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Stowarzyszenie ODE Źródła od 25 lat 
zajmuje się szeroko rozumianą edukacją 
ekologiczną, przyrodniczą, globalną i 
obywatelską.
Naszą misją jest stałe zwiększanie 
stopnia świadomości ekologicznej 
społeczeństwa poprzez aktywną 
edukację ekologiczną, realizowaną 
głównie poprzez warsztaty dla dzieci 
i młodzieży, szkolenia dla nauczycieli 
i edukatorów,    terenowe, 
ogólnopolskie projekty informacyjne. 



Razem dla edukacji 

Dzielimy się naszym doświadczeniem

• prowadząc szkolenia dla nauczycieli i 

edukatorów oraz szkoły trenerów,

• wydając bezpłatne materiały edukacyjne, 

• wspierając inne organizacje i instytucje w 

tworzeniu 

i realizowaniu programów edukacyjnych,

• lobbując na rzecz lepszej edukacji, 

• inicjując projekty i działania takie jak np. 

ogólnopolski Dzień Pustej Klasy, 

• badamy i analizujemy dostępność i jakość 

edukacji ekologicznej i globalnej i piszemy 

rekomendacje. 

Łączymy edukatorów i wymieniamy się wiedzą.

Zapraszamy do współpracy!



Dlaczego edukacja w naturze jest tak ważna?



W czterech ścianach



Syndrom deficytu natury

Richard Louv pisze, że wzrastająca liczba dysfunkcji rozwojowych w sferze 

psychosomatycznej może mieć swe ważne źródło w bardzo ograniczonym 

lub zupełnym braku kontaktu dzieci z naturą. 

Syndrom deficytu natury ma wpływ na sferę psychiczną 

i społeczną (zdolność koncentracji, przytępienie 

zmysłów, zmniejszenie kreatywności, niższe poczucie 

własnej wartości, niższe umiejętności radzenia sobie 

w pojedynkę i w grupie – w porównaniu do dzieci, które 

mają możliwość swobodnej zabawy w przyrodzie).

Co zdumiewające, problem nie dotyczy nie wyłącznie 

dzieci miejskich. 



Bezpieczeństwo ponad wszystko...

„Strach to największa siła jaka oddziela 
dziecko od wszystkich niezbędnych do 
prawidłowego rozwoju dobrodziejstw 
kontaktu z naturą. Dzieci i dorośli 
zaczynają widzieć przyrodę jako 
swojego naturalnego wroga – Babę Jagę 
zastępującą inne, trudniejsze do 
zidentyfikowania powody do strachu”. 

Richard Louv



Co utrudnia wychodzenie z klasą w teren? 

Brak czasu

Biurokracja 

Brak dodatkowych opiekunów

Pogoda

Koszty

Postawa rodziców

Postawa dyrekcji szkół

Postawa nauczycieli

Poczucie, że to strata czasu

Chęci



Zderzenie z prawdziwym lasem

– Po co tu przyszliśmy? – dzieci pytały w lesie 
– Przecież tu nic nie ma!



Poczuć się tubylcem w lesie

Doświadczenia z projektu 

„EkoRok ze Źródłami w naturze”

oraz Bardzo Zielonych Szkół



Głosy nauczycielek

„Podczas zajęć terenowych u dzieci ukraińskich 
pierwszy raz widziałam uśmiech na twarzach”.

„Dzieci z Ukrainy o wiele lepiej integrują się z grupą, 
gdy są w terenie”.

„Podczas zajęć terenowych dzieci, mimo różnic 
językowych, świetnie się dogadują”.

„Łatwiej się dzieciom dogadać w trakcie działania, 
dzieci ukraińskie szybciej się otwierają, łatwiej im 
przełamać barierę języka, pokazuje się u nich 
radość”.

„Dzieci, które w klasie są bierne, w terenie chętniej 
się wypowiadają i angażują”.

„W przyrodzie puszczają hamulce, dzieci pokazują 
się od innej strony, ujawniają umiejętności i wiedzę 
które w klasie nie miałyby szans się ujawnić”.



Jak się do tego zabrać?

Zrobić dobry klimat dla edukacji 

w naturze

Odbiurokratyzować wyjścia

Wprowadzić rutynę wyjść w teren

Przeszkolić kadrę

Zachęcać dzieci i rodziców spędzania 
czasu w przyrodzie



Dzień Pustej Klasy

Święto edukacji w naturze obchodzone co roku w czerwcu.

Zachęcamy szkoły i przedszkola do wspólnego świętowania tego 
wyjątkowego dnia – dnia, w którym dzieci i młodzież, wspólnie ze swoimi 
nauczycielami, porzucają naukę w klasie na rzecz nauki w przyrodzie.

dzienpustejklasy.pl



Szkolenia dla nauczycieli i animatorów
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Rodzinne spotkania z przyrodą



Półkolonie całe w terenie



Bardzo Zielone Szkoły
Kilkudniowe wycieczki z intensywnym programem ekologiczno-przyrodniczym.

Z każdą grupą jedzie trener edukacji ekologicznej. 

www.zieloneszkoly.pl



Więcej pomysłów i materiałów

www.zrodla.org



Po prostu wyjdźcie na dwór



fot. A.Chomczyńska


