
Ekoedukacja w Wolińskim Parku Narodowym

I Ogólnopolskie Sympozjum Parków Narodowych, ,,Edukacja w parkach narodowych –
dokąd zmierzamy, rola ośrodków edukacyjnych, aktywne formy przekazu i komunikacji”. 
Międzyzdroje, 25 – 27.09.2009 r.



Centrum Edukacyjno - Muzealne



• Od roku 1998 głównym obiektem do prowadzenia zajęć stacjonarnych jest Centrum Edukacyjno-
Muzealne o kubaturze 1400 m2. CEM sfinansowane zostało ze środków NFOŚiGW oraz Ekofunduszu. 
Centrum położone obok budynku Dyrekcji, posiada część ekspozycyjną (parter) oraz seminaryjno-
konferencyjną (piętro).

• Trzon części ekspozycyjnej Muzeum Przyrodniczego stanowi 5 sal wystawienniczych. Ekspozycje 
stałe prezentują piękno i niepowtarzalność przyrody Parku, bogactwo flory i fauny, budowę geologiczną
wyspy, bursztyn bałtycki. Corocznie organizowanych jest kilkanaście wystaw czasowych (fotografika 
przyrodnicza, wystawy plastyczne, rzeźba, malarstwo). Obiekt posiada własna pracownię
dermoplastyczną, dzięki czemu cały czas istnieje możliwość wykonywania nowych eksponatów. 

• Część seminaryjno-konferencyjna składa się z dwóch wielofunkcyjnych sal konferencyjnych 
mogących pomieścić łącznie 240 osób, wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz 
multimedialny. Obie sale to miejsce prelekcji, projekcji filmów, prezentacji multimedialnych, diaporam, 
debat, konkursów, pogadanek, wykładów, pokazów przezroczy, seminariów, konferencji, spotkań z 
młodzieżą z lokalnych szkół. 

• Muzeum odwiedza rocznie około od 50 000 do 80 000 zwiedzających.

• Obok Centrum Edukacyjno-Muzealnego znajdują się woliery prezentujące żywe Bieliki (symbol WPN) 
oraz Puchacze (zwierzę obecnie reintrodukowane w Parku)

• W Dyrekcji znajduje się biblioteka. Jest ona dostępna dla pracowników Parku, mieszkańców wyspy 
Wolin, uczniów okolicznych szkół oraz nauczycieli. Prenumerowanych jest wiele czasopism o tematyce 
przyrodniczej. 



W poniższej tabeli przedstawiono roczną frekwencję w Muzeum Przyrodniczym w latach 2000 – 2008



Zagroda Pokazowa Żubrów

• Zagroda Pokazowa Żubrów zlokalizowana jest w 
odległości około 1,5 km od Dyrekcji Wolińskiego 
Parku Narodowego w Międzyzdrojach. 

• Oprócz żubrów ( gatunku w Polsce restytuowanego) 
w ośrodku prezentowane są także inne gatunki 
reprezentatywne dla fauny Wolina: Bielik, sarna, dzik, 
jeleń, puchacz. 

• Zagroda jest miejscem prowadzenia warsztatów 
terenowych, prelekcji oraz wycieczek. Prowadzona 
tutaj edukacja dotyczy głównie gatunków chronionych, 
zagrożonych, restytuowanych oraz
reintrodukowanych. 

• Ośrodek stanowi wyjątkową atrakcję wśród 
odwiedzających Park ze względu na możliwość
bezpośredniego kontaktu z żywymi przedstawicielami 
wolińskiej fauny. 

• Ośrodek jest wyposażony w tablice edukacyjno-
informacyjne. Roczna frekwencja sięga 150 000 
odwiedzających.



W poniższej tabeli przedstawiono roczną frekwencję w Zagrodzie Pokazowej Żubrów w latach 2000 – 2008.



ZIELONA SALA

Ogródek botaniczny ,,Zielona Sala” położony w pobliżu budynków Dyrekcji, 
wyposażony w altanę oraz tablice dydaktyczne. Bogactwo gatunkowe drzew i 
krzewów zarówno liściastych jak i iglastych umożliwia edukację przyrodniczą zakresie 
dendrologii – rozpoznawanie gatunków, ich siedlisk oraz wybranych elementów 
fitocenoz leśnych z wykorzystaniem profesjonalnych materiałów edukacyjnych WPN.



Ścieżki dydaktyczne

• Ścieżka ,,Poznaj Las’’ - przybliża budowę i funkcjonowanie 
lasu oraz umożliwia zapoznanie z bogactwem leśnej flory i 
fauny.5 przystanków.  Czas przejścia 25 min

• Ścieżka dydaktyczna ,,Jeziora’’ - umożliwia zapoznanie z 
walorami krajobrazowymi oraz florą i fauną wolińskich jezior. 
3 przystanki. Czas przejścia 30 min.

• Ścieżka ,,Bory Wolina’’ - umożliwia przedstawia 
charakterystyczne dla Parku siedliska borowe. 2 przystanki. 
Czas przejścia 30 min.

• Ścieżka ,,Nad Zalewem Szczecińskim’’ – Na trasie można 
zaznajomić się ze zróżnicowaniem przyrody związanej z 
Zalewem Szczecińskim, a przede wszystkim z bogactwem 
awifauny tych terenów. 7 przystanków. Czas przejścia 1,5 h.

• Ścieżka ,,Procesy przyrodnicze’’ Ścieżka umożliwia 
zapoznanie z historią, geologią, i przyrodą nieożywioną
wyspy Wolin. Ścieżka charakteryzuje się szczególnymi 
walorami krajobrazowymi. 3 przystanki. Czas przejścia 1 h.



Szlaki turystyczne i punkty widokowe

Szlak turystyczny czerwony ,,Brzegiem Bałtyku” prowadzący z 
Międzyzdrojów w kierunku wschodnim plażą pod urwiskami wolińskiego 
klifu (16 km)

Szlak turystyczny niebieski prowadzący grzbietem morenowej 
wysoczyzny na południowo-zachodnią część Parku (Wicko-Zalesie –
wyrzutnia rakiet V3 – Wapnica - Jezioro Turkusowe - punkt widokowy 
Zielonka - Lubin), dalej wzdłuż wybrzeża Zalewu Szczecińskiego do 
miejscowości Karnocice. Łącznie 19 km.

Szlak turystyczny zielony ,,Leśny” biegnący z Międzyzdrojów, obok 
Zagrody Pokazowej Żubrów do Warnowa, a następnie nad Pojezierze
Warnowskie. 14 km 

Na szlakach turystycznych Parku przeprowadzana jest 
większość zajęć tematycznych i warsztatowych, gdzie 
warunkiem jest edukacja na łonie środowiska 
naturalnego. Ciekawe i merytorycznie spójne 
oprzyrządowanie w szlaków w profesjonalnie 
przygotowane tablice edukacyjne zgodne z najnowszą
metodyką pozwala na edukację najszerszej grupy 
przyjezdnych, które korzystają z oferty Wolińskiego 
Parku Narodowego niezależnie w sposób całkowicie 
samodzielny.



,,Wiatrak” 
 
Oprócz funkcji typowo rekreacyjnej ,,wiatrak” stanowi ważne ogniwo

spajające ofertę, tworząc dobrą oraz przyjazną atmosferę do
przekazywania przyrodniczych inspiracji. Grupy przyjezdne mają
możliwość odpłatnego skorzystania z zajęć w obiekcie edukacyjnym
urozmaiconych konkursami wiedzy, sprawdzianami ze znajomości
terenu, quizami, zagadkami. Celem zwiększenia funkcjonalności i
atrakcyjności obiekt wyposażono w stylowy kominek, kamienny grill,
stoły biesiadne wraz z ławami oraz nagrzewnicę gazową.



• BIBLIOTEKA WPN

• Księgozbiór i
videoteka liczące 
ponad 5 000 pozycji



Baza edukacyjna ,,Biała Góra”

Sala audio – wizualna
Sala laboratoryjna
Ścieżka edukacyjna ,,ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI”
Ekspozycja ,,ZAKLĘTE W KAMIENIU”,
Ścieżka przyrodniczo-ruchowa
Ścieżka przyrodnicza ,,W KORONACH DRZEW”
Wieża widokowa z platformą
Zejście na plażę

Po adaptacji części kompleksu budynków 
jednostki wojskowej Biała Góra postawionej 
w 2003 roku w stan likwidacji. 
Funkcjonować będzie tutaj wielofunkcyjna 
baza edukacyjna wraz z zapleczem socjalno-
bytowym i możliwością zakwaterowywania 
przebywających tutaj grup, ,,Zielonych 
szkół”, studentów, pracowników naukowych, 
wolontariuszy. 



Kompleks koszarowy Biała Góra



Baza Edukacyjna WPN

Lokalizacja bazy edukacyjnej ,,Biała Góra”







50 m

80 – 100 lat

KONCEPCJA ZEJŚCIA NA PLAŻĘBIAŁA 
GÓRA



Działalność wystawiennicza



EKSPOZYCJA STAŁA



EKSPOZYCJA STAŁA



WYSTAWY CZASOWE



MOBILNA  DZIAŁALNOŚĆ EKSPOZYCYJNA







Praktykowane formy edukacji ekologicznej



• Zajęcia tematyczne
• Warsztaty ekologiczne 1-dniowe, 2-dniowe lub 4-dniowe
• Prelekcje edukacyjne w muzeum oraz Żubrowisku oraz pogadanki
• Działalność konkursowa
• Seminaria i konferencje
• Pokazy przezroczy
• Działalność wystawiennicza; stacjonarne i czasowe wystawy przyrodnicze oraz 

ekspozycje mobilne
• Debaty ekologiczne
• Prelekcje oraz prezentacje poświęcone przyrodzie WPN dla 
• Sezonowe projekcje filmów przyrodniczych w CEM
• Plenery malarskie 
• Formy inscenizacji ruchowej: 
• Wydawnictwa 
• Rozwijanie interaktywnej witryny edukacyjnej,

FORMY DZIAŁALNOŚCI



Zajęcia  tematyczne



• Wybór zajęć tematycznych do oferty szczegółowej powinien powinien w fazie inicjalnej składać się z 10 –
15 tematów wyselekcjonowanych z następującej propozycji tematycznej:

 BIELIK – herbowy ptak Wolińskiego Parku Narodowego,

 Puchacz – największa polska sowa – gatunek reintrodukowany w Parku,

 Żubr – największy  europejski ssak

 Zajęcia dendrologiczne: ,,Poznaj Świat roślin” prowadzone na terenie ,,mini ogródka botanicznego” ZIELONA SALA lub na szlakach.

-oznaczanie drzew i krzewów iglastych

-oznaczanie drzew i krzewów liściastych.

 Zajęcia dendrochronologiczne: ,,Wehikuł czasu” .

 Co nam dają stare i martwe drzewa?

 Woda substancja niezwykła – zajęcia prowadzone w oparciu o ekosystemy wodne WPN

 ,,Polskie Parki Narodowe” – prelekcja połączona z prezentacja multimedialną,

 Las – zajęcie terenowe poświęcone funkcjom ekosystemów leśnych – zajęcia połączone ze ścieżką edukacyjną.

 Różnorodność ekosystemów wodnych WPN – badania fizykochemiczne wód WPN i interpretacja wyników.

 Wielkie poszukiwania muzealne – zajęcia dla najmłodszych realizowane w oparciu o wystawę muzealną.

 Moje drzewo – zajęcia dla najmłodszych. Analiza oraz opis pojedynczego drzewa z określonego  gatunku.

 Formy ochrony przyrody  w Polsce – prelekcja połączona z prezentacją multimedialną.

 POLSKIE PARKI NARODOWE – PREZENTACJA UNIKATOWYCH WALORÓW 23 POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH – prelekcja połączona z prezentacją
multimedialną.

 Góra śmieci – zajęcia poświęcone problematyce segregacji odpadów, recyklingu oraz właściwego gospodarowania materiałami odpadowymi. Opakowanie nie ulegające 
biodegradacji.

 Czy twoje życie i działania są przyjazne dla środowiska? – zajęcia analityczne określające wpływ indywidualnych działań uczestników zajęć na stan biosfery (w mikro i 
makroskali). Ocena wielkości ,,stopy ekologicznej” poszczególnych osób biorących udział w zajęciach. Ankieta: ,,czy twój dom jest ekologiczny”? itd…
http://www.myfootprint.org/

 Skrajnie rzadkie i zagrożone wyginięciem gatunki WPN ( foka, morświn). Próba samodzielnego określenia przyczyn i skutków. Różnice pomiędzy myśleniem i 
wnioskowaniem linearnym a wykładniczym.

 Woliński Park Narodowy – prelekcja nakreślająca ogólna charakterystykę Parku – realizowana w CEM.

 Bałtyk – nasze Morze. Zjawiska biologiczne, chemiczne oraz fizyczne zachodzące w akwenach Morza Bałtyckiego. Problemy specyficzne dla międzynarodowego Morza 
śródlądowego. Konwencja HELCON, Organizacja CCB.

 Negatywny wpływ rozwoju na Ziemię – koncerny i firmy, których produktów nie należy kupować (wycinanie lasów tropikalnych itd.)

 Świadomy wybór – świadomy konsument – to co kupujemy ma wpływ na kształt naszego Świata.

 Najważniejsze problemy ekologiczne świata (efekt cieplarniany, dziury w powłoce ozonowej, kwaśne deszcze, niszczenie lasów tropikalnych, energia elektryczna, 
transport, gospodarka wodna,  produkcja żywności, ochrona zwierząt, odpady).

 ,,Obalanie mitów” czyli: ,,Nietoperze – Władcy  Nocy”. Wieczorne zajęcia z wykorzystaniem detektora ultradźwiękowego do namierzania  nietoperzy.

 Monitoring przyrodniczy w WPN  -prelekcja.



Warsztaty ekologiczne





Prelekcje  przyrodnicze oraz prezentacje



Otwarte wykłady
• o tematyce ekologicznej, wygłaszane przez ciekawych i 

oryginalnych przedstawicieli świata naukowego oraz 
przedstawicieli organizacji pozarządowych i specjalistów z 
różnych dziedzin nauk przyrodniczych

Debaty ekologiczne



Plenery malarskie



Projekcje filmów przyrodniczych



 Kwartalne konkursy o charakterze otwartym z różnorakim 
spektrum oddziaływania o zasięgu powiatowym oraz  wojewódzkim 
przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych:
- konkursy fotograficzne
- konkursy poetyckie
- konkursy plastyczne
- - konkurs na imię dla żubra
- konkurs na najciekawszy morzokształt
- konkurs na najciekawsze i najbardziej utylitarne wykorzystanie odpadów,
- konkurs na opracowanie najciekawszej ulotki o WPN, o ekologii…itd…
- konkurs na oryginalną ideę wtórnego wykorzystania papieru,
- konkurs na projekt hasła obrazującego aktualne problemy ekologiczne świata,
- - konkurs: ,,Koło w przyrodzie” – poszukiwanie odpowiednich kształtów,
- konkurs na ciekawe i oryginalne tabliczki z prośbami o oszczędzanie wody do 

wywieszenia przy kranach,
- konkurs na  ,,najdłuższego węża” wykonanego ze zużytych baterii.



Olimpiada wiedzy o Polskich Parkach NarodowychOlimpiada wiedzy o Polskich Parkach Narodowych





Konkurs fotograficzny DRZEWO



Konkurs fotograficzny ,,Dzikie jest piękne”



Konkurs plastyczny ,,Przyroda WPN”

Konkurs plastyczny ,,Przyroda WPN”







Sprzątanie Świata



Kampania Czyste Plaże



Efekty Kampanii CZYSTE PLAŻE





http://www.wolinpn.pl/html/edukacja/startowa/index.html




