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Ośrodek Edukacyjny wraz z Muzeum w 
Krempnej
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Formy edukacji

 Zajęcia kameralne i terenowe
 Główna ekspozycja i ekspozycje dodatkowe
 Ścieżki przyrodnicze
 Konkursy
 Wydawnictwa
 Strony internetowe



Kto korzysta z oferty edukacyjnej?

 Młodzież okolicznych 20 gimnazjów – w 
ramach podpisanego porozumienia

 Pozostałe grupy szkolne z okolicznych gmin i 
powiatów

 Zorganizowane grupy dorosłych
 Grupy rodzinne, turyści indywidualni
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Kto korzysta z oferty edukacyjnej?

Grupy zorganizowane odwiedzające OEM w latach 
2005 - 2009



Ewidencja osób odwiedzających 
Ośrodek Edukacyjny MPN
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Szacunkowa ilość osób wchodzących na teren MPN: 50.000 rocznie



Najczęściej wybierane formy edukacji 
(dane za rok 2008)
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Podkarpackie
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Skąd przyjeżdżają do nas grupy?
(dane za rok 2008)
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Wnioski / Pytania

 Edukacja ekologiczna prowadzona przez MPN 
skierowana jest do stosunkowo niewielkiej grupy 
odbiorców

 Największą popularnością cieszą się formy krótkie 
ale intensywne w odbiorze

 Docieramy przede wszystkim do grup lokalnych

 Czy jest to wystarczający „efekt ekologiczny”? 
Profesjonalny PR? Więcej o parkach narodowych w 
mediach? Wspólna marka parków narodowych?



Plany na przyszłość

 Oferta dla grup niepełnosprawnych
 Nowe wystawy tematyczne
 Ogród dydaktyczny przy OEM
 Ankietowanie grup rodzinnych i turystów 

indywidualnych



Dziękuję za uwagę


