
PROGRAMY EDUKACYJNE
KARKONOSKIEGO CENTRUM EDUKACJI 

EKOLOGICZNEJ



PROGRAM EDUKACYJNY  „4 x PARK”
Program jest przewidziany dla szkół lub organizacji pozarządowych



Składają się na niego cztery części, które można realizować w dowolnym 
czasie dostosowując się do możliwości  własnych zarówno Parku jak  

młodzieży i nauczycieli. 

II Spotkanie

III Spotkanie

IV Spotkanie

I  Spotkanie



1. Prelekcja lub film o Karkonoskim Parku Narodowym, 
zwiedzanie ekspozycji multimedialnej, praca z kartami 

zadań w boksach edukacyjnych, praca w sali projekcyjnej



2. Zajęcia terenowe na ścieżce dydaktycznej, pobranie próbek do obserwacji, 
praca w pracowni terenowej i/lub plastycznej w Centrum



3. Zajęcia terenowe na wybranej ścieżce dydaktycznej (obszar główny parku).

Zajęcia terenowe na 
ścieżkach 

dydaktycznych  
powyżej  800 m n.p.m

Zajęcia całodniowe  z 
tematem zajęć

nawiązującym do 
wcześniejszej 

prezentacji

Gry, zabawy i zadania terenowe połączone z 
podstawowym szkoleniem dotyczącym zasad 

bezpiecznego poruszania się po górach i udzielania 
pierwszej pomocy.



4. Wizyta w KRNAP (Czechy)



4. Wizyta w KRNAP (Czechy)

Zajęcia terenowe na ścieżce 
dydaktycznej w Spindlerovym 

Mlynie, Ścieżce Lisa w 
Harrachovie



Inne dodatkowe działania które można 
zastosować w ramach programu:

Akcja „Sadzonka” w O.O. 
Śnieżka,  Szrenica lub 

Przełęcz. 

Akcja „Żaba” na terenie gmin karkonoskich 
przy współudziale szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych:



1. Prelekcja o Karkonoski m Parku Narodowym  lub  Karkonoszach.
2. Zajęcia terenowe na wybranej ścieżce dydaktycznej.

3. Wyjazd do  KRNAP (Czechy) 
W ramach programu można zastosować inne dodatkowe działania.

Program składa się z trzech części które w sposób 
bezpieczny i skuteczny pozwalają osobom 

niepełnosprawnym zapoznać się z karkonoską
przyrodą. 

PROGRAM EDUKACYJNY „3 x PARK” DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.



Jest on realizowany przy ścisłej współpracy  z nauczycielami ze szkół
specjalnych  i liderami „Warsztatów Terapii Zajęciowej”.

PROGRAM EDUKACYJNY „3 x PARK” DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.



Karkonoski Park Narodowy dostosował szlak do Wodospadu Szklarki dla 
osób niepełnosprawnych, na którym jest możliwość prowadzenia  

bezpiecznych i skutecznych zajęć terenowych. 



1. Prelekcja o Karkonoskim Parku Narodowym i zajęcia terenowe 
pieszo na ścieżce dydaktycznej. 

PROGRAM EDUKACYJNY  „2 x PARK”- ZIMOWY
Jest realizowany w okresie zimowym. 

Program  składa się z dwóch wariantów zajęć.





Drugi wariant jest związany z umiejętnością bezpiecznego sprawnego i 
skutecznego poruszania się na nartach. Umiejętności te są najpierw 

sprawdzane przez pracowników Parku.

2. Prelekcja o Karkonoskim Parku Narodowym i 
zajęcia terenowe za wykorzystaniem nart . 



Po zakwalifikowaniu się do zajęć terenowych na nartach, zajęcia 
są prowadzone przez dwóch pracowników edukacyjnych z grupą

do 10 osób. Zajęcia takie mogą być realizowane przy dobrych 
warunkach pogodowych i terenowych.



PROGRAM EDUKACYJNY „1 x PARK”
Prezentacja multimedialna o Karkonoskim Parku Narodowym

Zajęcia terenowe na jednej ze ścieżek dydaktycznych.



WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI – METODYKA 
PROWADZENIA ZAJĘĆ TERENOWYCH W KPN



Zajęcia z Kołem Przyrodniczym przy KPN



Konkurs „Parki narodowe skarbem naszej małej 
ojczyzny”



3. „Ścieżka przyrodnicza we Wschodnich Karkonoszach”

Ścieżki dydaktyczne 

w Karkonoskim Parku Narodowym

1. „Chojnik”

2. „Wokół Wielkiego i Małego Stawu”



5. „Do Wodospadu 
Szklarki”

6. Ścieżka dydaktyczna Szrenica”

4, „Polodowcowe 
dziedzictwo Karkonoszy”



7. „ Śląską Drogą
na Śnieżkę”

8. „Ścieżka dydaktyczna
po ekosystemach leśnych”

9. „Na Górę Chojnik”



DziaDziałłalnoalnośćść w roku 2008w roku 2008

Zajęcia edukacyjne:

• 6 przedszkoli
• 19 szkół podstawowych
• 6 gimnazjów
• 8 szkół średnich
• 5 uczelni wyższych
• 2 placówki specjalne i 1 Dom Dziecka



ZajZajęęcia w liczbachcia w liczbach

• Razem odbyło się 134 zajęć edukacyjnych
• Z programowych zajęć skorzystało:
• 2252 uczniów i studentów
• 292 nauczycieli
• 24 kandydatów na przewodników

• Z usług edukacyjnych skorzystały 3673 osoby
• Ekspozycję „Wirtualne Karkonosze” zwiedziły 

10754 osoby
• Z zajęć i imprez dodatkowych skorzystało 679 

uczestników



WspWspóółłpraca z instytucjami:praca z instytucjami:

• LOP
• DODN we Wrocławiu filia w Jeleniej Górze
• WCDN 
• Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
• Związek Gmin Karkonoskich
• ODNiPP w Złotoryi
• Delegatura Kuratorium Oświaty i 

Wychowania w Jeleniej Górze



• Referat Promocji Miasta Szklarska Poręba
• PTTK
• Park Narodowy Gór Stołowych
• Białowieski Park Narodowy
• Gorczański Park Narodowy
• Fundacja VIVO
• Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze
• Leśny Bank Genów w Kostrzycy
• Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze



• Dolnośląska Organizacja Turystyczna i 
Dolnośląska Federacja Przewodników

• Leśny Kompleks Promocyjny „Sudety 
Zachodnie”

• TV „Dami”
• Fundacja Kultury Ekologicznej
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Szklarskiej Porębie
• Karkonoski Sejmik Osób 

Niepełnosprawnych
• Polskie Towarzystwo Leśne



Imprezy edukacyjneImprezy edukacyjne

• Prelekcje
• Warsztaty
• Seminaria
• Konkursy
• Wystawy w galerii KCEE
• Dzień Ziemi – obchody lokalne
• Sprzątanie Karkonoszy (w ramach „Sprzątania 
Świata”)

• Imprezy masowe



WspWspóółłpraca zagranicznapraca zagraniczna

• Warsztaty dla młodzieży w KSEV Rychorska 
bouda

• „Dzieci Karkonoszy”
• „Morusky”
• Rajd naukowo-edukacyjny ”Putiak”
• Współpraca z ośrodkiem „Sever”
• EUROPARC
• Projekt Interreg-IIIa „Budowa transgranicznej 

sieci edukacji ekologicznej” – współpraca z 
Saksonią, partnerzy projektu: KPN i Saksonia 






