przewidywanego przebiegu i rezultatów
zajęć. Należy przy tym pamiętać o spełnieniu kil-
ku warunków. Warunek wielostronności wymaga,
aby w scenariuszu znalazły odzwierciedlenie
czynniki wpływające na wszechstronny rozwój
człowieka, czyli że oprócz zadań dydaktycznych
należy uwzględnić zadania wychowawcze.
Spełnienie warunku konkretności wymaga, aby
planowane działania były jasno i wyraźnie sfor-
mułowane, a zarazem wyrażone w kategoriach
wyników podlegających obiektywnej ocenie.
Trzeci warunek – realizm – nakazuje dostosowa-
nie zajęć do możliwości uczestników – ich wieku,
zainteresowań i potrzeb. Pisanie scenariusza za-
jęć jest twórczym działaniem, pozwalającym nie

tylko na odświeżenie i uzupełnienie wiedzy, lecz
także na rozwijanie własnego myślenia i wykaza-
nie się wyobraźnią oraz pomysłowością. Kon-
strukcja scenariusza może być różna, opisowa
lub tabelaryczna. Powinien on jednak zawierać
stałe elementy: temat, odbiorcę edukacji leśnej,
cele dydaktyczne i wychowawcze, formę zajęć,
strategię, miejsce i planowany czas zajęć, meto-
dy i techniki, środki dydaktyczne, opis przebiegu
(toku) zajęć z wyróżnieniem trzech faz: wprowa-
dzającej (przygotowawczej, wstępnej), realiza-
cyjnej i podsumowującej. 

Najważniejszym zadaniem przygotowującego
zajęcia jest określenie celów kształcenia. Naj-
częstszym sposobem formułowania celów jest
przedstawienie ich w sferach: poznawczej, psy-
chomotorycznej i emocjonalnej. Opis przebiegu
zajęć nie może być zbyt rozbudowany i uszcze-
gółowiony, powinien raczej przedstawiać przewi-
dywany układ konkretnych czynności uczestników
zajęć. Taki zapis pomaga w usprawnieniu toku za-
jęć, pozwala na stosowanie improwizacji (szcze-
gólnie jest to ważne, gdy zajęcia odbywają się
w lesie, gdzie na pewno wystąpią zdarzenia nie-
przewidywalne), a także sprzyja partnerskiej
współpracy między uczestnikami zajęć i leśnikiem. 
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WWzzóórr  kkllaassyycczznneeggoo  sscceennaarriiuusszzaa
TEMAT: 
FORMA ZAJĘĆ: 
ODBIORCA: 
MIEJSCE ZAJĘĆ:
CZAS ZAJĘĆ: 
CELE:

1. Znajomość:
2. Umiejętność:
3. Postawa:

STRATEGIA:
METODY I TECHNIKI: 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 
PRZEBIEG ZAJĘĆ – PRZYKŁADY ZADAŃ
(ĆWICZEŃ, GIER itp.):

Literatura:
Główka M.: Stosowanie celów operacyjnych w nauczaniu bio-

logii. Biologia w Szkole 1999, nr 262. 
Kupisiewicz Cz.: Dydaktyka ogólna. Graf-Punkt, Warszawa

2000.
Kruszewski K. [red.]: Sztuka nauczania. Czynności nauczycie-

la. PWN, Warszawa 1992.
Poręba-Konopczyńska A.: Współpraca leśnika i nauczyciela

w edukacji leśnej. Poradnik Edukacji Leśnej 2004, z. 14.

II. Przykłady scenariuszy zajęć

Scenariusz 1A. 
DDzziieeccii  ww wwiieekkuu  pprrzzeeddsszzkkoollnnyymm  ((33––44--llaattkkii))
Autor: Arleta Siarkiewicz-Hoszowska

TEMAT: Las i jego mieszkańcy.
FORMA ZAJĘĆ: zajęcia kameralne lub terenowe.
ODBIORCA: przedszkole (3–4-latki). 
MIEJSCE: przedszkole lub las. 
CZAS: sala dydaktyczna – ok. 60 min., las – ok.
90 min.
CELE: 
1. Znajomość: wybranych mieszkańców lasu.
2. Umiejętność: rozpoznawania kilku gatunków

drzew i zwierząt, ukierunkowanej obserwacji
przyrody.

3. Postawa: szacunku dla przyrody, szacunku do
pracy leśników.

METODY I TECHNIKI: pogadanka, obserwacja,
drama. 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: rysunki lub zdjęcia leś-
nych roślin i zwierząt.

PRZEBIEG ZAJĘĆ (sala dydaktyczna, np.
w przedszkolu):
Faza wprowadzająca (około 15 min.):
1. Prowadzący przedstawia siebie jako gospoda-

rza lasu, który zaprasza wszystkie dzieci do la-
su na wycieczkę. Prosi o założenie wygodnych
butów (dzieci naśladują zakładanie butów). 

2. Prowadzący opowiada o lesie, a dzieci swobod-
nie interpretują jego słowa ruchem. Prosi, aby dzie-
ci rozejrzały się dookoła, przyjrzały się drzewom,
pod którymi można się schować, do których moż-
na się przytulić, powąchały kwiaty, poszukały
grzybów, poziomek. W swej opowieści zachęca
do spojrzenia w górę, gdzie może uda się zoba-
czyć wiewiórkę, dzięcioła. Podkreśla, że ciche
i ostrożne poruszanie się po lesie pozwoli usły-
szeć wiele tajemniczych i ciekawych odgłosów. 
Uwaga: w spotkaniu może prowadzącemu to-

warzyszyć bajkowa postać (pacynka, maskotka),
która ułatwi kontakt z dziećmi i uatrakcyjni zajęcia. 
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Faza realizacyjna (ok. 30 min.): 
Dzieci oglądają rysunek lub fotografię miesz-

kańców lasu. Przy każdej prezentacji prowadzą-
cy prosi, aby zamieniły się w dany obiekt, np.
w wiewiórkę. Dzieci same decydują o tym, co bę-
dą robić. Prowadzący ogranicza się tylko do
podpowiadania, wyjaśniając np., na jakim drze-
wie rosną orzechy dla wiewiórki, włączając się
jednocześnie w zabawę (np. udaje drzewo, pod
którym wiewiórki zbierają orzechy, wskazuje na
rolę leśnika w danej sytuacji).

Faza podsumowująca (ok. 15 min.):
Prowadzący organizuje minikonkurs z nagro-

dami dotyczący mieszkańców lasu. Pobudza do
refleksji nad tym, jak powinniśmy troszczyć się
o las. W imieniu mieszkańców lasu i swoim, czyli
gospodarza lasu, zaprasza na kolejne spotkanie. 

Jeśli możemy przeprowadzić zajęcia w lesie,
powinny one przebiegać według opisanego planu,
ewentualnie z modyfikacją, która je uatrakcyjni.

PRZEBIEG ZAJĘĆ (las, ok. 75 min.):
Zmiana miejsca wzbogaca te zajęcia. Zwięk-

sza możliwość identyfikacji dzieci ze środowi-
skiem przyrodniczym. Rozszerza u dzieci możli-
wości poznawcze poprzez uaktywnienie wszyst-
kich zmysłów.

Fazę realizacyjną można wzbogacić o zaba-
wy ruchowe:
1. Dzieci poszukują charakterystycznych oka-

zów na podstawie rysunków, fotografii, np. li-
ści drzew.

2. Z zebranych liści, patyków, kamieni itp. układa-
ją dowolną kompozycję, np. sylwetki zwierząt.
Kompozycja ta może też być grupowym opi-
sem wrażeń z wycieczki. Jeżeli zostanie wyko-
nana na arkuszu papieru, będzie doskonałą
pamiątką z wycieczki.

Literatura: 
Stec S.: Edukacja w naturze, cz.1 i 2. Ośrodek Edukacji Ekolo-

gicznej EKO-OKO, Warszawa 1999.

Scenariusz 1B. 
DDzziieeccii  ww wwiieekkuu  pprrzzeeddsszzkkoollnnyymm  ((55––66--llaattkkii))
Autor: Arleta Siarkiewicz-Hoszowska

TEMAT: Spotkanie z lasem.
FORMA ZAJĘĆ: zajęcia kameralne i terenowe.
ODBIORCA: przedszkole (5–6-latki).
MIEJSCE: sala dydaktyczna, wiata edukacyjna, las.
CZAS: ok. 80 min., pora roku – od wiosny do je-
sieni.
CELE: 
1. Znajomość: wybranych gatunków drzew.
2. Umiejętność: rozpoznawania kilku gatunków

drzew, opisu drzewa iglastego i liściastego,
ukierunkowanej obserwacji przyrody.

3. Postawa: prawidłowego zachowania się w le-
sie, szacunku dla pracy leśników.

METODY I TECHNIKI: pogadanka, obserwacja. 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablice z ilustracjami
drzew, naturalne liście (w zależności od pory ro-
ku mogą być świeże lub wysuszone i zalamino-
wane), sznurek.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Faza wprowadzająca (sala dydaktyczna, wia-
ta edukacyjna, ok. 20 min.):
1. Prowadzący zaznajamia dzieci z gatunkami

drzew, które mogą zobaczyć podczas space-
ru po lesie. Prezentuje tablice z ilustracjami
drzew oraz naturalne liście (w zależności od
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pory roku mogą być świeże lub wysuszone
i zalaminowane). Każde drzewo charakteryzu-
je tak, aby łatwiej było dzieciom je rozpoznać
podczas spaceru.

2. Prowadzący zachęca dzieci do wyboru jedne-
go liścia, a następnie prosi o odrysowanie je-
go kształtu na kartce papieru, pokolorowanie
go i wycięcie. 

3. Każde dziecko odgaduje nazwę drzewa,
z którego pochodzi jego liść.

UUwwaaggaa::  kkaażżddee  ddzziieecckkoo  zzaacchhoowwuujjee  wwyycciięęttyy  lliiśśćć..

Faza realizacyjna (las, ok. 45 min.):
1. Prowadzący prosi dzieci o przyjrzenie się drze-

wom i ich rozpoznanie. Następnie podchodzi
z dziećmi do wybranego drzewa i pyta, które
dziecko ma wycięty liść tego gatunku. Dziecko,
które pierwsze rozpozna prawidłowo gatunek,
szeptem przekazuje informację prowadzącemu.
Jeżeli nazwa jest poprawna, powtarza nazwę
następnemu dziecku (zabawa w głuchy telefon).
Ostatnie z dzieci wypowiada na głos usłyszaną
nazwę drzewa. Następnie wszystkie dzieci pod-
chodzą do kolejnego drzewa i powtarzają za-
bawę.

2. Prowadzący zachęca dzieci do przytulenia się
do drzewa, objęcia, głaskania, określenia wyglą-
du kory, pęknięć, załamań, koloru, porównania
z wnętrzem własnej dłoni. Dzieci mogą nadać
drzewu imię, napisać o nim i dla niego wiersz.

3. Dobieramy dzieci parami. Jedno z nich wybie-
ra miejsce i kładzie się na nim na plecach. Dru-
gie oznacza nitką kontur jego głowy. Później
następuje zamiana ról. Następnie każde
dziecko na swoim konturze tworzy z elemen-
tów lasu swoje odbicie. Zabawa kończy się
rozpoznawaniem twarzy wszystkich dzieci.
Każde dziecko opowiada o swoim odbiciu,
mówi, jakie elementy lasu wybrało i dlaczego.

4. W zależności od pory roku dzieci podczas
spaceru mogą zbierać „dary drzew” (np.
szyszki, żołędzie, kasztany, liście), z których
w przedszkolu utworzą kącik przyrodniczy.

Faza podsumowująca (las, ok. 15 min.):
1. Dzieci dzielą się swoimi wrażeniami ze spotkania

z lasem. Prowadzący pyta, czy ludzie powinni
troszczyć się o las i dlaczego. Wyjaśnia, że w imie-
niu społeczeństwa gospodarzami lasu są leśnicy.

2. Cała grupa tworzy portret „strażnika lasu”, któ-
ry w imieniu dzieci będzie chronił jakieś miej-
sce. Dzieci sporządzają „strażnika” z natural-
nych elementów (gałązek, liści, nasion). Portret
może zawierać w sobie np. drzewo. 

Literatura:
Czołnik B.: Zabawy i zabawki w edukacji leśnej. Poradnik Edu-

kacji Leśnej 2006, z. 24.
Grodzińska-Jurczak M., Nieszporak K., Tarabuła-Fiertak M.:

Co warto przedszkolakom o środowisku opowiedzieć. Zie-
lone Brygady, Kraków 2005.

Stec S.: Spotkania dzieci z naturą, [w:] Edukacja w naturze, cz. 2,
Ośrodek Edukacji Ekologicznej EKO-OKO, Warszawa 1999.

Scenariusz 2. 
DDzziieeccii  zz kkllaass  oodd  II ddoo  IIIIII  sszzkkoołłyy  ppooddssttaawwoowweejj  
Autor: Arleta Siarkiewicz-Hoszowska

TEMAT: Spotkanie z lasem.
FORMA ZAJĘĆ: zajęcia terenowe.
ODBIORCA: uczniowie szkoły podstawowej (kla-
sa I–III).
MIEJSCE: las, wiata edukacyjna.
CZAS: ok. 100 min., pora roku – od wiosny do je-
sieni.
CELE: 
1. Znajomość: wybranych gatunków roślin i zwierząt.
2. Umiejętność: rozpoznawania kilku gatunków

roślin i zwierząt, ukierunkowanej obserwacji
przyrody.

3. Postawa: szacunku do przyrody, prawidłowe-
go zachowania się w lesie, szacunku do pracy
leśników.

METODY I TECHNIKI: pogadanka, obserwacja,
zabawy edukacyjne.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartki papieru, pod-
kładki pod kartki, kleje, ołówki, kije o długości
1,5 m i 2 m.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Faza wprowadzająca (ok. 20 min.):
1. Przed spotkaniem prosimy, aby dzieci na arku-

szach papieru namalowały, jak wyobrażają so-
bie las. Ze swoimi rysunkami przyjeżdżają na
spotkanie z leśnikiem.

2. Na początku spotkania, po powitaniu, dzieli-
my grupę na pięcio- lub sześcioosobowe ze-
społy. Prowadzący rozdaje powstałe wcze-
śniej rysunki. Każdy zespół dostaje rysunki
dzieci z innych grup. Wszyscy porównują je
i zastanawiają się, czy dobrze oddają rzeczy-
wistość. Dzielą się swoimi spostrzeżeniami z in-
nymi dziećmi. Prowadzący podsumowuje wy-
stąpienia, odwołując się do wiedzy i doświad-
czenia dzieci. Proponuje wycieczkę do lasu,
która pozwoli porównać obrazy z rzeczywisto-
ścią. Prosi też, aby dzieci uważnie rozglądały
się dookoła, wytężając wszystkie zmysły.

Jednym ze sposobów podziału grupy na ze-
społy jest rozdanie każdemu dziecku po jednym
kawałku pociętej pocztówki czy fotografii. Wy-
bieramy tyle pocztówek, ile powinno być grup.
Każdą pocztówkę tniemy na tyle kawałków, ile
planujemy osób w grupie. Zadaniem dzieci jest
utworzenie grup poprzez ułożenie „puzzli”. 

Faza realizacyjna (ok. 60 min.):
1. Zabawą na wyostrzenie zmysłu słuchu jest two-

rzenie „mapy dźwięków”. Każde dziecko sia-
da w wybranym przez siebie miejscu, nie prze-
szkadzając przy tym innym uczestnikom zaba-
wy. Następnie na kartce papieru notuje, np.
w formie rysunków, wszystkie głosy, które słyszy
wokół siebie. Na około 5 minut przed końcem
zabawy prowadzący zwołuje wszystkie dzieci
w jedno miejsce na wcześniej ustalony sygnał,
np. odgłos sowy, stukanie o pień. Uczestnicy
prezentują swoją listę dźwięków oraz porów-
nują wyniki. Prowadzący zwraca uwagę na
dźwięki obce dla lasu.

2. Las można też poznawać poprzez zmysł wzro-
ku. Każde dziecko lub dwójka dzieci otrzymu-
ją kartonik w kształcie palety malarskiej. Zada-
niem dzieci jest zebrać i przykleić jak najwięcej
różnokolorowych elementów przyrody (może-
my już wcześniej przygotować dla każdego
paseczki z różnymi kolorami i prosić o ich od-
szukanie). Zabawę można powtórzyć w róż-
nych miejscach. Warto później porównać te
miejsca i przedyskutować, na czym polegają
różnice między nimi. Można w przyrodzie szu-
kać nie tylko kolorów, ale też np. kształtów.

3. Następnie zadaniem dzieci będzie poznanie
roślin i zwierząt występujących w lesie. Z kolei
zadaniem prowadzącego jest pomoc przy
identyfikacji usłyszanych odgłosów lub widzia-
nych obiektów oraz zwrócenie uwagi na ślady
działań leśnika jako gospodarza lasu. 

4. Podczas spaceru dzieci zapisują na kartkach
widziane lub słyszane zwierzęta. Odnotowują
też ślady ich bytowania. Prowadzący stara się
uzupełnić spostrzeżenia dzieci o nazwy gatun-
kowe, związane z nimi ciekawostki itp.

5. W celu poznania roślin dzieci posługują się kij-
kami, którymi wyznaczają prostokątny wycinek
terenu o wymiarach 1,5 m na 2 m. Dzieci w kil-
kuosobowych zespołach obserwują i ozna-
czają gatunki roślin na kolejnych przystankach
wskazanych przez prowadzącego. Przystanki
powinny się znajdować w różnych miejscach.
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Dzieci mogą oznaczać rośliny na podstawie
własnej wiedzy lub według zabawy „Jak się
nazywam?”. Prowadzący przedstawia kilka ro-
ślin, których nazwy określają ich cechy charak-
terystyczne, np. śmiałek pogięty, mniszek lekar-
ski. Następnie prowadzący proponuje dzie-
ciom oznaczenie roślin poprzez dobieranie
własnych nazw. 

Faza podsumowująca (ok. 20 min.):
1. Prowadzący prosi uczestników, aby powrócili

do swoich rysunków i wskazali na elementy,
których brakowało. Stara się uzupełniać wypo-
wiedzi dzieci, zwracając uwagę m.in. na miej-
sca, częstotliwość występowania roślin i zwie-
rząt, elementy pracy leśnika. 

2. Dzieci można też zachęcić do refleksji nad
tym, czy i jak ludzie powinni troszczyć się o la-
sy. Na koniec każdy z uczestników może zło-
żyć własne zobowiązanie wobec przyrody.
Dzieci odrysowują swoją dłoń na kartce pa-
pieru. Na rysunku dłoni wpisują swoje posta-
nowienia wobec przyrody. O realizacji zobo-
wiązań można porozmawiać podczas kolej-
nego spotkania.

Literatura:
A Day of Adventure in the Forest. Grupo Aprender con la Na-

turaleza, Panama 2003.
Stec S.: Spotkania dzieci z naturą, [w:] Edukacja w naturze,

cz. 2. Ośrodek Edukacji Ekologicznej EKO-OKO, Warsza-
wa 1999.

Scenariusz 3. 
DDzziieeccii  zz kkllaass  oodd  IIVV  ddoo  VVII  sszzkkoołłyy  ppooddssttaawwoowweejj
Autor: Arleta Siarkiewicz-Hoszowska

TEMAT: Spotkanie z lasem.
FORMA ZAJĘĆ: zajęcia terenowe.
ODBIORCA: uczniowie szkoły podstawowej (kla-
sa IV–VI).
MIEJSCE: las, wiata edukacyjna.
CZAS: ok. 120 min., pora roku – od wiosny do
jesieni.

CELE: 
1. Znajomość: wybranych gatunków drzew.
2. Umiejętność: rozpoznawania kilku gatunków

drzew, opisu drzewa iglastego i liściastego,
ukierunkowanej obserwacji przyrody.

3. Postawa: szacunku do przyrody, prawidłowe-
go zachowania się w lesie, szacunku do pracy
leśników.

METODY I TECHNIKI: pogadanka, obserwacja,
ćwiczenia praktyczne.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: karty pracy, podkładki
pod karty pracy, taśmy miernicze, ołówki, sznurek,
klucze do oznaczania drzew.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Faza wprowadzająca (ok. 20 min.):
1. Prowadzący wita w imieniu grupy najstarsze

drzewo w okolicy – przodka pozostałych
drzew. Prosi dzieci, aby jak najdokładniej po-
znały to drzewo i zwróciły uwagę na to, co się
wokół niego dzieje. Następnie dzieci siadają
wokół drzewa, zwrócone do niego plecami.
Zastanawiają się, jak wyglądała okolica kilka-
dziesiąt, kilkaset czy kilka tysięcy lat temu. Pró-
bują też odgadnąć, jakie życzenia może mieć
takie stare drzewo oraz jakie mądrości może
przekazać kolejnym pokoleniom drzew i dzie-
ciom, które go odwiedzają. 

100

Z dziećmi starszych klas szkoły podstawowej
można prowadzić ukierunkowane obserwacje
przyrodnicze (AS)

abc lasy  16/02/2007  13:39  Page 100



Faza realizacyjna (ok. 80 min.):
1. Prowadzący prosi, aby każde dziecko odnalazło

jeden z etapów rozwoju drzewa: nasiona, siew-
ki, młode drzewka, powalone drzewa itd. Prosi
także o poznanie wybranego obiektu poprzez
zwrócenie uwagi na jego wygląd, wrażenia do-
tykowe, zapachowe itd. Zadaje poszczególnym
dzieciom pytania dotyczące wybranych elemen-
tów. Następnie inicjuje opowieść o historii drze-
wa. Omawiając poszczególne etapy, prosi, aby
dzieci, które wybrały np. siewkę, opowiedziały
o sobie w jej imieniu. Zadaje też pomocnicze py-
tania: Co jest ci potrzebne? Jakie trudności mo-
żesz napotkać? W trakcie opowieści prowadzą-
cy zwraca uwagę na zagrożenia ze strony róż-
nych czynników, na znaczenie drzewa w życiu
lasu, wskazuje na rolę leśników w życiu drzew.

2. Dzieci w grupach charakteryzują dowolnie wy-
brane drzewo.
ZZaaddaanniiee  11.. Naklejają lub wykonują rysunek liścia.
ZZaaddaanniiee  22.. Naklejają lub wykonują rysunek owo-
cu lub nasiona.
ZZaaddaanniiee  33.. Mierzą grubość drzewa. Grubość
pnia mierzy się na wysokości ok. 150 cm za po-
mocą sznurka, grubej wełny itp.
ZZaaddaanniiee  44.. Mierzą wysokość drzewa. 

ZZaaddaanniiee  55.. Odgadują za pomocą klucza do
oznaczania drzew nazwę drzewa. 

Faza podsumowująca (ok. 20 min.):
1. Każda grupa omawia „swoje” drzewo. Opisu-

je cechy charakterystyczne drzewa, podaje je-
go nazwę. Grupy mogą też wymienić się wy-
pełnionymi kartami pracy (bez podanej nazwy)
i odszukać charakteryzowane drzewo. Prowa-
dzący na koniec omawia skład gatunkowy na-
szych (polskich, w granicach nadleśnictwa) la-
sów, ich udział powierzchniowy itp.

2. Dzieci mogą też zasadzić drzewko lub otrzy-
mać je do zasadzenia, np. przy szkole. Prowa-
dzący prosi wtedy, aby opowiedziały na pod-
stawie zdobytej wiedzy i doświadczeń, jaka
może być historia młodych drzew, np. jaką mo-
gą spełniać rolę w lesie, jakie czekają je za-
grożenia.

3. Na zakończenie dzieci mogą również napisać
list o tym, co przeżyły i jakie wyniosły doświad-
czenia. Powinny to być najpiękniejsze i najcie-
kawsze chwile spędzone na zajęciach. Na-
stępnie każdy list należy włożyć do koperty, któ-
rą każde dziecko zaadresuje pod swoim domo-
wym adresem (przed zajęciami można również

Metoda 1. 
W tej metodzie do pomiaru wysokości służy pro-

sty przyrząd pokazany na rysunku. Odchodź od
drzewa do momentu, kiedy znajdziesz prawidłową
pozycję. Prawidłową pozycję osiągamy wtedy, gdy
widzimy szczyt drzewa – patrząc wzdłuż najdłuż-
szego boku trójkąta – a sznurek jest w pionie (po-
proś kogoś, by to sprawdził). Zmierz odległość
Twojej pozycji od drzewa i dodaj wysokość, na któ-
rej znajdują się Twoje oczy, mierzoną od ziemi. Od-
ległość ta jest wysokością  drzewa.

Metoda 2. 
Metodę tę można wykorzystać tylko w sło-

neczny dzień, kiedy widać całą długość cienia
drzewa. Wbij pionowo w ziemię jednometrowy
kij i zmierz długość jego cienia (l). Następnie
zmierz długość cienia drzewa (L). Korzystając
z następującego wzoru, oblicz wysokość drze-
wa: (H) :  H = L : l.
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poprosić dzieci o zabranie ze sobą znaczków).
Prowadzący zbiera koperty i po dwóch, trzech
tygodniach wysyła do uczestników zajęć. List
odświeży wspomnienia, zachęci do ponowne-
go spotkania oraz przypomni o przyjętych do-
browolnie przez dziecko postanowieniach. 

Literatura:
A Day of Adventure in the Forest. Grupo Aprender con la Na-

turaleza, Panama 2003.
Stec S.: Spotkania dzieci z naturą, [w:] Edukacja w naturze,

cz. 2, Ośrodek Edukacji Ekologicznej EKO-OKO, Warsza-
wa 1999.

Scenariusz 4. 
MMłłooddzziieeżż  ggiimmnnaazzjjaallnnaa  
Autor: Ilona Mrowińska

TEMAT: Lasów w Polsce jest coraz więcej!
FORMA ZAJĘĆ: zajęcia terenowe.
ODBIORCA: uczniowie gimnazjum. 
MIEJSCE: szkółka leśna w miejscowym nadleśnic-
twie.
CZAS: ok. 3 godz. zegarowe, pora roku – od
późnej wiosny do wczesnej jesieni.
CELE:
1. Znajomość: roli szkółek leśnych, pracy leśników

związanej z utrzymywaniem szkółek leśnych
i dostarczaniem sadzonek do odnowień i zale-
sień, czynników wpływających na prawidłowy
wzrost i rozwój roślin (sadzonek w szkółce leś-
nej), podstawowych gatunków lasotwórczych,
słownictwa związanego z hodowlą lasu.

2. Umiejętność: rozpoznawania pospolitych, ro-
dzimych gatunków drzew iglastych i liściastych,
rozróżniania faz rozwojowych lasu, dostrzega-
nia wpływu czynników abiotycznych środowi-
ska i zabiegów pielęgnacyjnych na prawidło-
wy wzrost roślin (sadzonek w szkółce leśnej),
ukierunkowanej obserwacji terenowej.

3. Postawa: prawidłowego zachowania się w le-
sie, szacunku do pracy leśników.

STRATEGIA: mieszana – operacyjna (O) i proble-
mowa (P).

METODY I TECHNIKI: obserwacja okazów natu-
ralnych w środowisku, pogadanka, ćwiczenia
praktyczne, praca zespołowa nad problemem,
quiz. 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: okazy naturalne sa-
dzonek drzew leśnych, tablica poglądowa nt. faz
rozwojowych drzewostanu sosnowego, gra dy-
daktyczna „Dziupla”, taśma miernicza, karty pra-
cy, ołówki, podkładki pod karty pracy.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Faza wprowadzająca:
1. Leśnik przeprowadza z uczniami pogadankę

wstępną na temat miejsca, które odwiedzili –
szkółki leśnej i jej roli, przedstawia siebie jako
gospodarza miejsca i krótko określa swoje
główne zadania; ok. 10 min.

2. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, wyjaśnia
przebieg zajęć, rozdaje karty pracy, odpowia-
da na pytania uczniów związane z ich zada-
niami; ok. 10 min.

Faza realizacyjna:
1. Uczniowie pracują samodzielnie w grupach

nad ćwiczeniami z karty pracy; ok. 45 min. Na-
uczyciel czuwa nad rotacją grup przy wykony-
waniu poszczególnych ćwiczeń. Razem z leśni-
kiem obserwuje pracę uczniów.
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Omówienie funkcjonowania i roli szkółek w go-
spodarce leśnej, połączone z prezentacją tereno-
wą, może być interesującym tematem dla mło-
dzieży gimnazjalnej (ML)
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ĆĆwwiicczzeenniiee  11.. Na podstawie załączonego klu-
cza do rozpoznawania drzew iglastych roz-
poznaj gatunki hodowane w szkółce leśnej.
Wykonaj schematyczne rysunki fragmentów
gałązek.
ĆĆwwiicczzeenniiee  22.. Na podstawie załączonego klu-
cza do rozpoznawania drzew liściastych roz-
poznaj gatunki hodowane w szkółce leśnej.
Wykonaj schematyczne rysunki liści rozpozna-
nych drzew.
ĆĆwwiicczzeenniiee  33.. Oblicz liczbę sadzonek wybra-
nego gatunku na powierzchni 2 m2. Następnie
oszacuj liczbę sadzonek na jednej kwaterze.
Zastanów się, dlaczego jest ich tak dużo?
ĆĆwwiicczzeenniiee  44.. Oceń stan zdrowotny sadzonek
w szkółce leśnej. Zastanów się, jakie czynniki
wpływają na stan drzewek?

2. Grupy kolejno prezentują wyniki swojej pracy
i porównują je z wynikami kolegów; ok. 30 min.
Podczas prezentacji uczniów nauczyciel wystę-
puje w roli prowadzącego, a także ocenia pra-
widłowość wykonanych ćwiczeń. Uczniowie
korygują ewentualne błędy. Leśnik występuje
w roli eksperta, a także udziela dodatkowych
wyjaśnień. Szczególną uwagę zwraca na ćwi-
czenia nr 3 i 4, ponieważ są istotne do zreali-
zowania głównego celu zajęć. W wypowie-
dziach uczniów powinny znaleźć się następu-
jące stwierdzenia: 
• duża liczba sadzonek w szkółce wskazuje

na duże na nie zapotrzebowanie;
• sadzonki drzew potrzebne są do nasadzeń

w lasach i na gruntach nieleśnych;
• drzewka są w dobrej kondycji zdrowotnej;
• na stan i kondycję sadzonek mają wpływ,

oprócz czynników abiotycznych,  intensywne
zabiegi pielęgnacyjne w szkółce;

• nad stanem i kondycją sadzonek czuwa leś-
niczy – szkółkarz.

Jeśli uczniowie nie sformułowali odpowied-
nich stwierdzeń, należy przeprowadzić poga-
dankę, nakierowując młodzież na prawidłowe
odpowiedzi. 

Faza podsumowująca:
Ta część zajęć odbywa się w miejscu, gdzie

uczniowie mogą usiąść (zielona klasa w szkółce
lub ławki wokół paleniska).
1. Leśnik prezentuje planszę przedstawiającą fazy

rozwojowe lasu gospodarczego. Uczniowie na
podstawie informacji przedstawionych na plan-
szy i poznanych wcześniej wiadomości formułują
wnioski na temat roli szkółki leśnej i pracy leśni-
ków w cyklu hodowli lasu. Ważne jest takie po-
kierowanie wypowiedziami uczniów (nawiąza-
nie do ćwiczenia nr 3), aby sami doszli do wnio-
sku, że sadzonki ze szkółki leśnej są potrzebne
do odnowienia lasu i zalesień, dzięki czemu lesi-
stość danego regionu rośnie; ok. 20 min.

2. Nauczyciel przeprowadza krótki quiz o tema-
tyce związanej z odbytymi zajęciami. Można
wykorzystać pytania z gry dydaktycznej „Dziu-
pla”. Następnie podsumowuje zajęcia i oce-
nia pracę uczniów. Wyróżniającym się pod-
czas zajęć uczniom leśnik wręcza informatory
o nadleśnictwie; ok. 20 min. 

3. Zajęcia kończy wspólne ognisko z pieczeniem
kiełbasek; ok. 30 min.

Scenariusz 5. 
MMłłooddzziieeżż  sszzkkóółł  ppoonnaaddggiimmnnaazzjjaallnnyycchh
Autor: Ilona Mrowińska

TEMAT: Działania Lasów Państwowych w realiza-
cji idei zrównoważonego rozwoju.
FORMA ZAJĘĆ: lekcja z leśnikiem.
ODBIORCA: młodzież liceum. 
MIEJSCE: klasa szkolna, izba leśna, sala konfe-
rencyjna w nadleśnictwie.
CZAS: ok. 1,5–2 godz.
CELE:
1. Znajomość:

• idei zrównoważonego rozwoju (ekorozwo-
ju) oraz jej znaczenia dla zachowania rów-
nowagi ekologicznej w skali globu,

• proekologicznych działań Lasów Państwo-
wych w ramach gospodarki leśnej,
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• idei i zadań leśnych kompleksów promocyj-
nych (LKP) na przykładzie miejscowego LKP. 

2. Umiejętność: 
• korzystania z leśnych źródeł informacji – ma-

teriałów edukacyjnych i promocyjnych wyda-
wanych przez Lasy Państwowe (LP),

• dostrzegania proekologicznych działań w lo-
kalnym środowisku.

3. Postawy:
• uświadomienie konieczności podejmowania

zachowań zgodnych z sentencją „Myśl glo-
balnie, działaj lokalnie”,

• uwrażliwienie na problemy ochrony środowi-
ska, ze szczególnym uwzględnieniem ochro-
ny lasów.

STRATEGIA: P – problemowa.
METODY I TECHNIKI: pogadanka wstępna, pra-
ca zespołowa nad problemem, obserwacja, dys-
kusja.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: materiały edukacyjne
i promocyjne miejscowego LKP oraz regionalnej
dyrekcji LP (RDLP), film (np. „Leśnictwo proekolo-
giczne”, wydany przez RDLP w Zielonej Górze),
materiały ksero (dla każdego zespołu): Agenda
21, karty pracy, karta ewaluacji zajęć.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Faza wprowadzająca – ok. 20 min.:
1. Nauczyciel przedstawia uczniom ich gościa –

leśnika, który wystąpi na lekcji w roli eksperta.
Następnie inicjuje pogadankę na temat ko-
nieczności ustaleń międzynarodowych
w ochronie środowiska, w świetle globalnych
zagrożeń. Pyta uczniów o znane im najważ-
niejsze międzynarodowe konferencje i doku-
menty. Uczniowie powinni wymienić m.in.
Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro z 1992 r. i Agen-
dę 21 (występują w programach biologii dla
gimnazjum).

2. Nauczyciel dzieli klasę na zespoły i rozdaje
kserokopie dokumentu Agenda 21 i prosi
o przygotowanie krótkich wystąpień na temat
koniecznych działań na rzecz zachowania
równowagi ekologicznej na Ziemi.

3. Uczniowie krótko prezentują wyniki swojej pra-
cy. Nauczyciel i leśnik odnoszą się do wypo-
wiedzi uczniów. W podsumowaniu powinno
znaleźć się stwierdzenie, że drogowskazem dla
ludzkości jest idea zrównoważonego rozwoju. 

Faza realizacyjna – ok. 60 min.:
1. Nauczyciel prosi leśnika o zapoznanie

uczniów z działaniami, jakie podejmują Lasy
Państwowe w praktycznej realizacji idei zrów-
noważonego rozwoju. Leśnik wyjaśnia, że
w odpowiedzi na międzynarodowe ustalenia,
a w szczególności Szczyt Ziemi z 1992 r., La-
sy Państwowe w 1994 roku utworzyły leśne
kompleksy promocyjne (obecnie jest ich 19),
a gospodarowanie w lasach oparte jest na
idei zrównoważonego rozwoju. Prezentuje ma-
teriały LP (filmy edukacyjne, informatory i prze-
wodniki) jako źródło wiedzy o proekologicz-
nych działaniach leśników. Zaprasza do obej-
rzenia filmu „Leśnictwo proekologiczne” i zapo-
znania się z materiałami edukacyjnymi.
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Młodzież szkół ponadgimnazjalnych potrafi sa-
modzielnie zaplanować i wykonać doświadcze-
nia terenowe, opierając się na posiadanej wiedzy
przyrodniczej (WN)
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PPrrzzyykkłłaaddyy  zzaaddaańń  ((ddoo  wwyybboorruu))  ww kkaarrcciiee  pprraaccyy  uucczznniióóww

ZZaaddaanniiee11.. Zastanówcie się w zespole, które z technologii i maszyn, zaprezentowanych na filmie, moż-
na zakwalifikować jako przyjazne środowisku. Wypełnijcie tabelę: 

ZZaaddaanniiee  22.. Zapiszcie w następnej tabeli inne niż wymienione w zadaniu 1. działania lub inicjatywy
podejmowane przez leśników, zaprezentowane na filmie lub w materiałach promocyjnych LP, służące
ochronie środowiska przyrodniczego. 

2. Nauczyciel rozdaje zespołom materiały, karty
pracy, określa czas i wyjaśnia sposób rozwią-
zania zadań. Włącza film.

3. Uczniowie po obejrzeniu filmu (10 min.), za-
poznaniu się z materiałami i wypełnieniu kart
pracy (ok. 25 min.) prezentują wyniki swojej
pracy (ok. 15–20 min.). Nauczyciel kieruje
wystąpieniami uczniów, leśnik występuje w ro-
li eksperta.

Faza podsumowująca – ok. 10–15 min.:
1. Nauczyciel podsumowuje i ocenia pracę grup.
2. Uczniowie wypełniają kartę ewaluacji zajęć

(patrz rozdział 9), w której powinni ocenić
swoją pracę i zaangażowanie, atmosferę na
lekcji i przydatność „leśnych” wiadomości.

3. Leśnik dziękuje za możliwość wspólnej pracy.
Zaprasza uczniów wraz z nauczycielem na
wiosenny (jesienny) spacer do lasu i ognisko.
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Lp. Technologia lub maszyna Zastosowanie (funkcja) Ekologiczne zalety
przyjazna środowisku

1.
2.
3.
4.
5.

Lp. Podejmowane inicjatywy Korzyści dla środowiska

1.
2.
3.

ZZaaddaanniiee  33.. Zastanówcie się w zespole, jak rozu-
miecie hasło „Myśl globalnie, działaj lokalnie”.
Podajcie przykłady.
ZZaaddaanniiee  44.. Na podstawie definicji leśnego komplek-
su promocyjnego, zawartej w materiałach LP (np. in-
formator miejscowego lub najbliższego nadleśnictwa
objętego programem LKP) dostarczonych przez leśni-
ka, zaproponujcie własną definicję LKP w dowolnej
formie (rymowanki, wierszyka, przyśpiewki itp.).

ZZaaddaanniiee  55.. Zaproponujcie rebus, którego rozwią-
zaniem będzie nazwa miejscowego leśnego
kompleksu promocyjnego.

Literatura:
Poręba-Konopczyńska A.: Propozycja zajęć z wykorzystaniem

filmu edukacyjnego. [w:] Ścieżki edukacyjne. Kulturotwór-
cza rola lasów. Zeszyt przedmiotowo-metodyczny
GRONO 2003, nr 2 (16). Zielona Góra 2003. 
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Scenariusz 6. 
Dorośli 
Autor: Paweł Mrowiński

TEMAT: Lasów w Polsce jest coraz więcej.
FORMA ZAJĘĆ: spotkanie z leśnikiem.
ODBIORCA: osoby dorosłe w wieku dojrzałym,
np. słuchacze uniwersytetu trzeciego wieku.
MIEJSCE: sala konferencyjna ośrodka edukacji
leśnej lub sala w siedzibie nadleśnictwa.
CZAS: 1–1,5 godz. zegarowej.
CELE:
1. Znajomość: formy własności lasów w Polsce

w porównaniu z lasami innych państw europej-
skich w świetle wielofunkcyjności i powszech-
nej dostępności naszych lasów; zasad użytko-
wania gospodarczego lasów w Polsce zgod-
nych z zasadami zrównoważonego rozwoju;
lesistości regionu i całego kraju oraz tendencji
w tym zakresie na tle lesistości Europy i świata.

2. Umiejętność: korzystania ze źródła informacji –
informatorów i raportów wydawanych przez
Lasy Państwowe.

3. Postawa: akceptacji i uznania dla działań pol-
skich leśników.

STRATEGIA: mieszana – asocjacyjna (A) i proble-
mowa (P).
METODY I TECHNIKI: elementy wykładu, dysku-
sja z równorzędnym partnerem.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: mapa miejscowego
nadleśnictwa (duży format), tablica, mazaki, aktu-
alny „Raport roczny” PGL Lasy Państwowe, rocz-
nik statystyczny GUS, informatory o danej RDLP,
informatory miejscowego nadleśnictwa.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Faza wprowadzająca – 10–20 min.:
1. Prowadzący zajęcia leśnik przedstawia się

grupie jako pracownik Lasów Państwowych.
Podaje swoją funkcję i wymienia najważniejsze
zadania, którymi zajmuje się w codziennej pra-
cy. Korzystając z mapy miejscowego nadleś-
nictwa, przedstawia jego zwięzłą charaktery-
stykę (powierzchnia, lesistość, obręby, liczba

leśnictw, szkółki, liczba pracowników biuro-
wych i terenowych).

2. Uczestnicy spotkania przedstawiają siebie jako
grupę i formułują swoje oczekiwania, które wią-
żą ze spotkaniem z leśnikiem. Są słuchaczami
uniwersytetu trzeciego wieku, niepokoi ich przy-
szłość lasów w Polsce, ponieważ w prasie i in-
nych środkach masowego przekazu podawane
są sprzeczne informacje na ten temat.

Faza realizacyjna – 30–40 min.:
1. Wytworzenie sytuacji problemowej. Leśnik za-

daje pytanie: „Jak Państwo sądzą, czy lasów
w Polsce przybywa, czy ubywa?”. Uczestnicy
spotkania wygłaszają swoje poglądy, przeko-
nania i opinie. Leśnik na tym etapie nie zabiera
głosu, uważnie przysłuchuje się wypowie-
dziom, robi notatki. Starosta roku (lub wybrany
przedstawiciel grupy) występuje w roli modera-
tora, ponieważ leśnik jest stroną w dyskusji.
Moderator porządkuje wypowiedzi i formułuje
główne tezy. Uwaga: zadania dla moderatora
i uczestników dyskusji znajdują się w rozdzia-
le 3 (punkt 2.1.). 

2. Leśnik proponuje wspólne tworzenie plakatu
przedstawiającego schemat cyklu rozwojo-
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Dorośli (na fotografii słuchacze uniwersytetu trze-
ciego wieku) bardzo cenią sobie bezpośredni
kontakt i możliwość dyskusji, dzielenia się wła-
snym, bogatym doświadczeniem życiowym (IM)
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wego lasu gospodarczego. Przyjmuje 100 lat
jako wiek rębności i szczególnie podkreśla
fakt, że każda powierzchnia, która w wyniku
użytkowania została pozbawiona drzew, jest
– zgodnie z ustawą o lasach – odnawiana
poprzez sadzenie nowego pokolenia.  Na-
stępnie zapisuje na tworzonym plakacie dane
na temat wielkości rocznego przyrostu i zada-
je pytanie: „Jeżeli wycięlibyśmy masę drewna
równą wielkości rocznego przyrostu, to czy
lasów ubywałoby, czy przybywało?”. Uczest-
nicy dochodzą do wniosku, że w takiej sytu-
acji lasów nie ubywałoby, ani nie przybywa-
ło. Leśnik zapisuje informację, że w LP przyję-
ta jest obecnie zasada wycinania maksymal-
nie od 60 do 70% rocznego przyrostu. Stąd
wniosek, do którego uczestnicy łatwo docho-
dzą, że zapas przyrostu masy drzewnej zo-
staje na pniu, czyli że mimo użytkowania la-
sów, nie ubywa ich nam. 

3. Leśnik przedstawia założenia Krajowego Pro-
gramu Zwiększania Lesistości, przyjętego
przez rząd Polski w 1995 r., który zakłada
zwiększenie lesistości do 30% w 2020 roku,
a następnie do 33% w 2050 roku, m.in. w wy-
niku zalesiania gruntów nieleśnych, na których
od  wielu lat lasu nie było. Odpowiada na
ewentualne pytania.

4. Leśnik prosi uczestników spotkania o odpowiedź
na pytanie: „Jak Państwo sądzą, czy w świetle
powyższych rozważań lasów w Polsce ubywa,
czy przybywa?”. Uczestnicy powinni dojść do
wniosku, że lasów w Polsce przybywa.

Faza podsumowująca – 20–30 min.:
Leśnik pokazuje opracowania Lasów Państwo-

wych – raporty i informatory oraz opracowania
GUS i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska, wskazując na nie jako na źródło wie-
dzy o stanie lasów w Polsce. Uczestnicy przeglą-
dają opracowania. Dzielą się informacjami. Le-
śnik udziela odpowiedzi na ewentualne pytania
i podsumowuje zajęcia, zwracając szczególną
uwagę na to, że:

• działania Lasów Państwowych są zgodne
z konwencjami i ustaleniami międzynarodowy-
mi, przede wszystkim z zasadą zrównoważo-
nego rozwoju; 

• podstawowym priorytetem współczesnego leś-
nictwa w Polsce jest zachowanie lasów w jak
najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń;

• Lasy Państwowe podlegają kontroli zarówno
wewnętrznej, jak i zewnętrznej, np. kontroli
NIK, a także kontroli społeczeństwa przez sto-
sowanie się do wymogów ustawy o dostępie
do informacji;

• Lasy Państwowe są jednostką samofinansującą
i nie obciążają budżetu państwa.
Leśnik dziękuje za uwagę, wręcza informatory

o miejscowym nadleśnictwie i zaprasza na wio-
senny (jesienny) spacer do lasu.

Uwagi do scenariusza
Metody słowne, które zastosowano w sce-

nariuszu, kładą nacisk na osobisty kontakt z le-
śnikiem prowadzącym zajęcia. Jak wynika z do-
świadczeń autora scenariusza, jest to zgodne
z oczekiwaniami osób w wieku dojrzałym, np.
słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku. Zasto-
sowanie takich właśnie metod jest w tym wy-
padku w pełni uzasadnione. Umożliwia uczest-
nikom zajęć m.in. częste zabieranie głosu, dzie-
lenie się wiedzą i bogatym bagażem doświad-
czeń życiowych. Ważne są tu wysokie kompe-
tencje prowadzącego zajęcia. 

W wypadku młodych osób dorosłych należy
zmodyfikować scenariusz, wprowadzając np. pre-
zentacje multimedialne lub metodę aktywizującą.
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by działalność edukacyjna była sku-
teczna, powinna być starannie prze-
myślana i zaplanowana. Planowanie

takiej działalności od kilku lat jest przedmiotem
pracy leśników zajmujących się edukacją przede
wszystkim na poziomie nadleśnictwa. Tam właś-
nie tworzone są „Programy edukacji leśnej społe-
czeństwa”, których częścią są roczne plany dzia-
łalności edukacyjnej. „Programy...” sporządzane
są na okresy dziesięcioletnie, odpowiadające
„Planowi urządzania lasu”. 

Planowanie to umiejętność pożądana w każ-
dym przedsięwzięciu edukacyjnym obejmującym
rozwój bazy, a także różnorodne formy edukacji.
Przedmiotem planowania może być model edu-
kacji leśnej społeczeństwa w danej jednostce,
mogą być też jego części składowe, takie jak
funkcjonowanie ośrodka, izby edukacyjnej, ścież-
ki dydaktycznej, a także wydawnictwa, konkursy,
imprezy okolicznościowe, warsztaty edukacyjne
czy pojedyncze lekcje terenowe, wycieczki

z przewodnikiem lub spotkania z leśnikiem
w szkole lub poza szkołą. Już na etapie planowa-
nia działań edukacyjnych rozpoczyna się szuka-
nie dialogu ze społeczeństwem. Sukces w dzie-
dzinie przemian świadomości leśnej społeczeń-
stwa zależy od umiejętności realizowania naszej
wizji współpracy ze społeczeństwem w zakresie
pozytywnych relacji człowiek – las. Pod tym
względem planowanie jest koniecznością, ponie-
waż zmierza do wypełnienia luki pomiędzy rze-
czywistością a ideałem świadomości leśnej społe-
czeństwa w środowisku lokalnym oraz szerzej,
czyli w skali całego kraju. 

Planowanie działań edukacyjnych jest nie-
zbędne również w wypadku starań o fundusze
pomocowe. Efektem planowania działań eduka-
cyjnych w nadleśnictwie może być zarówno pro-
gram na dziesięciolecie, plan roczny, jak i projekt
jednego przedsięwzięcia. Znajomość procedury
planowania działań edukacyjnych może się przy-
dać także leśniczemu, który uczestniczy w eduka-
cji, gdyż pomoże mu w ocenie i skłoni do refleksji
nad swoją rolą i wynikami własnej pracy pedago-
gicznej. Na kolejnych stronach przedstawiono
etapy planowania, ważne i potrzebne w budo-
waniu dobrych projektów edukacyjnych.

Rozdział 
ósmy 
PLANOWANIE PRACY EDUKACYJNEJ
– TWORZENIE PROJEKTU
Barbara Czołnik

a

W lesie gospodarczym nie brakuje przykładów
działań ochronnych leśników. Na zdjęciu: grupa
dzieci z nauczycielem w drzewostanie zachowaw-
czym, pełniącym też funkcje wodochronne (TCh)
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I. Cechy dobrego projektu
Dobrym projektem można usprawnić działal-

ność edukacyjną w swojej firmie, zyskać zrozu-
mienie i przychylność odbiorców, tworzyć soju-
sze z innymi podmiotami edukacyjnymi, także
przekonać sponsorów do finansowania naszych
pomysłów. 

Dobry projekt edukacyjny to: metoda osiąga-
nia celów, recepta na działanie grupowe, kolej-
ność kroków zmierzających do osiągania sukce-
sów, to także obraz przyszłości, jaką chce się
stworzyć.

Projektowanie edukacji leśnej polega na pla-
nowaniu działań skierowanych do wybranego
grona odbiorców w celu kształtowania ich
świadomości, wiedzy, umiejętności i postaw
związanych z lasem i gospodarka leśną w śro-
dowisku lokalnym, na poziomie regionalnym
oraz w skali kraju. Działania te powinny być
spójne z polityką leśną państwa, która na równi
traktuje konieczność zapewnienia warunków
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
ekosystemów leśnych, jak i ze społecznymi po-
trzebami i oczekiwaniami wobec lasu, związa-
nymi z szeroko rozumianą eksploatacją lasów.
Leśnicy pragnęliby takiego stanu świadomości
obywatelskiej, który gwarantowałby sytuację,
w której polskie społeczeństwo zna i szanuje la-
sy, rozumie zasady trwałego rozwoju w leśnic-
twie, a zawód leśnika cieszy się zaufaniem spo-
łecznym. 

Przygotowanie projektu edukacyjnego uła-
twić może zamieszczona poniżej procedura,
obejmująca kilka następujących po sobie eta-
pów. Kolejność wymienionych etapów nie musi
być bezwzględnie zachowana, ważne jest,
aby żaden z nich nie został pominięty w proce-
sie planowania. Etapami tymi są: analiza wstęp-
na, strategia działania, wybór tematu i główne-
go przesłania, taktyka dotarcia do odbiorcy, or-
ganizacja projektu, promocja, efekt końcowy
oraz ocena projektu.

II. Etapy tworzenia projektu
1. Analiza wstępna

Analiza problemu ekologicznego lub eduka-
cyjnego związanego ze świadomością leśną
społeczności lokalnej. Może to być problem za-
śmiecania lasu, wandalizmu, zagrożeń i strat po-
żarowych, wyobcowania ze świata przyrody,
ochrony zasobów leśnych, zasad korzystania
z lasu, złej interpretacji gospodarki leśnej i pracy
leśnika, stereotypów itp. W toku prowadzonej
analizy staramy się znaleźć odpowiedzi na nastę-
pujące pytania: na czym polega problem?, jaki
ma on związek z celami naszej organizacji?, z ja-
kich doświadczeń, badań, opinii lub danych wyni-
ka?, jaka jest jego skala?, czy nasza placówka
rzeczywiście jest w stanie znaleźć praktyczne
rozwiązanie dla określonych jego aspektów?,
czy adresaci naszego projektu mogą zrozumieć
wybrany problem?, jak zmienić swoje postawy
i aktywnie włączyć się w rozwiązanie problemu?

Wybór celu to określenie tego, co się chce osią-
gnąć, czyli rezultatu końcowego lub kierunku, w któ-
rym podążać będą nasze działania. Im bardziej
szczegółowo określony zostanie cel, tym lepiej bę-
dzie można dostosować do niego plan działania.
Cel musi być realistyczny i praktyczny. Formułując
cel, należy odróżnić go od strategii, która jest spo-
sobem działania. Dobrze jest wyznaczyć sobie je-
den cel ogólny i kilka celów szczegółowych.

Cel ogólny, wyznaczający kierunek działań, to
np.: kształcenie umiejętności korzystania z lasu bez
jego niszczenia, inspirowanie działań społecznych
na rzecz ochrony lasów, wzbudzanie zaufania
społecznego do pracy leśnika, afirmacja środowi-
ska leśnego itp. Cele szczegółowe mogą zaś wy-
rażać odpowiedź na następujące, przykładowe
pytania: jaką koncepcję chcemy rozwijać?, jaką
wiedzę chcemy przekazać?, jakie zachowania
chcemy pobudzać?, jakie zachowania chcemy po-
pierać?, do zaprzestania jakich działań chcemy
namawiać?, jakie umiejętności chcemy kształto-
wać?, jakie mity chcemy podważyć lub obalić?
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Wybór hasła programowego. Decyzja w tej
sprawie zależy od intencji projektującego. Powinno
ją wyrażać hasło programowe, które jest istotne w ta-
kich formach edukacji, jak: akcje, konkursy, imprezy
okolicznościowe i konferencje. Poszukując odpo-
wiedniego hasła, warto przemyśleć i zadać sobie kil-
ka pytań, np.: czy nasz pomysł brzmi świeżo, jest in-
teresujący, porywa wyobraźnię, jest innowacyjny, na
czasie, czy może przyciągnąć media, sponsorów,
czy ma poparcie władz lokalnych, jest inny, wyróż-
nia się, jest realistyczny? Ważne jest, aby zdawać
sobie sprawę z atutów i je umacniać. Najskuteczniej-
sze hasła to krótkie stwierdzenia lub pytania,  np.: Jak
rośnie las? Dlaczego wycinamy drzewa? Drewno
jest wspaniałe. Las w dobrych rękach. Czysty las. Las
bez płomieni. Las płonie szybko, rośnie powoli.

Jak ważne są nasz sukces i porażka? Jaką
wagę przykładamy do działalności edukacyjnej
w swej placówce i do opinii społecznej na nasz te-
mat? W praktyce chodzi o to, aby działalność edu-
kacyjna była przedmiotem uwagi całej załogi, aby
kierownictwo jednostki doceniało jej rolę i szansę
na tworzenie pozytywnych relacji z otoczeniem fir-
my. Ważne jest nastawienie prospołeczne. Nad-
leśnictwo nie jest przecież samotną wyspą. 

2. Strategia działania
Kiedy mamy już ogólne pojęcie, co chcemy

osiągnąć, warto odpowiedzieć sobie na następu-
jące, strategiczne pytania: Kto? Co? Dlaczego?
Jak? Gdzie i kiedy? Z jakim skutkiem?

Kto?
Kto jest odbiorcą naszego projektu, jaka grupa

wiekowa, zawodowa, społeczna? Nie ma prze-
kazu uniwersalnego. Uniwersalny – znaczy nijaki,
a nijaki to nieskuteczny.

Najczęściej odbiorcami edukacji są dzieci
i młodzież, które uczą się na konkretnym pozio-
mie nauczania i są na określonym poziomie roz-
woju intelektualnego i psychofizycznego. Wie-
dzę na ich temat posiadają nauczyciele i od nich
można ją czerpać.

Co zamierzamy przekazać?
Nie przesadzajmy z nadmiarem wątków. Wy-

bieramy jeden temat. Decydując się na kilka te-
matów, możemy stracić uwagę słuchaczy lub na-
razić się na brak zrozumienia. Jest to najczęstszy
błąd popełniany w praktyce edukacyjnej leśni-
ków. Nie da się wyczerpać wszystkich zagad-
nień gospodarki leśnej na jednych zajęciach.
Optymalny jest przekaz, w którym głosimy jedną
myśl główną i maksimum 4–5 wątków jej podpo-
rządkowanych.

Dlaczego?
Dlaczego poruszane przez nas zagadnienie

jest takie ważne? Wytłumaczenie istoty wybrane-
go tematu lub problemu jest kluczem do sukcesu.
Odpowiedź na postawione pytanie jest nie tylko
ważna dla projektującego; ważne jest, aby i od-
biorca się dowiedział, co i dlaczego jest istotne
w pracy leśnika.

Jak chcemy osiągnąć nasz cel?
Jaką formę edukacji zastosujemy (akcję, kon-

kurs, szkolenie, wystawę, wycieczkę z przewodni-
kiem, spotkanie z leśnikiem, warsztaty, lekcje tere-
nową, reportaż itp.)? Jakich mediów (środków)
edukacyjnych użyjemy (ścieżki dydaktycznej w te-
renie, plansz, eksponatów, modeli, filmów, foto-
grafii, slajdów, ulotek, broszury, Internetu itp.)? Ja-
kie metody zastosujemy (wykład, pogadankę,
dyskusję, pytania i odpowiedzi, grę dydaktyczną,
analizę przypadku, karty dydaktyczne, ćwiczenie
terenowe, pokazy, itp.)? Kto nam może pomóc:
merytorycznie, metodycznie, organizacyjnie, fi-
nansowo?

Gdzie i kiedy?
To pytanie o miejsce i czas. Czy nauczać będzie-

my w terenie, w izbie edukacyjnej, w szkole, czy na
gościnnych występach, na terenach rekreacyjnych
lub w siedzibie współpracującego z nami podmio-
tu? Czy realizacji naszego projektu nie przeszkodzi
inne ważne wydarzenie publiczne (mecz, wiec, kon-
cert, premiera filmowa, święto religijne itp.)?
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Jak długo będziemy realizować nasz projekt?
Czas trwania projektu powinien być mierzony

możliwością osiągnięcia założonego celu.

Z jakim skutkiem?
Powinniśmy zaplanować sposoby sprawdze-

nia efektywności naszego działania edukacyjne-
go. Celowi temu mogą służyć dyskusje lub roz-
mowy z uczestnikami, konkursy, wywiady, ankie-
ty, gazetki ścienne, notatki prasowe, prace pi-
semne, wpisy do księgi pamiątkowej lub dzieła
plastyczne i fotograficzne uczestników, a także
opinie personelu naszej placówki lub ich spra-
wozdania. 

3. Wybór tematu i głównego przesłania
Dobrze sformułowany temat powinien być krót-

kim, prostym i kompletnym stwierdzeniem lub pyta-
niem, zawierać jedno przesłanie, ujawniać ogólny
cel prezentacji. Przesłanie to centralna idea, myśl
przewodnia lub najistotniejsza wiadomość prezen-
tacji. Wybór głównej idei to najważniejszy mo-
ment w przygotowywaniu efektywnego przekazu.

Idea główna pomaga rozwijać opracowywa-
ny projekt, sprawia, że problemy, zagadnienia,
które chcemy zakomunikować publiczności, stają
się łatwiejsze do zrozumienia. Bez idei głównej
nasz projekt czy konkretna prezentacja staje się
niespójna, a nawet chaotyczna. Stawia to osoby
prezentujące w niekorzystnym świetle. Publiczno-
ści trudniej będzie zrozumieć prelegenta i doce-
nić znaczenie prezentowanej tematyki. Krótko mó-
wiąc, myśl przewodnia to najważniejsza wiado-
mość, idea, którą chcemy zakomunikować lub za-
szczepić publiczności. 

Sformułowanie głównego motywu prezentacji
ułatwia zaproponowany poniżej sposób podej-
ścia do tematu. 

Pierwsza faza. Wybierz główny temat i użyj
go do zakończenia następującego zdania:
„Ogólnie mój projekt czy konkretna prezentacja
(wykład, wystawa, konkurs, akcja, wycieczka do
lasu itp.), dotyczy..., np. »Wycinania drzew przez
leśników«”.

Druga faza. Określ swój temat bardziej
szczegółowo i zakończ nim następujące zdanie:
„Szczególnie chcę powiedzieć o…, np. o tym,
»Kiedy i dlaczego leśnicy wycinają drzewa?«”.

Trzecia faza. Kończąc następujące zdanie,
wyraź główne przesłanie swojej prezentacji: „Po
wysłuchaniu czy obejrzeniu mojej prezentacji
chcę, aby publiczność zrozumiała, że…, np.  »Wy-
cinanie drzew przez leśników polega na wyprze-
dzaniu naturalnych procesów rozwoju drzew
w lesie«”.

Tak przygotowany temat staje się czytelny,
a odpowiedzi na postawione pytania mogą wy-
wołać ciekawość odbiorców i dodatkowe pyta-
nia z ich strony. A o to nam właśnie chodzi – za-
ciekawić i wyjaśnić.

4. Taktyka dotarcia do odbiorcy
Warto się zastanowić, w jaki sposób dotrzeć

z naszym tematem do odbiorców. Problem ten
można rozstrzygnąć poprzez udzielenie odpo-
wiedzi na zaproponowane poniżej pytania: dla
kogo przygotowujemy nasz projekt czy prezenta-
cję?; dlaczego odbiorcy mieliby zainteresować
się naszym tematem?; czy pomyślą, że to jest
ważne?; dlaczego mieliby nam wierzyć?; dlacze-
go projekt prowadzimy teraz?; co już wiedzą na-
si odbiorcy?; z jakimi faktami, ideami są już za-
znajomieni? 

Każde wystąpienie powinno być dostosowa-
ne do wieku i poziomu percepcji odbiorców. Pa-
miętajmy, że każdy człowiek ukształtował własny
obraz świata. Odpowiadamy na kolejne pytania:
czy odbiorcy zrozumieją nasz przekaz?, jakiego
słownictwa możemy używać? (unikajmy żargonu
zawodowego i naukowego), jakie środki zastosu-
jemy? (pokaz w lesie, rysunki, plansze, fotografie,
film itp.), czy środki te pomogą odbiorcom w zro-
zumieniu treści? 

I na koniec kilka gotowych podpowiedzi, w ja-
ki sposób mogę zyskać zaufanie odbiorców.
Z całą pewnością nienagannym wyglądem i mun-
durem, zrozumiałym słownictwem, znajomością
rzeczy i zagadnień, obiektywizmem, czyli unika-
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niem nachalnego wpływania na opinię publiczno-
ści, wiarygodnością (nie należy zmyślać i kła-
mać), unikaniem eksponowania własnego intere-
su, przyjaznym nastawieniem do ludzi oraz po-
czuciem humoru.

5. Organizacja projektu:
Na etapie organizacji, do wcześniej postawio-

nych pytań dodajemy nowe. Rozstrzygamy nastę-
pujące problemy: 
• Zasoby ludzkie. Kto będzie zaangażowany

w realizację projektu? 
• Miejsce. Gdzie będzie realizowany projekt? 
• Czas. Jak długo będzie realizowany projekt? 
• Czas. W jakiej porze (roku, dnia)? 
• Zasoby rzeczowe. Jakie środki dydaktyczne

będą użyte? 
• Metodyka pracy. Jakie formy pracy odbiorców

będą stosowane (indywidualne, zespołowe,
grupowe)? 

• Sprzymierzeńcy. Z kim będziemy współpraco-
wać? 

• Zasoby finansowe. Jaki budżet jest potrzeby
(środki własne, środki pomocowe)? 

• Harmonogramy prac, wydatków itp.

6. Promocja projektu
Zastanawiamy się i decydujemy, jakie formy re-

klamy zastosujemy (ulotki, plakaty, pocztę, Inter-
net, radio, telewizję, kontakty ze szkołami itp.).
Nie zawsze będzie nas stać na zróżnicowane
formy reklamy, ale nie powinno się jej całkowicie
zaniechać.

7. Efekt końcowy
Udzielamy odpowiedzi na pytanie: z jakim

skutkiem zrealizowaliśmy nasz projekt? Jest to
podsumowanie dokonywane po zakończeniu re-
alizacji projektu. 

W ocenie końcowej zamieszczamy wnioski
z dyskusji, rozmów z odbiorcami, z ankiet, prac
wykonanych przez uczestników zajęć, wiado-
mości w mediach oraz opinii innych podmiotów
zajmujących się edukacją ekologiczną społe-

czeństwa. Ważny może być zakres zadań rze-
czowych, konkretna, wymierna praca na rzecz
lasu. Za sukces projektu można też uznać wi-
doczne ograniczenie działań społeczeństwa,
szkodzących przyrodzie lasu. Czy zyskaliśmy
sojuszników, czyli kto się do nas przyłączył, kto
nas wspierał finansowo, rzeczowo, intelektual-
nie i moralnie?

8. Ocena projektu 
W każdej pracy, a szczególnie w edukacji,

istotna jest ocena i refleksja nad własnym działa-
niem, nad celowością postępowania, jego sku-
tecznością i efektywnością. W ocenie tej pomoc-
ne będą następujące pytania. W jakim stopniu
osiągnęliśmy założone cele? Czy zmieściliśmy się
w budżecie? Czy realizacja projektu przebiegła
zgodnie z planem? Czy potrzebne są zmiany
i modyfikacje w projekcie? Jaka jest opinia perso-
nelu i przełożonych w naszej organizacji? Co się
wydarzyło zaskakującego w czasie realizacji?
Czego doświadczyliśmy jako organizatorzy?
Czego nowego się nauczyliśmy?

Literatura:
Dale D. i Mitiguy: Dla odmiany... planowanie. Poradnik twór-

czego planowania i opracowywania programu działania.
Fundusz Współpracy, Warszawa 1995. 

Kordziński. J. (red.): Praktyczny poradnik mierzenia jakości pra-
cy szkoły. Wyd. Verlag Dashofer, Warszawa 2004.

Praktyczne formy edukacji ekologicznej. Materiały warsztato-
we, Kampinos 2000.
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tóż z nas w swych działaniach eduka-
cyjnych nie pragnie być doskonały.
Jak mówił jednak Deming, „Nigdy nie

jest możliwa perfekcja – zawsze możliwa jest po-
prawa”. Ale skąd wiadomo, co należy zmienić
i w jaki sposób, i czy wprowadzone zmiany przy-
niosą oczekiwane efekty? Na te i inne pytania
odpowiedź może dać właśnie ewaluacja.

I. Definicja
Istnieje wiele definicji ewaluacji:

• „Systematyczne badania wartości lub zalet ja-
kiegoś obiektu” (Joint Commitee on Sandards
for Educational Evaluation; Projects and Mate-
rials, New York: McGraw-Hill, 1981).

• „Ewaluacja jest procesem systematycznego gro-
madzenia informacji na temat działania, właści-
wości i rezultatów programu” (M.Q. Patron).

• „Systematyczne zbieranie informacji z pewne-
go zakresu, którego celem jest dostarczenie
przydatnej informacji zwrotnej” (materiały
szwajcarskie).

• „Systematyczne badania wartości lub cech
konkretnego programu, działania lub obiektu
z punktu widzenia przyjętych w tym celu kryte-

riów w celu jego usprawnienia, rozwoju lub
lepszego zrozumienia” (L. Korporowicz).

• „Proces zbierania danych i ich interpretacja w ce-
lu podejmowania decyzji” (H. Komorowska).
Dokonując syntezy powyższych stwierdzeń,

możemy uznać, że ewaluacja to proces zbiera-
nia, analizowania i wartościowania zebranych
danych. Może dotyczyć wielu obszarów badaw-
czych: działań, rezultatów, osób. Służy przede
wszystkim dalszemu rozwojowi naszych przy-
szłych działań.

Zgodnie z zaleceniami resortu edukacji, ewa-
luacja musi charakteryzować się następującymi
standardami: przydatnością, wykonalnością, mo-
ralnością, rzetelnością i nie może być wykorzysty-
wana w celach restrykcyjnych.

II. Rodzaje ewaluacji
Możemy wyróżnić m.in. ewaluację wewnętrz-

ną i zewnętrzną (podział zależy od tego, kto
przeprowadza ewaluację – osoba bądź instytu-
cja ewaluowana, czy ktoś z zewnątrz), autoewa-
luację i ewaluację obcą (w zależności od tego,
kto podejmuje decyzję o ewaluacji – osoba
bądź instytucja ewaluowana, czy ktoś z ze-
wnątrz). Niezależnie jednak od rodzaju ewalu-
acji ma ona charakterystyczne etapy i przebieg.
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III. Etapy ewaluacji
I. PRZYGOTOWANIE
• zaplanowanie działań (plan ewaluacji)
• projekt ewaluacji

II. REALIZACJA
• zbieranie danych

III. PODSUMOWANIE
• analiza danych
• wyciąganie wniosków, rekomendacje
• sporządzenie raportu
• upowszechnienie wyników

Podczas PRZYGOTOWANIA musimy odpo-
wiedzieć sobie na takie pytania: kto jest odbiorcą
naszej ewaluacji?, kto będzie zaangażowany
w jej przeprowadzenie?, jaki będzie czas i koszt
przedsięwzięcia? Podczas tego etapu należy
również wybrać obszar badawczy, dla nas
szczególnie ważny, czyli taki, w którym można
coś zmienić bądź potwierdzić, że dotychczaso-
we działania są właściwe. Na koniec powinni-
śmy określić, komu, w jakiej formie i kiedy zostaną
przedstawione wyniki ewaluacji.

Przystępując do REALIZACJI, najpierw przete-
stujmy przyjęte narzędzia, za pomocą których bę-
dziemy zbierać informacje. Unikniemy w ten spo-
sób źle postawionych pytań, a co za tym idzie
niepotrzebnych danych. Podczas tego etapu na-
leży również pamiętać o pełnej anonimowości
uczestników badania oraz o przekazaniu bada-
nym informacji, w jaki sposób będą wykorzysty-
wane oraz upowszechniane wyniki. 

W PODSUMOWANIU zbieramy, analizujemy
i prezentujemy dane. Odbywać się to może w roz-
maitych formach, np. w postaci krótkiego raportu,
dołączonego na przykład do materiałów informa-
cyjnych o placówce, umieszczenia wyników na stro-
nie internetowej, podsumowania wyników podczas

narady z przełożonym lub spotkania z organami
kontrolującymi. Prezentacja może być jednocześnie
promocją naszej placówki czy działań.

IV. Autoewaluacja
W naszej praktyce pedagogicznej najczęściej

spotykamy się z autoewaluacją. O autoewaluacji
mówimy wtedy, kiedy decyzję o ewaluacji podej-
muje osoba lub instytucja ewaluowana. 

Podejmując decyzję o autoewaluacji, sporzą-
dzamy jej projekt, który powinien obejmować:
• obiekt ewaluacji. Obiektem czy też obszarem

ewaluacji jest to, co podlega badaniu ewalu-
acyjnemu. Należy pamiętać, że obiekt ten, wy-
bierany już na etapie planowania, musi być
przemyślany i jasno sprecyzowany;

• kryteria ewaluacji. Podczas formułowania 
i wyboru kryteriów należy kierować się przede
wszystkim celem ewaluacji, kryteria zawierają
bowiem to, co uważamy za jakość w danym ob-
szarze. Przykładowe kryteria to jawność, zrozu-
miałość, zgodność z rozporządzeniem itp.;

• pytania badawcze. Powinny się odnosić do
wybranych przez nas obszarów (obiektów) ba-
dawczych;

• metody. Przy wyborze metody należy kierować
się przyjętym obszarem badawczym oraz sta-
wianymi przez nas pytaniami. Należy również
pamiętać o naszych możliwościach czaso-
wych, finansowych oraz organizacyjnych. Naj-
częściej badanie sondażowe kojarzy nam się
z ankietą. Metoda ta jest najlepsza wtedy, kie-
dy chcemy zdobyć informacje od dużej grupy
osób. Dlatego zostanie ona szerzej opisana
w dalszej części tego rozdziału;

• określenie źródeł informacji oraz próby badaw-
czej. Źródłem badawczym mogą być już istnie-
jące bazy danych (np. dokumenty, analizy)
oraz ludzie. Wybierając grupę ludzi, która bę-
dzie objęta badaniem, należy się zastanowić,
kto udzieli nam najpełniejszej informacji na da-
ny temat. Oczywiście, również na tym etapie
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musimy pamiętać o ramach czasowych, finan-
sowych, organizacyjnych;

• monitoring ewaluacji. Aby na bieżąco monito-
rować wyniki ewaluacji na etapie jej projekto-
wania, trzeba się zastanowić nad sposobem
dokumentowania zbieranych informacji. W ten
sposób będziemy zorientowani, czy otrzymuje-
my pełną informację na dany temat, czy trzeba
zaplanować jeszcze dodatkowe działania,
które uzupełnią informację;

• sposób prezentacji danych. Ten etap wymaga
od nas określenia odbiorców raportu (mogą to
być np. pracownicy placówki, przełożeni, po-
tencjalni sponsorzy), formy raportu (np. raport
pisemny, poster, prezentacja multimedialna)
oraz przemyślenia czasu prezentacji wyników
(w trakcie lub na końcu ewaluacji).

• metaewaluacja. Aby ewaluacja nie była dzia-
łaniem dla samego działania, warto wykonać
„ewaluację ewaluacji”. Przemyśleć poszcze-
gólne etapy naszego działania. Zastanowić
się, czego nie udało się zrealizować i jak
w przyszłości uniknąć popełnionych błędów.

V. Ankieta
Ankieta jest jedną z najbardziej rozpowszech-

nionych metod zbierania danych. Tworząc ankie-
tę, trzeba koniecznie pamiętać o następujących
zagadnieniach:
• poprawności formułowanych pytań. Powinny to

być pytania odnoszące się wyłącznie do inte-
resujących nas obszarów tematycznych, bez
spójników, umożliwiające udzielenie jedno-
znacznej odpowiedzi, napisane językiem zro-
zumiałym dla odbiorcy;

• rodzaju pytań. W kwestionariuszu powinna
być przewaga pytań zamkniętych z gotową li-
stą odpowiedzi. Pytania otwarte powodują, że
zbierany materiał jest bardziej rozbudowany
i tym samym trudniejszy do przeanalizowania.
Informacje możemy również zbierać, zadając
pytania półotwarte, czyli takie, w których

oprócz listy gotowych odpowiedzi pozosta-
wione są miejsca na własną odpowiedź re-
spondenta;

• konstrukcji ankiety. Kwestionariusz powinien
być podzielony na trzy części. We wstępie na-
leży umieścić informacje dotyczące autorów
badania, tytuł badania, jego cel, prośbę
o szczere wypowiedzi oraz zapewnić o pouf-
ności badania. Rozwinięcie zawierać powinno
pytania uszeregowane od pytań ogólnych do
szczegółowych. Z kolei w zakończeniu zbiera-
my informacje o osobie wypełniającej ankietę.
W tym miejscu możemy zapytać np. o wykony-
wany zawód, płeć. Należy też zwrócić uwagę
na szatę graficzną kwestionariusza. Aby nie
zniechęcić respondentów do rzetelnej wypo-
wiedzi, nie powinno się tworzyć ankiet zbyt dłu-
gich;

• instrukcji dla odpowiadającego. Każda ankie-
ta musi zawierać jasno sprecyzowaną informa-
cję o sposobie odpowiedzi na pytania.
Podsumowując, można z całą pewnością po-

wiedzieć, że dobrze przeprowadzona ewalu-
acja pomoże nam w codziennej pracy. Wskaże
mocne i słabe strony naszych działań. Umożliwi
stałe ich doskonalenie. Jeśli wyniki ewaluacji do-
starczą pozytywnych informacji, zwiększy to po-
ziom motywacji i satysfakcji zawodowej. Dlatego
warto ewaluację wprowadzać do codziennej
praktyki.

Literatura:
Taraszkiewicz M.: Jak uczyć jeszcze lepiej. Wydawnictwo

Szkolne Romy Koper ARKA sp. z o.o., Poznań 2001.
Tołwińska-Królikowska E. [red.]: Autoewaluacja w szkole.

CODN, Warszawa 2002.
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PPrrzzyykkłłaaddyy  aannkkiieett  eewwaalluuaaccyyjjnnyycchh

WWŁŁAASSNNEE  ((LLEEŚŚNNIIKKAA))  SSPPOOSSTTRRZZEEŻŻEENNIIAA  PPOO  LLEEKKCCJJII  WW LLEESSIIEE

Faktyczny przebieg (temat) lekcji:

Liczba uczestników:

dzieci/młodzież: dorośli:

Czas przeznaczony na:

przygotowanie przeprowadzenie utrwalenie

Odstępstwo od zaplanowanego przebiegu lekcji:

Własne wnioski (refleksje) z przeprowadzonych zajęć:

Przekazane treści:

pozytywne:

negatywne:

Ocena własnych działań:

dobre porozumienie 

(kontakt merytoryczny z grupą) tak nie

lekcja dobrze przygotowana i przeprowadzona tak nie

główny temat (wątek) zrealizowany tak nie

Zachowanie osób towarzyszących (np. nauczyciela):

Zachowanie grupy:

Wnioski pod kątem przyszłych lekcji:

Źródło: „Wytyczne dotyczące działalności edukacyjnej w Bawarii w zakresie leśnictwa z 19.07.2000 r.”. Biuletyn RDLP w Toruniu 2004, numer
specjalny – grudzień (tabela zmodyfikowana).
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PPAAŃŃSSTTWWAA  ZZDDAANNIIEE  JJEESSTT  DDLLAA  NNAASS  WWAAŻŻNNEE!!

bardzo dobra średnia niezbyt niedobra
dobra dobra

Jak Państwo oceniają lekcję w lesie?

Jak Państwo oceniają naszą ofertę?

Które z form aktywności (działań, prezentacji) podobały się szczególnie?

Do których form aktywności (działań, prezentacji) mają Państwo zastrzeżenia?

Czy tematyka zajęć została wyczerpana? tak nie

Jakich treści, Państwa zdaniem, 
zabrakło?

Czy program był zbyt obszerny? tak nie

Które treści można pominąć?

Krótka opinia (ocena) dotycząca treści:

Krótka opinia (ocena) dotycząca metody:

Krótka opinia (ocena) przewodnika (prowadzącego lekcję):

Życzenia, propozycje, zmiany, refleksje:

Inne (pozostałe) uwagi:

Nadleśnictwo: Adres: Tel.
Fax
e-mail:

Źródło: „Wytyczne dotyczące działalności edukacyjnej w Bawarii w zakresie leśnictwa z 19.07.2000 r.”. Biuletyn RDLP 
w Toruniu 2004, numer specjalny – grudzień (tabela zmodyfikowana).SKORZYSTAJ
Z FORMULARZA DO SAMOOCENY: 119
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120

SSKKOORRZZYYSSTTAAJJ  ZZ  FFOORRMMUULLAARRZZAA  DDOO  SSAAMMOOOOCCEENNYY::
TEMAT WYCIECZKI: 

WYCIECZKA/IMPREZA: DATA: 

1. Czy zajęcia były ciekawe?

2. Czy przekaz był zrozumiały? 

3. Czy zajęcia były zróżnicowane? 

4. Czy zachowana była równowaga między przekazem informacji a wymianą myśli (dialogiem)? 

5. Czy uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań?

6. Czy wykazałem się umiejętnością improwizacji?

7. Czy metody były dostosowane do treści? 

8. Czy udało mi się utrzymać zainteresowanie uczestników? 

UCZESTNICY:

9. Jak oceniam:

• zaangażowanie uczestników w trakcie zajęć? 

• samopoczucie (humor)? 

• podział prac? 

• „klimat” panujący wśród uczestników? 

10. Kiedy uwaga uczestników i zaangażowanie były największe? 

11. Które fragmenty zajęć były najmniej ciekawe? 

INTERPRETATOR PRZYRODY (Autoanaliza)

12. Czy byłem zbyt spokojny, szybki, niepewny? 

13. Czy mówiłem dostatecznie powoli i głośno? 

14. Czy mówiłem dużo? 

15. Czy mój język był zrozumiały? 

Ewentualnie inne uwagi o sobie: 

Źródło: J.V. Christensen i M. Linnemann: „Interpretacja przyrody na dobry początek”. LZD SGGW, CEPL, Rogów 1998 (tabela zmodyfikowana).
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121

AANNKKIIEETTAA  PPOO  ZZAAJJĘĘCCIIAACCHH  WW OOŚŚRROODDKKUU  EEDDUUKKAACCJJII  LLEEŚŚNNEEJJ
Jak oceniasz zajęcia w leśnym 
ośrodku?

Która z form zajęć podobała 
Ci się najbardziej?

Która z form zajęć 
nie podobała się?

Czy zajęcia pogłębiły Twoją 
wiedzę o ekosystemach leśnych?

Oceń swoją wiedzę o pracy 
leśników przed dzisiejszymi 
zajęciami oraz po zajęciach.

Czy chętnie uczestniczyłeś 
(uczestniczyłaś) w zajęciach?

Jaka atmosfera panowała 
podczas zajęć?

Twoje uwagi, pomysły, refleksje.

Źródło: Ankieta przygotowana przez Ilonę i Pawła Mrowińskich z Nadleśnictwa Lubsko.
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dukacja leśna społeczeństwa jest
dzisiaj jednym z ważniejszych zadań
realizowanych przez Lasy Państwo-

we. Fakt ten wynika z przyjętych w 1997 r. zało-
żeń Polityki Leśnej Państwa oraz „Kierunków roz-
woju edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach
Państwowych”, opublikowanych w Zarządzeniu
nr 57 dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 9 maja 2003 roku w sprawie wytycznych pro-
wadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w La-
sach Państwowych. Zarządzenie to wprowadziło
do praktyki zawodowej Lasów Państwowych do-
kument zatytułowany „Program edukacji leśnej
społeczeństwa w nadleśnictwie”. Dokument ten,
obowiązujący od 1 stycznia 2004 r., nadaje
działalności edukacyjnej charakter planowy.
Umożliwia tym samym sprawozdawczość, która
jest podstawą i źródłem informacji zawartych
w tym rozdziale. 

I. Obiekty edukacji leśnej
Lasy Państwowe na potrzeby edukacji leśnej

społeczeństwa wykorzystują ponad 2,5 tys. róż-
norodnych obiektów (tab. 1). Są to ośrodki edu-
kacji przyrodniczoleśnej (25 obiektów), nowo
wybudowane w ostatniej dekadzie, bądź – czę-
ściej – sale zaadaptowane do funkcji edukacyj-
nej, znajdujące się głównie w nadleśnictwach
lub na terenie leśnych kompleksów promocyj-
nych. Są to 202 izby edukacji leśnej, które funk-
cjonują zarówno jako pojedyncze pomieszcze-
nia w siedzibie nadleśnictwa, leśnictwa lub daw-
nego budynku gospodarczego, jak i osobne,
wolno stojące obiekty służące edukacji.
W ostatnich latach dużą popularność zyskały
wiaty edukacyjne. Jest ich 225 i tylko w 2005 r.
liczba ta zwiększyła się o ponad 90. Są to
obiekty budowane na wolnym powietrzu, drew-
niane, z ławkami i stołami, zadaszone, przysto-
sowane do prowadzenia zajęć zazwyczaj
z jedną klasą.
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Rozdział 
dziesiąty 
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA 
LASÓW PAŃSTWOWYCH 
W 2005 ROKU – SYNTEZA
Tadeusz Chrzanowski

e

Zielona Szkoła na terenie Nadleśnictwa Woziwoda
(WW)

abc lasy  16/02/2007  13:40  Page 123



Obiektem najchętniej odwiedzanym przez od-
biorców edukacji przyrodniczej są leśne ścieżki
edukacyjne, zwane też dydaktycznymi. Są to trasy
o długości przeważnie 3–4 km, wiodące przez te-
reny leśne, z kilkoma, czasem kilkunastoma przy-
stankami tematycznymi, o bardzo różnorodnym za-
gospodarowaniu. Ścieżki edukacyjne w Lasach
Państwowych tworzone są na większą skalę od
1994 r., kiedy to powołano pierwsze leśne kom-
pleksy promocyjne. Obecnie, praktycznie wszyst-
kie nadleśnictwa LP mają wyznaczoną jedną, nie-
kiedy więcej tras dydaktycznych. Na koniec
2005 r. wykazano w sprawozdaniach ogółem
688 ścieżek przyrodniczych, przypadających na
428 nadleśnictw. Najwięcej ścieżek (średnio dwie
na jedno nadleśnictwo) funkcjonuje w regionalnych
dyrekcjach Lasów Państwowych w Krośnie, Katowi-
cach, Gdańsku, Lublinie i Zielonej Górze. 

W działalności edukacyjnej nadleśnictw po-
wszechnie wykorzystywane są naturalne obiekty leś-
ne: rezerwaty przyrody (blisko 320), użytki ekologicz-
ne, obiekty gospodarcze, np. szkółki leśne (ponad
100), drzewostany nasienne, obiekty małej retencji
czy też parki i ogrody dendrologiczne (ok. 60).

Wielka różnorodność obiektów edukacji w La-
sach Państwowych jest efektem, z jednej strony, po-
mysłowości leśników, którzy adaptowali istniejące
już pomieszczenia w osadach leśnych bądź całe

budynki na cele edukacyjne, wybudowali nowe
obiekty, uwzględniając specyfikę regionu, terenu
i lokalne tradycje, z drugiej zaś – konsekwencją
naturalnego bogactwa leśnej przyrody, której wy-
brane fragmenty niewielkim nakładem pracy i środ-
ków zostały udostępnione edukacji. Dynamiczny
rozwój infrastruktury edukacyjnej spowodował du-
żą dowolność w nazewnictwie nowo tworzących
się obiektów edukacyjnych. W celu jego  ujedno-
licenia opracowano w Lasach Państwowych
uproszczoną standaryzację. Przyjęto w niej nastę-
pującą nomenklaturę obiektów edukacji leśnej:

Ośrodek edukacji leśnej – obiekt funkcjonują-
cy cały rok, w którym zatrudniony jest co najmniej
jeden pracownik merytoryczny – specjalista ds.
edukacji leśnej. Może przyjąć jednorazowo 40
osób (całą klasę), dysponuje zapleczem dydak-
tycznym: biblioteczką, salą dydaktyczną, środka-
mi i pomocami dydaktycznymi, wystawami (eks-
ponatami), sprzętem audio-wideo. Wyposażony
jest m.in. w sanitariaty, dodatkowo w miejsca noc-
legowe, zaplecze kuchenne i inne środki służące
edukacji i przebywającym w ośrodku osobom.

Uwaga: praktycznie i zwyczajowo stosowana
nazwa takiego ośrodka ma drugorzędne znacze-
nie. Spotykane są takie nazwy, jak: Ośrodek Edu-
kacji Przyrodniczo-Leśnej, Zielona Szkoła, Leśna
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Tabela 1. Obiekty Lasów Państwowych wykorzystywane w edukacji leśnej (styczeń 2006 r.)

OBIEKTY 
OGÓŁEM

W LASACH PAŃSTWOWYCH
Ośrodki edukacji 25
Leśne wiaty edukacyjne (zielone klasy) 225
Izby edukacji leśnej 202
Leśne ścieżki edukacyjne 688
Punkty (powierzchnie) edukacji leśnej,  
związane z gospodarką leśną, np. szkółki leśne,  
drzewostany nasienne, obiekty małej retencji 584
Inne obiekty wykorzystywane w edukacji leśnej, 
nie związane wprost z gospodarką leśną, częściej 
z ochroną przyrody, np. rezerwaty przyrody, użytki 
ekologiczne, ogrody i parki dendrologiczne 780
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Szkoła, Centrum Edukacji Ekologicznej, Kompleks
Edukacyjny itp.

Izba edukacji leśnej – całorocznie lub sezo-
nowo funkcjonujące pomieszczenie edukacyjne
w obiekcie zamkniętym (jego część) lub pomiesz-
czenie samodzielne. Daje możliwość zarówno
przeprowadzania zajęć edukacyjnych z wykorzy-
staniem różnych środków dydaktycznych, jak i or-
ganizowania wystaw.

Uwaga: w powyższym standardzie nie okre-
śla się liczby osób mogących jednocześnie prze-
bywać w izbie. Dobrze, gdy mieści się w niej
przeciętna klasa szkolna (20–30 osób) i można
w izbie przeprowadzić zajęcia. Wiadomo jed-
nak, że w Lasach Państwowych istnieje wiele „izb
leśnych” (np. pokój w nadleśnictwie) o funkcjach
głównie wystawienniczych, w których jednocze-
śnie może przebywać mniejsza grupa osób. Taki
obiekt to też izba edukacji leśnej.

Leśna wiata edukacyjna – często nazywana
„zieloną klasą”. Zadaszony obiekt na wolnym po-

wietrzu, niekiedy z ażurowymi ścianami, wyposa-
żony w stoły, ławy i inne urządzenia, umożliwiają-
cy przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla ca-
łej klasy, mieszczący jednorazowo minimum
20–25 osób.

Uwaga: do leśnych wiat edukacyjnych nie
można zaliczać pojedynczych, małych wiat tu-
rystycznych na kilka osób, budowanych za-
zwyczaj na parkingach leśnych, natomiast
z całą pewnością można to uczynić ze spoty-
kanymi w Lasach Państwowych wiatami zgru-
powanymi, stojącymi obok siebie, mieszczący-
mi łącznie ponad 20 osób i wybudowanymi
z przeznaczeniem m.in. na potrzeby edukacji.
Na podstawie sprawozdań nadleśnictw z lat
2003–2005 można stwierdzić, że średnia li-
czebność grupy dzieci i młodzieży szkolnej
przybywającej na zajęcia terenowe wynosi
35–36 osób. Wynika stąd, że standardowa
pojemność wiaty budowanej na cele edukacji
powinna wynosić około 40 miejsc. Mogą to
być również dwie sąsiadujące ze sobą wiaty
na 20 miejsc każda.
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Grupa wiat edukacyjnych przy Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie“ na terenie Nadleśnictwa Białowieża (TCh)
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Leśna ścieżka dydaktyczna (nazywana też
edukacyjną) – wytyczona, oznakowana trasa
w środowisku przyrodniczym, głównie leśnym,
umożliwiająca samodzielnie lub z przewodnikiem
zdobywanie wiedzy i umiejętności.

Punkt edukacji leśnej – oznakowane miejsce
w terenie, przeznaczone do prowadzenia eduka-
cji leśnej.

Uwaga: pod nazwą „punkt edukacji leśnej”
występuje wiele obiektów naturalnych, znajdują-
cych się na terenach nadzorowanych przez Lasy
Państwowe. Są to zarówno punkty, jak i większe
powierzchnie, które oznakowano (opisano na ta-
blicach) w celu wykorzystywania w edukacji le-
śnej społeczeństwa. Mogą to być szkółki leśne,
drzewostany nasienne, uprawy leśne, remizy dla

ptaków, obiekty małej retencji itp., czyli miejsca
bezpośrednio związane z gospodarką leśną.

Inne obiekty wykorzystywane w edukacji leś-
nej. Stosunkowo często korzysta się w edukacji
leśnej z rezerwatów przyrody, dopuszczonych
do zwiedzania przez wojewódzkiego konserwa-
tora przyrody. Ponadto pewną popularność zdo-
były parki i ogrody dendrologiczne, urządzane
przez pracowników nadleśnictwa. Do kategorii
„inne obiekty” można zakwalifikować różne, spe-
cyficzne obiekty, związane z historią, kulturą i tra-
dycją regionu, też wykorzystywane przy okazji
edukacji leśnej. Ogólnie rzecz biorąc, „inne
obiekty” nie są związane bezpośrednio z gospo-
darką leśną, najczęściej mają związek z ochroną
przyrody.
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Wiata edukacyjna (i turystyczna) na terenie Nad-
leśnictwa Bircza (TCh)

Wiata edukacyjna (z wewnętrznym paleniskiem) przy Ośrodku Edukacji Leśnej „Wojciechówka“ na terenie
Nadleśnictwa Maskulińskie (TCh)

Wiata edukacyjna „Leśna Szkoła“ na trasie ścież-
ki dydaktycznej w Nadleśnictwie Bydgoszcz (TCh)
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Przykłady obiektów edukacji leśnej

OOśśrrooddeekk  EEdduukkaaccjjii  LLeeśśnneejj  „„JJaaggiieelllloońńsskkiiee””  
((NNaaddlleeśśnniiccttwwoo  BBiiaałłoowwiieeżżaa,,  RRDDLLPP  ww  BBiiaałłyymmssttookkuu))
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Fragment sali konferencyjno-wystawowej (TCh)

Zabytkowa leśniczówka z lat dwudziestych ubiegłego wieku – siedziba Ośrodka „Jagiellońskie“ (TCh)
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OOśśrrooddeekk  EEdduukkaaccjjii  PPrrzzyyrrooddnniicczzoo--LLeeśśnneejj  ww JJeezziioorraacchh  WWyyssookkiicchh
((NNaaddlleeśśnniiccttwwoo  LLuubbsskkoo,,  RRDDLLPP  ww ZZiieelloonneejj  GGóórrzzee))

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej (po prawej) i izba edukacji leśnej (po lewej). Widok z wieży przeciwpo-
żarowej (PM)

Budynek Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej (PM)
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OOśśrrooddeekk  EEdduukkaaccjjii  PPrrzzyyrrooddnniicczzoo--LLeeśśnneejj  
((NNaaddlleeśśnniiccttwwoo  KKlliinniisskkaa,,  RRDDLLPP  ww SSzzcczzeecciinniiee))
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Fragment ekspozycji na temat ochrony lasu (PM) Zajęcia dydaktyczne (PM)

Fragment wystawy na temat głównych gatunków lasotwórczych (TCh)

Wybudowany bez barier architektonicznych główny obiekt ośrodka (TCh)
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OOśśrrooddeekk  EEdduukkaaccjjii  LLeeśśnneejj  „„WWoojjcciieecchhóówwkkaa””
((NNaaddlleeśśnniiccttwwoo  MMaasskkuulliińńsskkiiee,,  RRDDLLPP  ww BBiiaałłyymmssttookkuu))

OOśśrrooddeekk  EEdduukkaaccjjii  EEkkoollooggiicczznneejj  
((NNaaddlleeśśnniiccttwwoo  RRyymmaannóóww,,  RRDDLLPP  ww KKrroośśnniiee))

Zajęcia w sali konferencyjno-dydaktycznej (TCh)Wejście do ośrodka (TCh)

Siedziba ośrodka – stara leśniczówka z lat trzydziestych ubiegłego wieku (Msz)
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DDoomm  PPaammiięęccii  WWaallkkii  ii MMęęcczzeeńńssttwwaa  LLeeśśnniikkóóww  ii DDrrzzeewwiiaarrzzyy  PPoollsskkiicchh
((NNaaddlleeśśnniiccttwwoo  SSppaałłaa,,  RRDDLLPP  ww ŁŁooddzzii))

LLeeśśnnyy  OOśśrrooddeekk  EEdduukkaaccjjii  EEkkoollooggiicczznneejj
((NNaaddlleeśśnniiccttwwoo  SSppyycchhoowwoo,,  RRDDLLPP  ww OOllsszzttyynniiee))
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Ośrodek edukacyjny w Nadleśnictwie Spychowo powstał w roku 1999 (UN)

Jedna z sal ekspozycyjnych spalskiego Domu
Pamięci Walki i Męczeństwa (IJ)

W roku 2000 Dom Pamięci w Spale otrzymał imię
Adama Loreta (IJ)
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IIzzbbaa  PPrrzzyyrrooddnniicczzoo--LLeeśśnnaa  „„MMuuzzaa””
((NNaaddlleeśśnniiccttwwoo  WWeejjhheerroowwoo,,  RRDDLLPP  ww GGddaańńsskkuu))
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Zajęcia z dziećmi (NW)

Budynek leśniczówki, w której mieści się izba (MW)
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OOśśrrooddeekk  EEdduukkaaccjjii  PPrrzzyyrrooddnniicczzoo--LLeeśśnneejj  
((NNaaddlleeśśnniiccttwwoo  WWoozziiwwooddaa,,  RRDDLLPP  ww TToorruunniiuu))
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Zajęcia w sali dydaktycznej (WW)Kącik myśliwski (WW)

Okazały budynek ośrodka, położony tuż obok siedziby Nadleśnictwa Woziwoda (WW)
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II. Formy edukacji leśnej
W działalności edukacyjnej Lasów Państwo-

wych stosuje się wiele form edukacji (wykres 1).
Najbardziej pożądana, ale jednocześnie bardzo
wymagająca w stosunku do  prowadzącego zaję-
cia jest lekcja terenowa. Od nauczyciela wymaga
nie tylko wiedzy merytorycznej, ale również umie-
jętności pedagogicznych. Lekcje prowadzone są
z wykorzystaniem terenowych obiektów edukacji
leśnej, w tym najczęściej ścieżki dydaktycznej i wy-
branych powierzchni, takich jak np.: szkółki leśne,
drzewostany nasienne  czy rezerwaty przyrody.
W roku 2005 tego typu lekcji terenowych przepro-
wadzono w Lasach Państwowych ponad 13,5 tys.;
uczestniczyło w nich blisko 485 tys. osób.

Z danych liczbowych wynika, że przeciętnie
jedno nadleśnictwo w Polsce przeprowadziło
w 2005 r. 32 lekcje terenowe. Dane są jednak
zróżnicowane regionalnie. Najwięcej takich za-
jęć odnotowano w nadleśnictwach RDLP
w Gdańsku, Olsztynie i Poznaniu – po 45 oraz
w toruńskiej RDLP – po 44. Frekwencja na zaję-
ciach terenowych jest zazwyczaj zbliżona do li-
czebności przeciętnej klasy szkolnej. Najczęściej
zależy od pojemności autobusu, który dowozi
dzieci i młodzież na teren nadleśnictwa, i waha
się od 31 do 41 osób. Imponująco przedstawia
się sumaryczna liczba uczestników zajęć tereno-

wych w całym 2005 r. Aż 277 nadleśnictw (65%)
przyjmowało na takich zajęciach z górą po
1000 osób. Wśród uczestników zajęć zdecydo-
wanie dominowali uczniowie szkół podstawo-
wych (wykres 2), czyli 7–12-latkowie.

Kolejną, ważną formą edukacji leśnej są zaję-
cia prowadzone przez leśników w szkołach.
Najczęściej są to lekcje przyrody, środowiska
bądź biologii o tematyce leśnej, np. z zakresu
ochrony przeciwpożarowej lasu, ochrony przyro-
dy, gospodarowania zasobami leśnymi Polski
i świata. Niekiedy na lekcjach wychowawczych
leśnicy mówią o tym, jak zostać leśnikiem i na
czym polega dzisiaj praca leśniczego. W skali
całego kraju leśnicy przeprowadzili w szkołach
blisko 5 tysięcy lekcji. Najwięcej w szkołach pod-
stawowych i gimnazjach. Uczestniczyło w nich
ponad 220 tysięcy uczniów i... przedszkolaków.
Ta forma edukacji leśnej jest najbardziej popular-
na na terenie RDLP w Poznaniu i Zielonej Górze.
Leśnicy każdego nadleśnictwa tych dyrekcji prze-
prowadzili w szkołach w 2005 r. przeciętnie po
18 lekcji, w gdańskiej RDLP – po 17, przy śred-
niej krajowej – 12 lekcji na nadleśnictwo.

Część wystąpień i prelekcji leśników odbywa
się na festynach, imprezach okolicznościowych,
ale również na forach samorządowych, na zebra-
niach wiejskich,  spotkaniach towarzystw i róż-
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Wykres 1. Formy edukacji i frekwencja w 2005 roku

Wykres 2. Uczestnicy edukacji leśnej w 2005 roku według
grup wiekowych

abc lasy  16/02/2007  13:42  Page 134



nych organizacji społecznych. W 2005 r. wyka-
zano 4995 takich wystąpień, w których uczestni-
czyło ponad 175 tys. osób. Wśród odbiorców tej
formy edukacji znaczący udział (22,3%) mają
osoby dorosłe. Każde nadleśnictwo w Polsce
przygotowało i przeprowadziło średnio po 12
prelekcji poza szkołą, przy czym najwięcej przy-
padło ich na nadleśnictwa z RDLP w Warszawie
– 22, Toruniu – 17 i Łodzi – 16.

Przyrodnicze konkursy plastyczne i literackie
cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i mło-
dzieży w wieku szkolnym oraz ich nauczycieli
i wychowawców. Dodatkowym magnesem przy-
ciągającym uczestników tej formy edukacji są na-
grody fundowane przez nadleśnictwa, Najczę-
ściej bywają to nagrody książkowe, ale czasem
również grupowe wyjazdy z leśnikiem na ścieżkę
dydaktyczną, zakończone zabawą – quizem
przy ognisku. W 2005 r. nadleśnictwa przepro-
wadziły łącznie 1357 konkursów, w których
udział wzięło ponad 151 tys. osób, głównie
uczniów szkół podstawowych. Z danych zawar-
tych w sprawozdaniach wynika ponadto, że nad-
leśnictwa w kraju organizowały w ciągu roku od
2 do 5 konkursów, przy czym najwięcej odbywa-
ło się ich w nadleśnictwach RDLP w Gdańsku.
Największą frekwencją cieszyły się konkursy
w nadleśnictwach RDLP w Warszawie i Toruniu.

Do masowych form edukacji leśnej z mocno
akcentowanymi pierwiastkami wychowawczymi
zalicza się różnego rodzaju akcje i imprezy oko-
licznościowe, organizowane na terenach leśnych.
Wymienić tu można: Dzień Ziemi, Święto Nieza-
pominajki, Sprzątanie Świata, Dni Lasu, zimowe
dokarmianie zwierząt, imprezy dożynkowe itp.
W 2005 r. nadleśnictwa organizowały bądź
współorganizowały ponad 2,4 tys. takich akcji
i imprez, w których uczestniczyło ponad 523 tys.
osób. Przeciętnie na jedno nadleśnictwo w kraju
przypadało sześć akcji, chociaż nadleśnictwa
RDLP w Białymstoku miały ich średnio po dziesięć,
a RDLP w Szczecinie – po dziewięć.

Efektem konkursów plastycznych i fotograficz-
nych organizowanych przez jednostki Lasów Pań-

stwowych są często wystawy nagrodzonych
prac. Ponadto nadleśnictwa i biura RDLP urzą-
dzają bądź wypożyczają różne inne wystawy,
udostępniane później do zwiedzania społeczeń-
stwu. W 2005 r. kilka regionalnych dyrekcji LP
obchodziło jubileusz 80-lecia istnienia. Ten temat
również się pojawiał na wystawach towarzyszą-
cych obchodom. Warto podkreślić, że niektóre
obiekty edukacji leśnej w Lasach Państwowych,
np. 25 ośrodków edukacji, przeznaczają zwykle
część swoich pomieszczeń na wystawy stałe
(np. eksponatów i fotografii przyrodniczych),
a część na organizację wystaw czasowych, te-
matycznych, okolicznościowych. Łącznie
w 2005 r. nadleśnictwa przygotowały 338 wy-
staw, które odwiedziło blisko 310 tys. osób. Naj-
wyższą frekwencję odnotowano na wystawach
organizowanych na terenie RDLP w Krakowie
i Katowicach.

Pracownicy Lasów Państwowych wielokrotnie
angażują się w działalność edukacyjną, którą
trudno zaliczyć do którejś z wyżej wymienionych
form. Są to np. konsultacje (również w terenie)
i udostępnianie materiałów do prac magisterskich,
doktorskich, do referatów, sprawozdań, raportów
itp. W skali kraju są to setki zdarzeń i kilka tysięcy
osób uzyskujących kompetentną informację od
leśników. 

Kolejną formą edukacji są własne stoiska La-
sów Państwowych na imprezach targowych, du-
żych wystawach interdyscyplinarnych, festynach
itp. Trudno w tym wypadku dokładniej ocenić za-
równo frekwencję, z wyszczególnieniem grup
wiekowych, jak i faktyczne efekty edukacyjne. Im-
prezy takie przyciągają na ogół dziesiątki tysięcy
ludzi. Na przykład stoisko Lasów Państwowych
na Festynie Archeologicznym w Biskupinie (Nad-
leśnictwo Gołąbki, RDLP w Toruniu) w ciągu sze-
ściu dni września 2005 r. odwiedziło, według
szacunkowych danych, około 90 tys. osób. Karty
wstępu (zawierające treści edukacyjne) do rezer-
watów przyrody na terenie krakowskiej dyrekcji LP
wykupiło blisko 160 tys. miłośników przyrody. Ar-
boretum w Sycowie (RDLP w Poznaniu) zwiedziło
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ponad 17 tys. osób, arboretum w Wirtach (RDLP
w Gdańsku) – ponad 14 tys. Leśniczówkę z Izbą
Pamięci E. Wiecherta w Nadleśnictwie Strzałowo
(RDLP w Olsztynie) obejrzało około 10 tys. osób. 

III. Współpraca w edukacji
Działalność edukacyjna Lasów Państwowych

w dużej mierze opiera się na współpracy z podmio-
tami, dla których edukacja jest zadaniem statuto-
wym o pierwszorzędnym znaczeniu. Są to przede
wszystkim szkoły wszystkich poziomów nauczania,
ale również ośrodki edukacji ekologicznej, parki na-
rodowe i parki krajobrazowe, domy kultury, muzea,
kościoły oraz media – prasa, radio i telewizja.

Szkoły i środowisko nauczycielskie są natural-
nym partnerem w działalności edukacyjnej Lasów
Państwowych. Oferta przygotowana przez nad-
leśnictwa trafia tu na podatny grunt i wprost w za-
potrzebowanie szkół realizujących edukację for-
malną, szczególnie w zakresie przedmiotów przy-
rodniczych. W 2005 r. nadleśnictwa współpraco-
wały z ponad 8 tysiącami szkół, podejmując bli-
sko 12 tys. wspólnych przedsięwzięć (konkursów,
wycieczek do lasu, akcji sprzątania lasu, sadzenia
drzewek itp.). Każde nadleśnictwo w kraju współ-
pracuje przeciętnie z 19 szkołami, przy czym naj-
więcej szkół ma kontakt z nadleśnictwami RDLP
otaczającymi duże aglomeracje miejskie: Warsza-
wę – 37, Gdańsk – 29, Katowice – 27, Poznań –
24 i Łódź – 23 szkoły na jedno nadleśnictwo.

Z danych zamieszczonych w sprawozdaniach
za 2005 r. wynika, że 164 nadleśnictwa w kraju
współpracują z ośrodkami edukacji ekologicznej
i niemal co drugie (196) z parkiem krajobrazo-
wym lub narodowym. Współpraca kilku nadleś-
nictw z jednym podmiotem przyczynia się do rze-
czywistego zwielokrotnienia efektów edukacyj-
nych. Sytuacja ta dotyczy również współpracy
z organizacjami pozarządowymi, do których za-
licza się m.in. tak powszechnie znane, jak Komitet
Ochrony Orłów, Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków czy Klub Przyrodników.

Duże znaczenie w popularyzacji działalności
edukacyjnej Lasów Państwowych mają media –
prasa, radio i telewizja. Wspólne przedsięwzięcia
z mediami to przede wszystkim komunikaty i artyku-
ły prasowe oraz programy radiowe i telewizyjne. 

Leśnicy współpracują z parafiami. Najczęściej
są to informacje i komunikaty podawane przez
duchowieństwo – księży, siostry zakonne, kate-
chetów – o zagrożeniach pożarowych lasów,
w tym o szkodliwości wypalania traw, ale rów-
nież spotkania z leśnikami przy okazji pozyskiwa-
nia stroiszu lub świątecznych choinek. Piękną tra-
dycją jest również uczestnictwo osób duchow-
nych w leśnych uroczystościach rocznicowych
czy poświęceniu nowych obiektów. 

Stosunkowo dużo podmiotów wykazano w spra-
wozdaniach w kategorii „inne” (1838), uzupełnia-
jąc informacją, że chodzi tu przeważnie o wspo-
mniane już parafie, a ponadto o jednostki samorzą-
dowe, podmioty zagraniczne i Straż Pożarną. 

IV. Pracownicy Lasów Państwowych
w edukacji leśnej

Dobrze widoczna obecność Lasów Państwo-
wych w nieformalnej edukacji przyrodniczej spo-
łeczeństwa jest możliwa dzięki powszechnemu
zaangażowaniu leśników w tę działalność.
W 2005 r. aż 4829 osób tej profesji część swe-
go czasu pracy poświęciło na edukację osób za-
interesowanych lasem i leśnictwem – czy to na te-
renie nadleśnictwa, na zaproszenie w szkołach
lub urzędach, czy w innych miejscach. Z ankiet
wypełnionych przez nadleśnictwa w 2002 r. wy-
nika, że edukacja zajmowała leśnikom najczę-
ściej od 3 do 5% czasu pracy. Dane nie uwzględ-
niały pracowników ośrodków edukacji przyrodni-
czoleśnej w leśnych kompleksach promocyjnych
(ponad 20 osób w całym kraju), którzy na eduka-
cję poświęcają nawet 80% swego czasu pracy.
Lasy Państwowe w styczniu 2005 r. zatrudniały
22 951 pracowników, nie licząc 3554 robotni-
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ków stałych, którzy zasadniczo w działalności
edukacyjnej nie biorą udziału. Z zestawienia po-
wyższych danych wynika, że co piąty pracownik
(21%) przeciętnego nadleśnictwa angażuje się
w edukację społeczeństwa. 

Najliczniejszą grupą leśnych edukatorów, li-
czącą łącznie 3128 osób, są leśniczowie i pod-
leśniczowie oraz specjaliści, referenci i pracow-
nicy techniczni nadleśnictw (788 osób). Sytu-
acja ta wynika wprost z przyjętej zasady po-
wszechnego zaangażowania pracowników te-
renowych w działalność edukacyjną, przynaj-
mniej w odniesieniu do szkół publicznych „przy-
należnych” terytorialnie do danego leśnictwa.
Wysoki udział leśniczych i podleśniczych w re-
alizacji zadań edukacyjnych nadleśnictwa jest
proporcjonalny do udziału tej grupy w strukturze
zatrudnienia w LP (6213 leśniczych w styczniu
2005 r.). Godny uwagi i uznania jest fakt stosun-
kowo dużego zainteresowania i osobistego za-
angażowania nadleśniczych, ich zastępców i in-
żynierów nadzoru w działania edukacyjne nad-
leśnictw. Z natury rzeczy osoby te biorą udział
w spotkaniach dość sporadycznie, raczej z gru-
pami „bardziej wymagającymi”, niemniej świad-
czy to o przykładaniu dużego znaczenia przez
kadrę kierowniczą do kontaktów ze społeczeń-
stwem.

Przeciętnie 11 pracowników każdego nadleś-
nictwa angażuje się w edukację leśną społeczeń-
stwa, przy czym najwyższe przeciętne odnotowa-
no w nadleśnictwach RDLP w Gdańsku – 19 pra-
cowników i Zielonej Górze – 16 pracowników.

V. Seria wydawnicza 
„Poradnik Edukacji Leśnej”
Planową działalność edukacyjną Lasy Pań-

stwowe podjęły na początku 2004 r. jako wynik
wdrożenia Zarządzenia nr 57 dyrektora general-
nego Lasów Państwowych z 9 maja 2003 roku
w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leś-

nej społeczeństwa w Lasach Państwowych. Dzia-
łalności tej towarzyszy prowadzony równolegle
system szkoleń liderów edukacji. Mają one cha-
rakter kaskadowy – przynajmniej raz w roku od-
bywa się szkolenie na szczeblu krajowym dla li-
derów edukacji z leśnych kompleksów promocyj-
nych oraz organizowane są szkolenia regionalne
w 17 RDLP dla liderów ze wszystkich nadleśnictw
w kraju. W niektórych regionalnych dyrekcjach LP
(np. RDLP w Zielonej Górze) przeprowadzono
już szkolenia na szczeblu podstawowym, czyli
dla wybranych pracowników terenowych i biuro-
wych w każdym nadleśnictwie.

W celu merytorycznego wsparcia systemu
szkoleń kadr leśnych w zakresie treści, form i me-
tod działalności edukacyjnej realizowany jest
w Lasach Państwowych program wydawniczy ze-
szytów z serii „Poradnik Edukacji Leśnej”. Pierwsze
zeszyty, wydawane przez Centrum Informacyjne
LP w nakładzie 3 tys. egz., ukazały się w 2002 r.,
kolejne w latach 2003–2006. Seria jest kontynu-
owana do wyczerpania najważniejszych –
z punktu widzenia potrzeb edukacji leśnej – tema-
tów. Do końca 2006 r. ukazały się następujące
zeszyty (nr zeszytu, tytuł, autorzy):
1. „Edukacja leśna. Stan obecny i perspektywy” –

Ryszard Kapuściński.
2. „Wytyczne do tworzenia »Programu edukacji leś-

nej w nadleśnictwie«” – Tadeusz Chrzanowski.
3. „Edukacja leśna w pracy leśniczego” – Tade-

usz Chrzanowski.
4. „Tworzymy ścieżkę edukacyjną w nadleśnic-

twie” – Andrzej Antczak.
5. „Treści edukacji leśnej oraz ich realizacja” –

Ilona Mrowińska, Paweł Mrowiński.
6. „Zarys strategii rozwoju edukacji leśnej społe-

czeństwa w Lasach Państwowych” – Barbara
Czołnik.

7. „Jak przeprowadzić lekcję w lesie?” – Hanna
Będkowska.

8. „Edukacja przyrodnicza osób niepełnospraw-
nych” – Leszek Skrętkowicz.

9. „Język tablic informacyjnych. Zachęcać, czy
odstraszać?” – Joanna Gil-Śleboda.
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10. „Las ma wiele funkcji. Zadania i materiały me-
todyczne” – Krystyna Becmer.

11. „Praca leśnika. Zadania i materiały metodycz-
ne” – Krystyna Becmer.

12. „Edukacja leśna różnych grup wiekowych.
Wskazówki psychologiczne, merytoryczne
i metodyczne” – Barbara Czołnik.

13. „Wartości i kompetencje w edukacji leśnej” –
Barbara Czołnik.

14. „Współpraca leśnika i nauczyciela w eduka-
cji leśnej” – Arleta Poręba-Konopczyńska.

15. „Metody edukacji leśnej” – Ilona Mrowińska,
Paweł Mrowiński.

16. „Ornitologia w edukacji leśnej młodzieży” –
Norbert Pokorski, Cezary Wójcik.

17. „Informacja i edukacja poprzez sieć” – Wi-
told Ciechanowicz.

18. „Ochrona lasu w edukacji leśnej” – Aleksan-
der Sawczuk, Maria Sawczuk.

19. „Wystawy w edukacji leśnej” – Barbara Czołnik.
20. „Historia lasów i leśnictwa w edukacji leśnej

społeczeństwa” – Paweł Jerzy Górski.
21. „Program ekozespołów – przykład edukacji

ekologicznej” – Hanna Schmidt.
22. i 23. „Zewnętrzne źródła finansowania eduka-

cji ekologicznej w Lasach Państwowych”
(cz. 1 i cz. 2) – Anna Niemiec i Maria Szeląg.

24. „Zabawy i zabawki w edukacji leśnej” – Bar-
bara Czołnik.

IV. Finansowanie działalności 
edukacyjnej w Lasach Państwowych

• Suma nakładów na działalność edukacyjną La-
sów Państwowych wyniosła w 2005 r. ponad
16,6 mln złotych. Wydatki te nie uwzględniają
kosztów wynagrodzeń pracowników LP zajmu-
jących się edukacją. Z puli środków przezna-
czonych na działalność edukacyjną Lasów
Państwowych finansowano przede wszystkim:
tworzenie, utrzymanie i wyposażenie ośrodków
edukacji w leśnych kompleksach promocyjnych,

izb leśnych, ścieżek dydaktycznych i innych
obiektów edukacji;

• przygotowanie i druk własnych wydawnictw
edukacyjnych: folderów, przewodników, map,
w tym również serii wydawniczej „Poradnik
Edukacji Leśnej”;

• zakup materiałów i środków dydaktycznych do
prowadzenia edukacji leśnej, w tym tablic, pu-
blikacji, sprzętu do obserwacji przyrody, sprzę-
tu audiowizualnego.
Głównym źródłem finansowania edukacji leś-

nej społeczeństwa są środki własne Lasów Pań-
stwowych, a mianowicie wydatki nadleśnictw
i dotacje z funduszu leśnego (wykres 3). Znaczą-
ce wsparcie na cele edukacyjne otrzymują Lasy
Państwowe z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska, zwłaszcza z funduszy wojewódz-
kich (5,78% wydatków). Zdecydowanie niski jest
natomiast stopień dofinansowania ze strony bu-
dżetu państwa (w 2005 r. niewiele ponad 1 mln
zł, przy wydatkach ogółem 16,6 mln zł), mimo
prawnych gwarancji refundacji, zawartych w usta-
wie o lasach (art. 54).

Duże wydatki Lasów Państwowych na rzecz
edukacji leśnej społeczeństwa są możliwe w la-
tach dobrej kondycji finansowej firmy. W 2005 r.,
który można uznać za dobry pod względem fi-
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nansów, średni wydatek nadleśnictwa na działal-
ność edukacyjną wyniósł 38,8 tys. zł. 

Najwyższe koszty ponoszą nadleśnictwa na-
leżące do leśnych kompleksów promocyjnych.
Część z nich posiada już własne ośrodki eduka-
cji, których utrzymanie i funkcjonowanie przekła-
da się na koszty stałe obciążające budżet jed-
nostki.

W nieformalnej edukacji przyrodniczoleśnej
prowadzonej w 2005 r. przez nadleśnictwa La-
sów Państwowych uczestniczyło 1866 tys. osób.
Wydatki na tę sferę działalności – jak już wyżej
podano – zamknęły się kwotą ogólną 16,6 mln
zł, co w przeliczeniu na jednego uczestnika edu-
kacji daje 8,88 zł.

VII. Inne jednostki Lasów Państwowych
w edukacji leśnej społeczeństwa

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych,
takie jak Centrum Informacyjne Lasów Państwo-
wych w Warszawie czy Ośrodek Rozwojowo-
–Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu,
prowadzą działalność wspomagającą nadleśnic-
twa i regionalne dyrekcje LP w edukacji leśnej
społeczeństwa. Ich funkcjonowanie skupia się
głównie wokół działalności wydawniczej (prasa
leśna, foldery, informatory, gry dydaktyczne), au-
diowizualnej (nagrania audio, np. głosy przyrody,
filmy i gry edukacyjne itp.) i informacyjno-promo-
cyjnej (Internet, konferencje, festyny). 

Regionalne dyrekcje Lasów Państwowych
Regionalne dyrekcje Lasów Państwowych peł-

nią w dziedzinie edukacji leśnej funkcję dorad-
czą, koordynującą i ogólnie rzecz biorąc –
wspierającą działalność edukacyjną nadzorowa-
nych nadleśnictw. W każdej z 17 RDLP funkcjonu-
je koordynator edukacji leśnej, który samodzielnie
wykonuje szereg zadań edukacyjnych, takich jak
utrzymywanie kontaktów ze szkołami, przygoto-
wywanie (i wygłaszanie) referatów, opracowywa-

nie folderów, inspirowanie publikacji prasowych,
programów radiowych i telewizyjnych. 

Przykładem takich działań może być funkcjo-
nowanie biura RDLP we Wrocławiu. W działa-
niach edukacyjnych uczestniczy ośmiu pracowni-
ków biura (z 65) – dwóch naczelników i sześciu
specjalistów z różnych wydziałów. W 2005 r.
przeprowadzili cztery lekcje terenowe, 48 lekcji
w szkole i 15 prelekcji poza szkołą dla łącznie
2,2 tys. osób, głównie uczniów szkół podstawo-
wych, ale także osób dorosłych. Zorganizowali
wystawę przyrodniczą, zajmowali się udostępnia-
niem materiałów z danymi źródłowymi na temat
działalności Lasów Państwowych i udzielali kon-
sultacji przy pisaniu prac – łącznie 17 uczniom
i studentom. Żywe były również kontakty z media-
mi, a ich efektem było ukazanie się 24 artykułów
i notatek w prasie, nagranie 10 audycji i informa-
cji radiowych, 19 programów i wzmianek w tele-
wizji. Biuro RDLP we Wrocławiu współpracuje
w dziedzinie edukacji leśnej z 39 szkołami, dwo-
ma ośrodkami edukacji ekologicznej, trzema par-
kami narodowymi i sześcioma krajobrazowymi,
10 organizacjami pozarządowymi, ośmioma
podmiotami na rynku mediów, a ponadto z pod-
miotami rządowymi i samorządowymi na terenie
swojego działania. Podobną aktywność wykazu-
ją pracownicy pozostałych 16 regionalnych dy-
rekcji LP. W 2005 r. wzrosło znaczenie specjali-
stów ds. informacji i komunikacji społecznej
(rzeczników prasowych) na szczeblu regional-
nym, promujących za pośrednictwem mediów ini-
cjatywy edukacyjne Lasów Państwowych.

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
Jednostką organizacyjną Lasów Państwowych

o szerokim zakresie działań edukacyjnych jest
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Oferta edu-
kacyjna Ośrodka kierowana jest do wszystkich
grup wiekowych, do każdego turysty z kraju i za-
granicy, odwiedzającego zabytkową rezydencję
rodziny Czartoryskich w Gołuchowie, do dzieci
i młodzieży przyjeżdżających z wycieczkami
szkolnymi specjalnie do Muzeum Leśnictwa i poka-
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zowej zagrody zwierząt oraz na lekcje w zabytko-
wym parku dendrologicznym. Ośrodek organizuje
również imprezy okolicznościowe, kierowane do
społeczności lokalnej, warsztaty dla nauczycieli
z regionu oraz szkolenia metodyczne dla leśników.

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie posia-
da atrakcyjną bazę turystyczną i dydaktyczną.
Placówka udostępnia zwiedzającym zabytkowy
park-arboretum, trzy obiekty muzealne, bibliotekę
z czytelnią oraz pokazową zagrodę zwierząt. Po-
nadto celom edukacyjnym służy wystawa tereno-
wa i wiata turystyczna. W obiektach muzealnych
eksponowane są cztery wystawy stałe urządzone
w 28 izbach i kilka wystaw czasowych oferowa-
nych w czterech izbach. Dwie sale wystaw czaso-
wych pełnią również funkcję sal seminaryjnych.
Na wystawach stałych eksponowane są cztery
tematy: kulturotwórcza rola lasu, historia gospo-
darki leśnej w Polsce, przyrodnicze aspekty leśnic-
twa oraz technika leśna.

Ośrodek kieruje do społeczeństwa bogatą
ofertę edukacyjną zarówno w postaci różno-
rodnych form edukacji, metod, jak i treści.
W dziale edukacji i informacji opracowano kil-
kadziesiąt scenariuszy zajęć dydaktycznych
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dla różnych grup wiekowych. Dział ten prowa-
dzi 15 form edukacyjnych, w tym 12 aktywizują-
cych. Są to przede wszystkim prelekcje w sa-
lach wystawowych, wycieczki z przewodnikiem
po Ośrodku, lekcje terenowe, lekcje muzealne,
akcje, imprezy edukacyjne, konkursy, warsztaty
dla edukatorów, plenery artystyczne i koncerty
muzyczne.

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie cieszy
się dużym zainteresowaniem turystów. W 2005 r.
wzrosła liczba zwiedzających Muzeum Leśnic-
twa oraz pokazową zagrodę zwierząt. Łączna
liczba odbiorców edukacji oferowanej przez
Ośrodek wyniosła ponad 115 tys. osób. Wśród
odwiedzających Ośrodek Kultury Leśnej w Gołu-
chowie najwięcej jest osób dorosłych (35,7%),
następnie dzieci i młodzieży szkół podstawo-
wych (31,6%), dzieci do siódmego roku życia
(18,4%) i młodzieży gimnazjalnej (10,1%). Naj-
mniej – młodzieży szkół średnich (4,2%). Na sta-
łym poziomie utrzymuje się współpraca oświato-
wa Ośrodka z innymi podmiotami zajmującymi
się edukacją ekologiczną i komunikacją społecz-
ną. W 2005 r. Ośrodek współpracował na polu
edukacji przyrodniczej z 94 podmiotami, a liczba
wspólnych zajęć wyniosła 160. W działalność
edukacyjną Ośrodka Kultury Leśnej zaangażowa-
nych jest 20 pracowników oraz sezonowo czte-
rech studentów.

Leśny Bank Genów Kostrzyca
Program edukacyjny Leśnego Banku Genów

Kostrzyca (RDLP we Wrocławiu) adresowany jest
głównie do młodzieży szkolnej i akademickiej,
osób zrzeszonych w klubach ekologicznych oraz
do dorosłych. Tematykę i zakres zajęć dostosowu-
je się do wieku i wiedzy odwiedzających. Dla
uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej, gim-
nazjum i szkoły średniej jest to przede wszystkim
prezentacja podstawowych pojęć z zakresu eko-
logii, środowiskotwórczej roli lasu oraz proekolo-
gicznej działalności Lasów Państwowych, nato-
miast dla studentów, pracowników nauki i działa-
czy ruchów ekologicznych – kierunków działania

Lasów Państwowych w ochronie środowiska i ra-
towaniu zagrożonych ekosystemów leśnych.

W działalności edukacyjnej Leśnego Banku
Genów wykorzystywane są: sala edukacyjna
oraz – do zwiedzania – laboratorium i chłodnia
w gmachu głównym, a ponadto pobliskie arbore-
tum z wytyczonymi ścieżkami edukacyjnymi oraz
hydrobotaniczna oczyszczalnia ścieków. Eduka-
cją zajmuje się jeden pracownik Banku, w sytu-
acjach koniecznych wspierany przez pracowni-
ków z innych działów.

W 2005 r. w typowej edukacji leśnej prowa-
dzonej przez Leśny Bank Genów Kostrzyca
uczestniczyło w zorganizowanych grupach 2345
osób. Były to w zdecydowanej większości grupy
dzieci i młodzieży szkolnej z nauczycielami
i opiekunami. Ponadto Bank odwiedzali goście
z zagranicy i grupy rodzinne. W szkoleniach i za-
awansowanej merytorycznie, zawodowej eduka-
cji leśnej uczestniczyło kilkanaście grup leśników
z całego kraju, łącznie ponad 800 osób.

Literatura:
Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych

w 2004 roku. PGL Lasy Państwowe, Warszawa 2005.
Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych

w 2005 roku. PGL Lasy Państwowe, Warszawa 2006.
Zarządzenie nr 57 dyrektora generalnego Lasów Państwo-

wych z 9 maja 2003 roku w sprawie wytycznych prowa-
dzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwo-
wych. Biuletyn Informacyjny LP 2003,  nr 5 (125).
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O AUTORACH

Andrzej Antczak –
absolwent Wydziału
Leśnego Akademii
Rolniczej w Poznaniu.
Ukończył studium po-
dyplomowe SGGW
w Warszawie w za-
kresie ochrony par-
ków narodowych.
W latach 1976–1995
pracował w Biało-

wieskim Parku Narodowym jako asystent nauko-
wo-badawczy i kierownik zespołu wydawnictw.
Od 1995 r. pracuje w Nadleśnictwie Białowieża,
ostatnio na stanowisku inżyniera nadzoru. Posia-
da duże doświadczenie w organizacji i prowa-
dzeniu edukacji przyrodniczej. Jest autorem po-
nad 35 publikacji i ekspertyz z zakresu ochrony
przyrody, w tym m.in. przewodnika krajoznawcze-
go „Puszcza Białowieska i okolice”. Od 2002 r.
pracuje w „Zespole zadaniowym dyrektora gene-
ralnego LP ds. wspomagania merytorycznego
działalności w zakresie edukacji leśnej w Lasach
Państwowych”. Współorganizator i prowadzący
warsztaty dla liderów edukacji leśnej na szczeblu
krajowym. Jest redaktorem naczelnym serii wy-
dawniczej Centrum Informacyjnego Lasów Pań-
stwowych „Poradnik Edukacji Leśnej”.

Tadeusz Chrzanow-
ski – absolwent biolo-
gii na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika
w Toruniu i Wydziału
Leśnego SGGW
w Warszawie. Praco-
wał w Nadleśnictwie
Wetlina i w Słowiń-
skim Parku Narodo-
wym. Od 1995 r. za-

trudniony w Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Toruniu, ostatnio jako główny spe-

cjalista ds. informacji i komunikacji społecznej.
Zajmuje się też koordynacją działalności edu-
kacyjnej nadleśnictw tej dyrekcji. Od ośmiu lat
redaguje kwartalnik „Biuletyn RDLP w Toruniu”.
Jest autorem kilkudziesięciu publikacji i artyku-
łów prasowych, głównie z zakresu edukacji le-
śnej, popularyzacji lasów i leśnictwa polskiego.
Uczestniczy w pracach „Zespołu zadaniowego
dyrektora generalnego LP ds. wspomagania
merytorycznego działalności w zakresie eduka-
cji leśnej w Lasach Państwowych”. Redaktor pro-
wadzący wydawnictwa „ABC edukacji leśnej”.

Barbara Czołnik –
absolwentka Wydzia-
łu Leśnego Akademii
Rolniczej w Poznaniu
oraz Podyplomowego
Studium Pedagogicz-
nego na tej uczelni.
Od wielu lat pracuje
w Ośrodku Kultury Leś-
nej w Gołuchowie,
gdzie tworzy scenariu-

sze wystaw ekologicznych oraz zajęć dydaktycz-
nych z dziećmi i młodzieżą, programy szkoleń dla
leśników i nauczycieli z zakresu edukacji leśnej,
a także prowadzi zajęcia edukacyjne dla wszyst-
kich grup wiekowych. Jest autorką licznych publi-
kacji popularyzujących wiedzę o lesie i leśnictwie
w Polsce, publikacji metodycznych dla leśników
i nauczycieli oraz gier dydaktycznych dla dzieci.
Bierze aktywny udział w pracach „Zespołu zada-
niowego dyrektora generalnego LP ds. wspoma-
gania merytorycznego działalności w zakresie
edukacji leśnej w Lasach Państwowych”. Współ-
organizuje i prowadzi warsztaty dla liderów i ko-
ordynatorów edukacji leśnej społeczeństwa w La-
sach Państwowych. Zajmuje się również ogólno-
polskim badaniem procesu edukacji leśnej społe-
czeństwa w jednostkach Lasów Państwowych na
Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Pol-
skiego Towarzystwa Leśnego.
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Ilona Mrowińska –
absolwentka Wydzia-
łu Biologii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu z przy-
gotowaniem pedago-
gicznym. W latach
1987–2001 zatrud-
niona na stanowisku
nauczyciela biologii
w Zespole Szkół Rolni-

czych w Lubsku, a od 2001 r. – w Gimnazjum
im. A. Mickiewicza w Brodach. Od 1998 r. pracu-
je też w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Le-
śnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Lubuskie”
jako specjalista ds. edukacji leśnej. Opiekunka
Szkolnego Koła LOP w Gimnazjum w Brodach.
Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu
szkoleń i warsztatów dla nauczycieli przyrodników
i leśników w zakresie edukacji leśnej społeczeń-
stwa. Autorka publikacji m.in. w „Poradniku Eduka-
cji Leśnej” oraz „Studiach i materiałach Centrum
Edukacji Przyrodniczo-Leśnej”. Współautorka pro-
gramu edukacyjnego oraz materiałów dydaktycz-
nych, informatorów i przewodników dla LKP „Bory
Lubuskie”. Bierze udział w pracach Rady Społecz-
no-Naukowej LKP „Bory Lubuskie”, od 1995 r. na
stanowisku sekretarza Prezydium Rady.

Paweł Mrowiński –
absolwent Wydziału
Leśnego Akademii Rol-
niczej w Poznaniu.
Brał udział w kursach
i szkoleniach krajo-
wych dotyczących 
public relations oraz
edukacji leśnej społe-
czeństwa. W latach
1996–1998 organi-

zował Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
w Jeziorach Wysokich na terenie Leśnego Kom-
pleksu Promocyjnego „Bory Lubuskie”, a od roku
1998 jest jego kierownikiem. Współorganizator

i prowadzący szkolenia dla leśniczych na szcze-
blu regionalnym (RDLP w Zielonej Górze).
W 2001 r. współorganizował krajowe warsztaty
na temat „Programu edukacji leśnej społeczeń-
stwa na poziomie nadleśnictwa”. Współorganizu-
je i prowadzi cykl krajowych szkoleń dla leśników
realizujących zadania Lasów Państwowych w za-
kresie edukacji leśnej społeczeństwa. Współautor
publikacji w „Poradniku Edukacji Leśnej”, pomocy
dydaktycznych, przewodników po ścieżkach dy-
daktycznych, informatorów oraz „Programu edu-
kacji leśnej społeczeństwa w LKP »Bory Lubu-
skie«”. Od 1998 r. prezes lubuskiego Oddziału
LOP. Pracuje od roku 2002 r. w „Zespole dyrekto-
ra generalnego LP ds. merytorycznego wspoma-
gania działalności w zakresie edukacji leśnej
w Lasach Państwowych”. 

Arleta Siarkiewicz-
-Hoszowska – absol-
wentka Wydziału Leś-
nego Akademii Rolni-
czej w Poznaniu, od
1994 roku pracownik
Nadleśnictwa Kliniska,
początkowo na stano-
wisku specjalisty, a od
roku 1997 kierownika
Ośrodka Edukacji

Przyrodniczo-Leśnej. Ukończyła studia podyplo-
mowe ochrony środowiska (AR w Poznaniu)
i ochrony parków narodowych (SGGW w War-
szawie) oraz liczne szkolenia w zakresie edukacji
przyrodniczej w kraju i za granicą. Brała udział
w wielu projektach i programach o charakterze
edukacyjnym. Od 2002 roku kieruje „Zespołem
zadaniowym dyrektora generalnego LP ds. wspo-
magania merytorycznego działalności w zakresie
edukacji leśnej w Lasach Państwowych”.
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