Konferencja „Edukacja Przygodą”
W dniach 14-15 października, w Teresinie pod Warszawą blisko 100 osób z całej
Polski zgłębiało tematykę outdoor&adventure education czyli pedagogikę przygody
zwaną też pedagogiką przeżyć bądź wychowaniem przez przygodę.
Konferencja została zorganizowana ze środków Programu Po Stronie Natury przez
Fundację Nasza Ziemia, Firmę Żywiec Zdrój S.A., Katedrę Animacji Kultury i Pracy
Socjalno-Wychowawczej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Pracownię Nauki i Przygody.
“Idea konferencji „Edukacja Przygodą” zrodziła się z przeświadczenia, że nie tylko sala
szkolna jest miejscem, gdzie można twórczo poznawać świat.. W Polsce, od początku
tego roku nauczyciele mają obowiązek prowadzenia swoich zajęć z wykorzystaniem form
edukacji terenowej, a nie ma dobrze upowszechnionych doświadczeń i praktycznych
wskazówek dla prowadzenia takiej edukacji, zwłaszcza dla przedmiotów przyrodniczych.
Dlatego właśnie outdoor&adventure education, zwaną również wychowaniem przez
przygodę, pedagogiką przygody czy pedagogiką przeżyć będzie głównym tematem
referatów i sesji warsztatowych mających miejsce w czasie konferencji” – mówiła Mira
Stanisławska-Meysztowicz, Prezes Fundacji Nasza Ziemia podczas otwarcia konferencji.
Wykładowcy i uczestnicy z całej Polski zmierzyli się z takimi tematami jak pedagogika
przeżyć na bazie doświadczeń niemieckich, nauka w przestrzeni otwartej, edukacyjna gra
terenowa, naukowe metody badań różnych grup organizmów czy zakładanie ogrodów –
ostoi zwierząt. Odbyły się też fascynujące eksperymenty z Centrum Nauki Kopernik, film
ze Szkoły Pod Żaglami oraz pokazowe lekcje w terenie.
Gościem specjalnym konferencji była dr Elizabeth Christie z Outdoor Education Section
of the Moray House School of Education na Uniwersytecie w Edynburgu, która wygłosiła
referat na temat Outdoor education jako dyscyplina akademicka.
Konferencja to odpowiedź na potrzebę zderzenia teorii nauczania z praktyką. Dlatego też
odbyły się nie tylko wykłady oraz warsztaty, ale zaplanowany został czas na wymianę
doświadczeń między uczestnikami.
Organizatorzy zapowiadają, że nie jest to ostatnie takie spotkanie, ponieważ w tej
dziedzinie dobrze upowszechnionej wiedzy i doświadczeń praktycznych jest jeszcze za
mało, a zainteresowanie nauczycieli tematyką jest bardzo duże – zgłoszeń i sygnałów o
chęci uczestnictwa w konferencji nadeszło dwukrotnie więcej niż było miejsc. Planowana
jest także publikacja pokonferencyjna, która zbierze wypracowane metody, wnioski
i doświadczenia wszystkich uczestników.

Więcej informacji:
Katarzyna Dytrych, tel. 512 158 325, e-mail: kasia.dulinska@naszaziemia.pl

Więcej o Programie Po Stronie Natury: www.postronienatury.pl
Informacje o konferencji wraz z programem: www.edukacjaprzygoda.pl

Lista prelegentów wraz z tytułami wystąpień
dr Ewa Palamer – Pedagogika przygody w naukach pedagogicznych
dr Wacław Sonelski – O pewnej metodzie realizacji projektów edukacji przygodowej
mgr Rafał Ryszka – Erlebnispӓdagogik – pedagogika przeżycia: doświadczenia niemieckie
dr hab. Rajmund Tomik – Turystyka aktywna w kontakcie z przyrodą w programie promocji
aktywności fizycznej szkoły
dr Andrzej Lis-Kujawski – Outdoor education – możliwość podnoszenia jakości życia osób
niepełnosprawnych
mgr Kamil Konopka – Znaczenie kontaktu z przyrodą i pozytywnych przygód dla
profilaktyki społecznej i resocjalizacji – propozycje oddziaływań psychopedagogicznych
mgr Krzysztof J. Kwiatkowski – Przygoda survivalu
mgr Małgorzata Dysarz-Lewińska – Przygotowanie i realizacja projektów społecznie
zaangażowanych jako element edukacji studentów socjologii Wyższej Szkoły Gospodarki
mgr inż. Ewa Majewska – „W lesie, o lesie i dla lasu” - inicjatywy edukacyjne podlaskich
leśników
Hanna Prószyńska-Bordas – Spływ kajakowy jako forma przygody i edukacji
gimnazjalistów spływających Skrwą Prawą
mgr Marzena Żachowska „Przygoda z przyrodą” wychowanków Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego nr 2 im. J. Korczaka w Elblągu
mgr Sylwia Olech – Ideały kształcenia a rzeczywistość szkolna – nauczanie przyrody w
formie outdoor education w polskim szkolnictwie
mgr Krystyna Jędrzejewska-Szmek – Postrzeganie wielozmysłowe i bezpośrednia
interakcja
mgr Małgorzata Oprządek – Przykład edukacji ekologicznej prowadzonej w austriackim
parku narodowym Nockberge
dr Alicja Komorowska-Zielny – Edukacja przyrodnicza w klasach 1-3 szkoły podstawowej
dr Elizabeth Mary Christie – Outdoor education jako dyscyplina akademicka
Lista warsztatów
Wystrzałowa lekcja czyli łatwe eksperymenty i doświadczenia z uczniami – Centrum Nauki
Kopernik
Edukacyjna gra terenowa – Zebra Projekt
Gry i zajęcia warsztatowe pomocne w rozwiązywaniu konfliktów – Pracownia Nauki i
Przygody
Ogrody Naszej Ziemi – Fundacja Nasza Ziemia
Szkoła pod Żaglami jako przykład outdoor&adventure education – dr Anna Bakowska
Uniwersytet Warszawski
Relacje przestrzenne – praca zespołowa i nauka w przestrzeni otwartej – Pracownia Nauki
i Przygody
Przyrodnicze eksperymenty – Fundacja Nasza Ziemia
Nowe formy pracy z grupą – Pracownia Nauki i Przygody
Naukowe metody badawcze różnych grup organizmów – praca w terenie z dziećmi i
młodzieżą – Fundacja Nasza Ziemia

Kilka słów o organizatorach
Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku przez Mirę
Stanisławską-Meysztowicz.
Realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej
i obywatelskiej. Od początku swego istnienia koordynuje w Polsce kampanię „Sprzątanie świata",
będącą częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World.
W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy na całym świecie.
Fundacja prowadzi również - wspólnie z samorządami, szkołami, organizacjami, biznesem
i mediami - całoroczne programy na rzecz ochrony środowiska. Realizuje również autorskie
projekty ochrony środowiska we współpracy z przedsiębiorcami, m.in. takimi jak: Żywiec Zdrój
S.A., Procter&Gamble, Coca Cola, Ricoh, Carrefour oraz wieloma innymi. Współpracuje
z organizacjami ekologicznymi na Ukrainie, Białorusi, Rosji i Litwie, wspierając rozwój ruchu Clean
up the World w tych państwach.
Fundacja Nasza Ziemia posiada 20 stałych współpracowników w całej Polsce. W jej akcjach
i programach każdego roku uczestniczy blisko 2 mln wolontariuszy!
Zapraszamy: www.naszaziemia.pl

Firma Żywiec Zdrój S.A. jest inicjator i sponsorem programu „Po Stronie Natury”. Ponieważ
produkty firmy pochodzą z natury, działania na rzecz środowiska zostały wpisane na stałe w jej
strategię działania. Firma szczególną uwagę przywiązuje do zasobów wodnych, a więc do
racjonalnego pozyskiwania wody i jej efektywnego wykorzystania. Projektuje coraz lżejsze
opakowania zmniejszając ilość surowców potrzebnych do ich wytworzenia. Segreguje odpady
zarówno w biurach jak i w zakładach produkcyjnych. Każdego roku stawia sobie ambitne cele
dotyczące redukcji emisji dwutlenku węgla, zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenia ilości
zużytego papieru czy wytwarzanych odpadów. Są one z jednej strony realizowane poprzez
inwestycje technologiczne, ale też dzięki codziennym indywidualnym decyzjom i dobrym nawykom
pracowników. Ogólnopolski program ekologiczny „Po Stronie Natury” jest dla firmy rozwinięciem
działań edukacyjnych, które do tej pory prowadziła lokalnie, w miejscach w których działa.
Zapraszamy: www.zywiec-zdroj.pl

Pierwsza Katedra Pedagogiki powstała na Uniwersytecie Warszawskim już w 1926r.
przygotowując studentów do pracy wychowawczej. Od tamtego czasu katedra stała się Wydziałem
i przeszła wiele zmian. Obecnie jest to jeden z najpopularniejszych wśród kandydatów Wydział,
który zapewnia interdyscyplinarny rozwój w różnych dziedzinach związanych z pedagogiką.
Studenci mogą angażować się w działalność naukową Wydziału oraz brać udział w wymianach
krajowych i międzynarodowych.

Inspiracją dla powołania Pracowni Nauki i Przygody, była wiara – poparta wiedzą oraz
doświadczeniem – w edukacyjną i wychowawczą siłę natury i przygody. Ludzie tworzący
Pracownię są, w większości, edukatorami, animatorami ale też podróżnikami, sportowcami czy
harcerzami. Swoimi doświadczeniami chcą dzielić się z innymi, ponieważ w najlepszy z możliwych
sposobów – na sobie – sprawdzili jak wspaniale może rozwijać się człowiek poprzez przygodę
w przyrodzie i zaskakujące spotkania z nauką. Chcą promować „pedagogikę przygody”.
W swoich działaniach kierują się szerokim rozumieniem edukacji. Nie sprowadzają jej tylko do
ilości zdobytej wiedzy, ponieważ sucha wiedza daje słabe fundamenty kształcenia. Szukają
połączenia między wiedzą, kształceniem a wychowaniem. Uważają, że człowiek potrzebuje
harmonijnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego – aby było to możliwe, powinien
się uczyć, zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia ale też po prostu beztrosko bawić!
Zapraszamy: www.naukaprzygoda.pl
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