
Program Edukacji Środowiskowej
Pienińskiego Parku Narodowego



Wprowadzając w życie Program Edukacji Środowiskowej wyznaczono 
dwa główne cele dla których jest on realizowany: 

- podniesienie kultury zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego 

- uzyskanie akceptacji zwiedzających i ludności miejscowej 
dla istnienia Pienińskiego Parku Narodowego. 



Program Edukacji Środowiskowej Pienińskiego Parku Narodowego 
realizowany jest od 1994 roku. 
Skierowany jest do:

a. zwiedzających Pieniński Park Narodowy oraz osób czynnie obsługujących zwiedzanie 
(przewodnicy górscy,  flisacy),

b. ludności czterech gmin pienińskich a zwłaszcza: 
- uczniów szkół podstawowych i średnich, 
- nauczycieli szkół podstawowych i średnich, 
- radnych i urzędników samorządowych. 

c. dzieci i młodzieży z terenu całej polski przebywającej w Pienińskim Parku Narodowym na 
wypoczynku (tzw. Zielone Szkoły), 

d. pracowników instytucji zajmujących się edukacją ekologiczną, tj. Pro Natura, Eko OKO, 
Polski Klub Ekologiczny, Lasy Państwowe oraz Regionalne Ośrodki Edukacji 
Ekologicznej



Wyznaczone cele zamierzamy osiągnąć przez:

- zapoznawanie zwiedzających z wartościami przyrodniczymi i kulturowymi Pienin, 

- zapoznawanie zwiedzających z zasadami i celami konserwatorskiej ochrony przyrody, 

- zapoznawanie zwiedzających z historią kształtowania swoistego krajobrazu Pienin, 

- ukazanie pozytywnych i negatywnych skutków ingerencji człowieka w krajobraz, 

- uświadomienie zwiedzającym, że przekształcanie krajobrazu Pienin trwa nadal, 

- uświadomienie zwiedzającym, że takiemu samemu przekształceniu podlega krajobraz w  miejscach gdzie mieszkają
i tylko od tego w jaki sposób będą zarządzać środowiskiem  będzie zależało czy zapewnią sobie warunki dla trwałego rozwoju, 

- zapoznanie zwiedzających nie tylko z tym co chronimy ale także, jak i dlaczego chronimy
mało zmieniony działalnością człowieka krajobraz. 

- ukazywanie krajobrazu pienińskiego jako efektu działalności ludności miejscowej i wzbudzanie 
dumy z jego piękna, 

- przekazywanie podstawowych informacji umożliwiających prawidłowe zarządzanie 
środowiskiem we własnym gospodarstwie, wsi, gminie dla trwałego rozwoju, 

- zapoznawanie z celami i zasadami konserwatorskiej ochrony przyrody, 

- ukazywanie znaczenia Pienińskiego Parku Narodowego dla kraju, województwa, gminy, 

- podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się propagowaniem ochrony przyrody, 

- podnoszenie świadomości i wrażliwości środowiskowej, 

- nakłanianie do samodzielnego myślenia i aktywnej działalności skierowanej na
rozwiązywanie problemów środowiskowych. 





Działalność edukacyjną prowadzimy w następujących formach: 

- istnienie stałych ekspozycji i punktów informacyjnych w pawilonach wejściowych do  
Pienińskiego Parku Narodowego,

- prowadzenie działalności wydawniczej ( przewodnik, foldery, monografia, ulotki), 
- szkolenie osób obsługujących zwiedzających ( przewodnicy, flisacy), 

- urządzenia informacyjne poza Parkiem, 

- urządzenia informacyjne na terenie Parku, 

- prowadzenie prelekcji, wykładów, pogadanek, zajęć terenowych ogólnodostępnych

- organizowanie konferencji na temat praktycznych form edukacji środowiskowej 
prowadzonych przez pracowników Parku i specjalistów spoza Parku, 

- udostępnianie terenu Parku dla prowadzenia lekcji na tematy objęte programami 
szkolnymi, 

- prowadzenie zajęć z edukacji środowiskowej przez pracowników Parku dla uczniów 
klas V-VI szkół podstawowych i wszystkich klas gimnazjów, oraz uczniów szkół     
średnich 

- organizowanie raz w roku spotkań dla radnych i urzędników samorządowych z terenu 
powiatu nowotarskiego oraz czterech gmin pienińskich

































Program realizowany jest głównie na obszarze gmin: 
Krościenko, Szczawnica, Czorsztyn, Łapsze Niżne należących do powiatu nowotarskiego. 

Przewodnicy górscy biorący udział w szkoleniach są reprezentantami 
Kół Przewodnickich PTTK i PTT z województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego 

Flisacy pienińscy są członkami Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich na rzece Dunajcu. 

Nauczyciele uczestniczący w warsztatach i konferencjach pochodzą z gmin na, 
terenie których leży Pieniński PN.

Nauczyciele uczestniczący w warsztatach organizowanych wspólnie z Małopolskim Ośrodkiem 
Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu pochodzą z powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego, 
nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego. 

Grupy nauczycieli młodzieży szkolnej określane jako „grupy z zewnątrz” pochodzą głównie z dużych ośrodków miejskich: 
Łódź, Warszawa, Wrocław, Kraków, GOP, Tarnów, Bielsko Biała, Nowy Sącz



















Program Edukacji Środowiskowej  „Piękny krajobraz – dobra gospodarka, brzydki krajobraz –zła 
gospodarka”  dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z czterech gmin pienińskich

TEMATY ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ:
klasa  V – „Mieszkam w Pieninach”
klasa VI – „Będę właścicielem lasu”

TEMATY ZAJĘĆ W GIMNAZJUM:
klasa   I – „Będę gospodarzem gminy”
klasa  II – „Będę właścicielem gospodarstwa rolnego”
klasa III – „Co to jest park narodowy?”

TEMATY ZAJĘĆ W SZKOLE ŚREDNICH:
klasa   I – „Zarządzam środowiskiem”
klasa  II – „Mieszkam w otulinie Pienińskiego Parku Narodowego”
klasa III – „Produkuję bez odpadów”



Gimnazjaliści 
podczas zajęć terenowych

„Będę gospodarzem gminy”







Temat: „Mieszkam w Pieninach”, szkoła podstawowa, klasa V
Pieniński Park Narodowy, Program edukacji środowiskowej
materiały dla prowadzących zajęcia

po zrealizowaniu tematu uczeń powinien zapamiętać, że:
 Pieniny to teren, w którym człowiek przekształcając krajobraz nie zdewastował go ale urozmaicił,
 na miejscu monotonnego krajobrazu leśnego w wyniku działalności ludzkiej powstał 

charakterystyczny krajobraz pieniński,
 charakterystyczną cechą krajobrazu Pienin jest różnorodność, mająca dwa źródła: naturę 

i działalność człowieka,
 najpiękniejszy fragment Pienin został objęty ochroną  dzięki utworzeniu Pienińskiego Parku  

Narodowego,
 dla zachowania wspaniałego krajobrazu wszyscy mieszkańcy muszą o niego dbać, 
 największym zagrożeniem dla krajobrazu Pienin jest rozproszone i nieestetyczne budownictwo
treści kształcenia:
 elementy składowe krajobrazu,
 związki między poszczególnymi elementami krajobrazu, 
 estetyka i piękno krajobrazu,
 ingerencja człowieka w krajobraz
 krajobraz kulturowy i naturalny,
 w jakim celu istnieją parki Narodowe,
 ogólne informacje o Pienińskim Parku Narodowym,
 co to jest otulina parku narodowego?
pomoce:
 pakiet ćwiczeń „Strażnicy krajobrazu”,
 mapa fizyczna Polski,
 papier A4,
 ołówki, 



Temat: „Mieszkam w Pieninach”, szkoła podstawowa, klasa V
Pieniński Park Narodowy, Program edukacji środowiskowej
materiały dla prowadzących zajęcia

czas, miejsce realizacji:

9.00 – 9.30 szkoła, zapoznanie z celem zajęć,  jak pracować z pakietem „Strażnicy krajobrazu”?
 przedstawienie roli człowieka w kształtowaniu krajobrazu Pienin

9.30 – 13.30  wycieczka autokarowa: 
I wersja do Przełomu Białki i na zamek w Czorsztynie 
II wersja do Wąwozu Homole i na zamek w Czorsztynie 

rezerwat „Przełom Białki”:
dyskusja: „najstarsze dzieje człowieka w Pieninach”, zwiedzanie jaskini pod Obłazową: 
uzupełnienie arkusza ćwiczeń „życie ludzi pierwotnych”,  
rysunek węglem
dyskusja: „krajobraz naturalny – krajobraz kulturowy”, zwiedzanie rezerwatu 
omawiane zagadnienia: 
- elementy składowe krajobrazu, 
- rodzaje krajobrazów, 
- ingerencja człowieka w krajobraz, 
- w jakim celu istnieją rezerwaty przyrody i parki narodowe,  
- rola zadrzewień sródpolnych w krajobrazie 
uzupełnienie arkusza ćwiczeń „narysuj otaczający cię krajobraz” oraz I części arkusza „porównanie krajobrazów” 

zapora w Niedzicy:
dyskusja: „wspołczesne przekształcenia krajobrazu”, przejście przez koronę zapory, uzupełnienie II części arkusza „porównanie krajobrazów” 

Zamek Czorsztyn:
pogadanka: „człowiek średniowieczny w Pieninach, historia zamku w Czorsztynie”, 
uzupełnienie arkusza ćwiczeń „życie w średniowiecznym zamku” (II wersja) 
omawiane zagadnienia:
- początki ochrony przyrody w Pieninach,
- pszonak pieniński – endemit Pienin,
- konserwatorska ochrona zabytków,
wykonanie ćwiczenia „gdzie leży Pieniński Park Narodowy 

wąwóz Homole:
dyskusja: „krajobraz naturalny – krajobraz kulturowy” - zwiedzanie rezerwatu,
omawiane zagadnienia:
- elementy krajobrazu,
- rodzaje krajobrazów,
- ingerencja człowieka w krajobraz,
- w jakim celu istnieją parki narodowe i rezerwaty przyrody, 
- rola zadrzewień sródpolnych w krajobrazie,
uzupelnienie arkusza ćwiiczeń „narysuj otaczający cię kralobraz” oraz I części arkusza „porównanie krajobrazow” 

13.30 – 14.00 podsumowanie i zakończenie zajęć














