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Szkolenia dla nauczycieli 

9 szkoleń dla nauczycieli: 
Rabka Zdrój, Kamionki, 
Podlesice, Rodowo, 
Rytebłota, Spała 
175 nauczycieli z 13 województw 



Szkolenia dla nauczycieli 



Pakiet: nauczyciel + klasa = długi cykl długich zajęć ! 



Warsztaty dla uczniów - Dzicy Trenerzy w akcji ! 



Warsztaty dla uczniów - Dzicy Trenerzy w akcji ! 

     Dużo czasu spędziliśmy na 
turlaniu się z różnych górek 
i wbieganiu na nie. Dzieci 
nauczyły mnie jak się 
turlać, żeby uniknąć urazów 
głowy.  

      (Małgorzata Pichura) 
 

Warsztaty prowadziło 29 
trenerów. Wzięło w nich 
udział 139 klas z 13 
województw - łącznie 2730 
uczniów.  

A na zajęciach: 



Warsztaty dla uczniów - Dzicy Trenerzy w akcji ! 

      Jeden chłopiec nie pojechał na 
swoje zawody pływackie, z 
których zazwyczaj przywozi 
medale. Odbywały się  one tego 
samego dnia, co nasze ostatnie 
spotkanie, ale on rozmyślił się 
rano i powiedział mamie, że nie 
ma mowy, jedzie do lasu!   

      (Irka Jazukiewicz) 

W klasie po powrocie usłyszałam, 
że było „kaczo, byczo i indyczo” – 
mega satysfakcja!   
(Agnieszka Sala) 



Warsztaty dla uczniów - Dzicy Trenerzy w akcji ! 

     Jedna dziewczynka bała się 
mrówek, pająków oraz tego,  że 
się ubrudzi i potarga włosy. Na 
szczęście za każdym razem w 
połowie zajęć zapomniała o 
swoich lękach i dobrze się bawiła. 
(Diana Barańska) 



Warsztaty dla uczniów - Dzicy Trenerzy w akcji ! 

Podczas koncertu leśnej orkiestry któreś 
z dzieci krzyknęło: „Dzika przyroda jest 
super!” . To było fantastyczne 
podsumowanie wszystkich warsztatów.  
(Magda Kuś) 



Warsztaty dla uczniów – Dzicy Nauczyciele w akcji ! 

      



Nauczyciele o projekcie 

      Pragnę podziękować za sposób ewaluacji. 
Bez „kwitów”, uciążliwości zestawień i 
sztywnych tabel..., mogłam napisać to, co 
uznałam za ważne i piękne.  

Zakończenie warsztatów przywitałam z 
żalem, ponieważ chciałam zarazić nimi jak 
najwięcej osób. Myślałam więc jak to 
zrobić i …wymyśliłam! Zaproponowałam 
warsztaty „W dziką stronę” dla naszych 
rodziców!  

Korzyści płynące z tego projektu określę 
metaforycznie: OTWARCIE OKNA. 
Poznałam moją klasę z innej strony, 
dzieci także poznały mnie inaczej niż na 
lekcji. Wyjazdy dały nam możliwość 
cieszenia się sobą bez dzwnonkowo-
lekcyjnej presji czasu. 

Na początku obawiałam się tego 
projektu, ponieważ nie jestem 
przyrodniczką 

Mnie jako nauczycielowi warsztaty te dały sprawdzone narzędzia, które mogę 
wykorzystać w pracy z dziećmi. Pokazały również jak w łatwy sposób można wprowadzić 
dzieci w świat przyrody, jak je zachęcić, zbliżyć i wciągnąć do tego świata. 



Dzieci o projekcie 

    W lesie poczułam wolność i zapach. 

W tym projekcie najbardziej spodobało mi 
się to, że mogliśmy być razem, oderwać 
się od lekcji ale też nauczyć się wielu 
rzeczy.  
 
 

Super były zabawy na polanie, które uczyły nas co się dzieje w lesie (zasoby i 
zwierzęta). Wiele się dowiedziałam, o wiele więcej niż na przyrodzie. Było też 
ciekawiej i o wiele przyjemniej.  

Ja dzięki warsztatom przestałam się bać 
małych pajączków, bo zrozumiałam, że 
one też się mnie boją, może nawet 
bardziej. Zrozumiałam też, że jak nasza 
klasa będzie ze sobą współpracować , to 
osiągniemy naprawdę wiele. 



Leśne szkoły 

 
Dla kogo ? 
 
Dokąd? 
 
Rytebłota  
Zawadka Rymanowska 
Podlesice 
Duszniki Zdrój 
 
 
 
 



Spotkanie organizacyjne Dzikich Trenerów 



Leśne szkoły 



Filmy  



Książka i seminaria upowszechniające 



Kontynuacja – projekt „Visegrad – into the wild” 

Partnerzy 
 
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület  -
(Węgierskie Stowarzyszenie Edukacji 
Środowiskowej) 
 
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie 
(Instytut Ekologii Stosowanej „Daphne”, 
Słowacja) 
 
Sluňákov - centrum ekologických aktivit 
města Olomouce, o.p.s. (Ołomuński 
Ośrodek Działań Ekologicznych 
„Sluňákov”,Czechy) 



Dzień Pustej Klasy 2016 
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