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ADRESACI DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

 lokalne szkoły i przedszkolalokalne szkoły i przedszkola

 „zielone szkoły”, kolonie i obozy letnie„zielone szkoły”, kolonie i obozy letnie

 studencistudenci

 dorośli dorośli -- różne grupy społeczne i zawodoweróżne grupy społeczne i zawodowe

 turyści indywidualni turyści indywidualni 



BAZA EDUKACYJNABAZA EDUKACYJNA

 obiekty muzealneobiekty muzealne (Muzeum w Smołdzinie, Filia w Rowach i (Muzeum w Smołdzinie, Filia w Rowach i 
Rąbce)Rąbce)

 zaplecza edukacyjnezaplecza edukacyjne pt. „Przyrodnicza układanka pt. „Przyrodnicza układanka –– WODA, WODA, 
LAS, PIASEK i WIATR” przy obiektach muzealnychLAS, PIASEK i WIATR” przy obiektach muzealnych

 ścieżki przyrodnicze i trasyścieżki przyrodnicze i trasy edukacyjne na bazie szlaków edukacyjne na bazie szlaków 
turystycznych (najbardziej popularna turystycznych (najbardziej popularna –– trasa w OO Rąbka trasa w OO Rąbka 
wzdłuż szlaku do Wydmy Łąckiej)wzdłuż szlaku do Wydmy Łąckiej)

 tzw. tzw. punkty edukacyjnepunkty edukacyjne i tablice informacyjne przy i tablice informacyjne przy 
szlakach turystycznychszlakach turystycznych

 wieże i pomosty obserwacyjnewieże i pomosty obserwacyjne



TROCHĘ LICZB …TROCHĘ LICZB …

 275 tys. osób275 tys. osób zwiedzających SPN zwiedzających SPN (na podstawie sprzedaży biletów)(na podstawie sprzedaży biletów)

 30 tys. osób30 tys. osób zwiedzających Muzeum i jego filie zwiedzających Muzeum i jego filie 

tj. ok. 1/10 ogółu turystówtj. ok. 1/10 ogółu turystów

 3,5 tys. osób3,5 tys. osób uczestniczących w lekcjach muzealnych uczestniczących w lekcjach muzealnych 

z pracownikiem SPN z pracownikiem SPN 

 3 tys. osób3 tys. osób biorących udział w zajęciach terenowych biorących udział w zajęciach terenowych 

tj. ok. 1/100 ogółu turystówtj. ok. 1/100 ogółu turystów



PODSTAWOWY „PAKIET” EDUKACYJNY PODSTAWOWY „PAKIET” EDUKACYJNY 
DLA GRUP SPOZA PARKU I OTULINYDLA GRUP SPOZA PARKU I OTULINY

 zajęcia w Muzeum (1 godz. lekcyjna)zajęcia w Muzeum (1 godz. lekcyjna)
 zajęcia na zapleczu edukacyjnym (1 godz. lekcyjna)zajęcia na zapleczu edukacyjnym (1 godz. lekcyjna)
 zajęcia z kartami pracy i pomocami na wybranej zajęcia z kartami pracy i pomocami na wybranej 
ścieżce lub trasie (do 6 godz.)ścieżce lub trasie (do 6 godz.)

Oferta dodatkowa:Oferta dodatkowa:
 prezentacja multimedialnaprezentacja multimedialna
 projekcja filmu przyrodniczegoprojekcja filmu przyrodniczego
 zajęcia kameralne, gry i zabawy edukacyjnezajęcia kameralne, gry i zabawy edukacyjne



OBIEKTY MUZEALNE OBIEKTY MUZEALNE –– OFERTA DLA WSZYSTKICHOFERTA DLA WSZYSTKICH

 od 1974 r.od 1974 r.
 powierzchnia wystawiennicza powierzchnia wystawiennicza -- 255m kw.255m kw.
 działy: Ochrona przyrody, Plaża, Wydmy, Las, działy: Ochrona przyrody, Plaża, Wydmy, Las, 

Jeziora, wystaw czasowych,Jeziora, wystaw czasowych,
 sala dydaktyczna wyposażona w multimediasala dydaktyczna wyposażona w multimedia

MUZEUM W SMOŁDZINIE

Muzeum i jego filie traktowane są jako „wrota” do Parku. 
To podstawowe narzędzie w edukacji, przygotowuje 

zwiedzających do świadomego poznawania przyrody SPN.



 od 1992r.
 powierzchnia 47m kw. 
 ekspozycja „Wydmy”

FILIA MUZEUM 

RĄBKA 



 od 2002 r. 
 powierzchnia 101m kw.
 ekspozycja „Plaża – cztery pory roku”
 projekcje  multimedialne

FILIA MUZEUM 

ROWY



ZAJĘCIA W MUZEUMZAJĘCIA W MUZEUM

W oparciu o ekspozycje:W oparciu o ekspozycje:
 prelekcje, wykładyprelekcje, wykłady
 lekcje muzealnelekcje muzealne
 lekcje z kartami pracylekcje z kartami pracy

W sali dydaktycznej:W sali dydaktycznej:

 prelekcje multimedialneprelekcje multimedialne

 zajęcia kameralne zajęcia kameralne 

 gry i zabawy edukacyjnegry i zabawy edukacyjne

 projekcje filmów projekcje filmów 
przyrodniczychprzyrodniczych

Smołdzino

Rowy



ZAPLECZA EDUKACYJNEZAPLECZA EDUKACYJNE

„Przyrodnicza układanka WODA, LAS, PIASEK  i WIATR”„Przyrodnicza układanka WODA, LAS, PIASEK  i WIATR”

Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu uzyskanemu Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu uzyskanemu 
z z NFOŚiGWNFOŚiGW w Warszawiew Warszawie

CZYM SĄ?CZYM SĄ?

MiniMini--ścieżki (ogródki) edukacyjne z drewnianymi urządzeniami ścieżki (ogródki) edukacyjne z drewnianymi urządzeniami 
dydaktycznymi służącymi poznaniu trzech podstawowych siedlisk dydaktycznymi służącymi poznaniu trzech podstawowych siedlisk 
przyrodniczych Parku (WODA, LAS, PIASEK i WIATR) i zaprezentowanprzyrodniczych Parku (WODA, LAS, PIASEK i WIATR) i zaprezentowaniu iu 
ich zasadniczej roli dla różnorodności przyrodniczej SPN.ich zasadniczej roli dla różnorodności przyrodniczej SPN.

Propozycja dla grup zorganizowanych i turystów indywidualnych.Propozycja dla grup zorganizowanych i turystów indywidualnych.



POŁOŻENIEPOŁOŻENIE

Przy obiektach muzealnych: Przy obiektach muzealnych: 
 w Smołdzinie w Smołdzinie -- LAS LAS 
 w Rowach w Rowach -- WODA WODA 
 w Rąbce w Rąbce -- PIASEK i WIATR PIASEK i WIATR 



ZADANIAZADANIA

 zwrócenie uwagi na bogactwo ekosystemów, flory i fauny w Parkuzwrócenie uwagi na bogactwo ekosystemów, flory i fauny w Parku
 badanie zjawisk przyrodniczych na wiele sposobów, różnymi badanie zjawisk przyrodniczych na wiele sposobów, różnymi 

zmysłami, rozwijanie umiejętności pracy w zespołach zadaniowych,zmysłami, rozwijanie umiejętności pracy w zespołach zadaniowych,
integracja grup klasowych i rodzinnychintegracja grup klasowych i rodzinnych

POMOCEPOMOCE

 do każdego zaplecza wydano komplet 2 folderów, z których jeden do każdego zaplecza wydano komplet 2 folderów, z których jeden 
zawiera opis danego ekosystemu, drugi propozycje zadań zawiera opis danego ekosystemu, drugi propozycje zadań 
edukacyjnych z wykorzystaniem urządzeń na danym zapleczuedukacyjnych z wykorzystaniem urządzeń na danym zapleczu



PROJEKTPROJEKT
spójny dla całości koncepcji, posiadający zarówno wspólne spójny dla całości koncepcji, posiadający zarówno wspólne 
(podobne) elementy, jak też urządzenia niepowtarzalne i (podobne) elementy, jak też urządzenia niepowtarzalne i 

związane wyłącznie z jednym zapleczemzwiązane wyłącznie z jednym zapleczem



Zaplecze LAS w Smołdzinie

Tablica „Foto-pstryk” do zdjęć grupowych z ekosystemem leśnym



… łańcuch pokarmowy”

… skocznia

LEŚNA …

… łamigłówka

… metryka



Zaplecze PIASEK i WIATR 

w Rąbce

„Foto-pstryk” – tablica do zdjęć 
grupowych z ekosystemem wydmowym

„Piaskowa przesuwanka”



„Mieszkańcy piaskowych uroczysk”

„Twister z otoczaków”

„Skrzynia pełna skarbów”

„Wiatromierz Wilda”



Zaplecze WODA 

w Rowach

„Foto-pstryk” – tablica do zdjęć grupowych

z wybranymi gatunkami wodnej flory i fauny



„Mięczaki naszych wód”

„Podwodny świat”

„Wodne koło”



ZAINTERESOWANIE OBIEKTEMZAINTERESOWANIE OBIEKTEM
„EFEKT EKOLOGICZNY”„EFEKT EKOLOGICZNY”

 W 2008 r. (I rok funkcjonowania)W 2008 r. (I rok funkcjonowania)

1540 osób1540 osób (dane niepełne, ewidencja tylko z zaplecza LAS)(dane niepełne, ewidencja tylko z zaplecza LAS)

 zajęcia z pracownikiem SPN (210 osób)zajęcia z pracownikiem SPN (210 osób)
-- 5 grup lokalnych5 grup lokalnych
-- 2 grupy spoza SPN2 grupy spoza SPN

 zajęcia samodzielnie prowadzone zajęcia samodzielnie prowadzone -- 98 wejść (1330 osób)98 wejść (1330 osób)
-- 25 grup zorganizowanych25 grup zorganizowanych
-- 73 grupy rodzinne73 grupy rodzinne



 W 2009 r. (II rok funkcjonowania)W 2009 r. (II rok funkcjonowania)

11 tys. osób11 tys. osób (dane na dzień 31.08. z trzech obiektów)(dane na dzień 31.08. z trzech obiektów)

 zajęcia z pracownikiem SPN zajęcia z pracownikiem SPN 

WODA WODA –– 13 grup (425 osób)13 grup (425 osób)

LAS LAS –– 30 grup (980 osób)30 grup (980 osób)

PIASEK i WIATR PIASEK i WIATR –– 38 grup (1853 osób)38 grup (1853 osób)

 zajęcia samodzielnie prowadzonezajęcia samodzielnie prowadzone

WODA WODA –– brak danychbrak danych

LAS LAS –– 516 wejść (5075 osób) 516 wejść (5075 osób) 
w tym 89 grup powyżej 10 osóbw tym 89 grup powyżej 10 osób

PIASEK i WIATR PIASEK i WIATR –– 368 wejść (2653 osoby) 368 wejść (2653 osoby) 
w tym 45 grup powyżej 10 osóbw tym 45 grup powyżej 10 osób



ŚCIEŻKI PRZYRODNICZEŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

5 ścieżek o łącznej długości 30,5km5 ścieżek o łącznej długości 30,5km
 „Klucki Las” „Klucki Las” –– 1993 r., 5km, ekologiczno1993 r., 5km, ekologiczno--kulturowa, dla LO i studentówkulturowa, dla LO i studentów

 „Żarnowska” „Żarnowska” –– 10km, ekologiczno10km, ekologiczno--fitosocjologiczna, dla LO i studentówfitosocjologiczna, dla LO i studentów

 „Gardnieńskie Lęgi” „Gardnieńskie Lęgi” –– 5km, ornitologiczno5km, ornitologiczno--ekologiczna, dla LO i studentówekologiczna, dla LO i studentów

 „Światło Latarni” „Światło Latarni” –– 5,5km, przyrodniczo5,5km, przyrodniczo--kulturowa, dla uczniów wszystkich kulturowa, dla uczniów wszystkich 
szkół i turystówszkół i turystów

 „Rowokół” „Rowokół” –– 5km, przyrodnicza, dla uczniów wszystkich szkół i turystów5km, przyrodnicza, dla uczniów wszystkich szkół i turystów

Trasa edukacyjnaTrasa edukacyjna
 w OO Rąbka w OO Rąbka –– 12km, na bazie zielonego szlaku spacerowego do Góry Łąckiej, 12km, na bazie zielonego szlaku spacerowego do Góry Łąckiej, 

dla uczniów wszystkich typów szkół i turystów indywidualnychdla uczniów wszystkich typów szkół i turystów indywidualnych



„Światło Latarni” – przystanek 
XII „Tajemnice plaży”

„Gardnieńskie Lęgi” –
początkowa tablica z mapą



Wiata edukacyjna przy ścieżce „Żarnowska”

Pamiątkowa tablica w obszarze 
ochrony ścisłej „Klukowe Buki” 
przy trasie ścieżki „Klucki Las”

Ostatni przystanek ścieżki „Rowokół” 



ZAJĘCIA NA ŚCIEŻKACH ZAJĘCIA NA ŚCIEŻKACH 
PROWADZONE SĄ W OPARCIU O:PROWADZONE SĄ W OPARCIU O:

 WydawnictwaWydawnictwa –– kolorowe przewodniki z opisami zjawisk kolorowe przewodniki z opisami zjawisk 
przyrodniczych na przystankach oraz propozycjami zadań przyrodniczych na przystankach oraz propozycjami zadań 
edukacyjnych do wykonania (dla grup samodzielnie edukacyjnych do wykonania (dla grup samodzielnie 
realizujących własny program edukacyjny)realizujących własny program edukacyjny)

 Karty pracyKarty pracy –– specjalnie przygotowane zestawy zadań specjalnie przygotowane zestawy zadań 
edukacyjnych do wykonania, zróżnicowane pod względem edukacyjnych do wykonania, zróżnicowane pod względem 
trudności, dostosowane do wieku uczestnikówtrudności, dostosowane do wieku uczestników

 OznakowanieOznakowanie w terenie i tablice przystankowe z krótkim w terenie i tablice przystankowe z krótkim 
opisem prezentowanego zjawiska, siedliska, zbiorowiska opisem prezentowanego zjawiska, siedliska, zbiorowiska 
czy okazu flory lub faunyczy okazu flory lub fauny

 Dodatkowe pomoceDodatkowe pomoce –– np. kwasomierze, np. kwasomierze, klupyklupy, świdry , świdry 
przyrostowe, wysokościomierze, lornetki, zestawy przyrostowe, wysokościomierze, lornetki, zestawy 
walizkowe do badania właściwości chemicznych wody itp.walizkowe do badania właściwości chemicznych wody itp.



Przewodniki po ścieżkach

Karty pracy



Pomiary morfometryczne 

Praca w zespole

Pogadanka

Karty pracy

METODY PRACY



STATYSTYKASTATYSTYKA ZAJĘĆ Z GRUPAMIZAJĘĆ Z GRUPAMI

2008 rok2008 rok
 66 zajęć66 zajęć na ścieżce „Światło Latarni” w Czołpinie, w tym 20 na ścieżce „Światło Latarni” w Czołpinie, w tym 20 

grup z pracownikiem SPNgrup z pracownikiem SPN
 30 zajęć30 zajęć na trasie edukacyjnej w Rąbce, w tym 13 z na trasie edukacyjnej w Rąbce, w tym 13 z 

pracownikiem SPNpracownikiem SPN
 33 zajęcia33 zajęcia na pozostałych ścieżkach i trasach, w tym 17 z na pozostałych ścieżkach i trasach, w tym 17 z 

pracownikiem SPNpracownikiem SPN

2009 rok (dane do 31.08.)2009 rok (dane do 31.08.)
 54 zajęcia54 zajęcia na ścieżce „Światło Latarni” w Czołpinie, w tym na ścieżce „Światło Latarni” w Czołpinie, w tym 

17 grup z pracownikiem SPN17 grup z pracownikiem SPN
 22 zajęcia22 zajęcia na trasie w Rąbce, w tym 18 z pracownikiem SPNna trasie w Rąbce, w tym 18 z pracownikiem SPN
 55 zajęć55 zajęć na pozostałych ścieżkach i trasach edukacyjnych, w na pozostałych ścieżkach i trasach edukacyjnych, w 

tym 14 z pracownikiem SPNtym 14 z pracownikiem SPN



EDUKACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCIEDUKACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
 9 przedszkoli9 przedszkoli
 19 szkół podstawowych19 szkół podstawowych
 9 szkół gimnazjalnych9 szkół gimnazjalnych
 urzędy gminurzędy gmin
 gminne i wiejskie ośrodki kulturygminne i wiejskie ośrodki kultury
 inne placówki np. Biblioteka Miejska w Łebie, ODN, AP, inne placówki np. Biblioteka Miejska w Łebie, ODN, AP, 

Areszt Śledczy w Ustce, DPSAreszt Śledczy w Ustce, DPS

Stałe programy dla szkół:

„Jestem mieszkańcem SPN”

„Trzeba poznać, aby chronić…”

„Człowiek wpływa na oblicze przyrody”

„Cztery pory roku” – program resocjalizacji skazanych 
poprzez opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w czasie 
zajęć edukacyjnych z pracownikiem Parku na terenie SPN 

(4 cykliczne spotkania zgodnie ze zmianą pór roku). 



SŁOWIŃSKI TURNIEJ EKOLOGICZNY 
O PUCHAR DYREKTORA SPN

cykliczna impreza dla szkół lokalnych

Najpierw … rejestracja drużyn

Świat na kostkach malowany …

Parkowy Piotruś …

Potem …rozgrywki w konkurencjach

Logo dla >Karlika<



Turniej …

Liczenie gacków, mopków i karlików …

i…  puchary dla najlepszych drużyn

Quiz …

Wspólne ognisko …



INNE WYBRANE PROPOZYCJE ZAJĘĆ INNE WYBRANE PROPOZYCJE ZAJĘĆ 
DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCIDLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Zajęcia w szkole z cyklu „Ferie z przyrodą”

Akcja „Sprzątanie Świata”

Zajęcia kameralne

Gry i zabawy w plenerze



… na imię dla pomnikowego dębuKONKURSY …

… plastyczny z okazji Dnia Ziemi



IMPREZY PLENEROWE …

… pokonkursowe … plenerowe

WYSTAWY …

„Morska majówka”



Obozy studenckie

Warsztaty i seminaria 
dla nauczycieli



EDUKACJA TURYSTÓW INDYWIDUALNYCHEDUKACJA TURYSTÓW INDYWIDUALNYCH

 Muzea i zaplecza edukacyjne (wejście z wykupionym Muzea i zaplecza edukacyjne (wejście z wykupionym 
kompletem folderów)kompletem folderów)

 Tzw. punkty edukacyjne Tzw. punkty edukacyjne –– zadaszone tablice informacyjne w zadaszone tablice informacyjne w 
12 punktach SPN (o ekosystemach i zjawiskach 12 punktach SPN (o ekosystemach i zjawiskach 
przyrodniczych obserwowanych w danym miejscu)przyrodniczych obserwowanych w danym miejscu)

 Pozostałe tablice turystyczne, mapy, regulaminy, Pozostałe tablice turystyczne, mapy, regulaminy, 
drogowskazy itp.drogowskazy itp.

 Pomosty i wieże widokowe, kładki do punktów Pomosty i wieże widokowe, kładki do punktów 
obserwacyjnychobserwacyjnych

 Przewodniki turystyczne i po ścieżkach przyrodniczych, Przewodniki turystyczne i po ścieżkach przyrodniczych, 
foldery, mapy, monografie foldery, mapy, monografie 



Tablice turystyczne dwujęzyczne

Tablice informacyjne o wykonywanych 
zabiegach ochronnych

Mapy z regulaminem udostępnienia SPN

W TERENIE …



POZOSTAŁE DZIAŁANIA EDUKACYJNEPOZOSTAŁE DZIAŁANIA EDUKACYJNE

 udostępnianie terenu SPN do realizacji autorskich udostępnianie terenu SPN do realizacji autorskich 
programów edukacyjnych bez udziału pracownika programów edukacyjnych bez udziału pracownika 
Parku (ewidencja grup i zezwoleń na podstawie Parku (ewidencja grup i zezwoleń na podstawie 
„wniosku o udzielenie zezwolenia” i konspektów zajęć „wniosku o udzielenie zezwolenia” i konspektów zajęć 
–– grupy szkolone, studenci)grupy szkolone, studenci)

 organizacja wystaw SPN w innych ośrodkach i organizacja wystaw SPN w innych ośrodkach i 
instytucjachinstytucjach

 współudział w imprezach organizowanych przez inne współudział w imprezach organizowanych przez inne 
podmioty, odbywających się na terenie SPN (np. zloty podmioty, odbywających się na terenie SPN (np. zloty 
szlakami, regaty na jeziorach, itp.)szlakami, regaty na jeziorach, itp.)

 udział Parku w imprezach poza SPNudział Parku w imprezach poza SPN



Fotografie wykorzystane w prezentacji pochodzą z archiwum SPN.

Autorzy zdjęć: L. Fąfara, M. Górawska, A. Grzegorz, 

M. Hostyńska, B. Jurałowicz, P. Mizancew, E. Pietkun, 

B. Sobocka,  M. Sobocki, D. Staniaszek, K. Wojtek, M. Zielonka

Dziękuję za uwagę …

 Główny specjalista ds. edukacji i GISGłówny specjalista ds. edukacji i GIS

 Starszy spec. ds. edukacji (2 osoby)Starszy spec. ds. edukacji (2 osoby)
 Ref. ds. edukacji i GISRef. ds. edukacji i GIS
 Ref. ds. edukacji i muzealnictwaRef. ds. edukacji i muzealnictwa
 Starszy ref. ds. dokumentacjiStarszy ref. ds. dokumentacji

ZESPÓŁ DS. EDUKACJI 


