
Działalność edukacyjna  
w gospodarstwie rolnym  

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Materiał opracowany na zlecenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 



Koncepcja gospodarstw edukacyjnych 

Gospodarstwa edukacyjne projekt ogólnopolski 2011   
 

realizuje Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddziale w Krakowie  
we współpracy z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego  

na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Europejski Fundusz  Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie. 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Pomocy Technicznej Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
Materiał opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie. 

 



Zagroda edukacyjna co to takiego? 

Zagroda edukacyjna, gospodarstwo edukacyjne, agroturystyczne 
gospodarstwo edukacyjne to gospodarstwo, które działa na terenie 
wsi, prowadzone jest przez mieszkańców wsi, przyjmuje dzieci, 
młodzież, osoby dorosłe, gdzie realizowane są przynajmniej dwa 
cele edukacyjne. 



Cele edukacyjne: 

edukacja w zakresie produkcji roślinnej, 

edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej, 

edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych, 

edukacja w zakresie świadomości ekologicznej  

 i konsumenckiej, 

edukacja w zakresie dziedzictwa kultury wsi, tradycyjnych 
zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej. 

 

 



Rola gospodarstw edukacyjnych 

Gospodarstwa edukacyjne mają na celu przybliżenie uczniom życia w 
gospodarstwie rolnym, wiedzy o pochodzeniu żywności, zapewnienie 
kontaktu z naturalnym wiejskim otoczeniem. 



Czym jest zagroda edukacyjna? 

 Zagroda edukacyjna to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców 
wsi, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne: 



Edukacja w gospodarstwie rolnym 

Przykładowa tematyka zajęć: 

 

„Skąd się bierze mleko” 

„Zapomniane zawody” 

„Filcowa kraina” 

„Jak powstaje ser” 

„Od ziarenka do bochenka” 

„Historia Kurpi Zielonych i gwara kurpiowska” 

„Las bliżej nas” 

„Jak olej z ziarenka leci” 

„Opowieści polnej myszy – czyli dzień na zielonej łące” 

„Gdzieś ty bywał czarny baranie – pokaz pracy młynarza” 

„Owoce w ogrodzie i słoiku” 

 



Programy edukacyjne 

Programy i realizacja zajęć w oparciu o: 

 

zasoby własne gospodarstwa, 

podstawę programową: 

 

 Wychowanie przedszkolne 3 – 6 lat, 

 Edukacja szkolna: 

I etap: klasa I – III szkoły podstawowej, 

II etap: IV – VIII, 

III i IV etap: gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna 



Zasady przynależności do Ogólnopolskiej Sieci  
Zagród Edukacyjnych 

do uczestnictwa w sieci może przystąpić obiekt   
spełniający warunki definicji „Zagrody edukacyjnej”, 

 

udział w sieci jest dobrowolny i bezpłatny, 

 
przystąpienie do sieci odbywa się na podstawie:  
    - kwestionariusz zgłoszenia  
    - rekomendacji uprawnionego doradcy ODR 

 



Uczestnictwo w sieci zagród edukacyjnych 
 - korzyści 

promocja ofert w ogólnopolskim systemie internetowym, 
 

 dostęp do poradników merytorycznych, 
 

 udział w szkoleniach, 
 

 wsparcie doradcze, 
 

 wymiana doświadczeń na portalu społecznościowym.  

 





 
www.zagrodaedukacyjna.pl 



Gospodarstwo edukacyjne „W labiryntach”                       

Iwona i Stanisław Rybiccy 

Paproty 8, 76-142 Malechowo 

tel. 608 646 581, 608 620 566 

e-mail:iwona.rybicka@paproty.pl 

www.paproty.pl 
 

Tematyka zajęć: 
 
1. W krainie torfu i źródeł 

 
2. Ploty z wikliną, czyli spotkanie  
     z wierzbą 
 
3. Warsztaty bożonarodzeniowe 
 
4. Kolorowa pasieka  
    w  gospodarstwie 



       

 

     

     

     Tematyka zajęć: 
 
1. Szkoła kucharzy – Dziedzictwo  
    Kulinarne Pomorza Zachodniego 
 
2. Bazar sztuki dla nauki, z nami nuda    
    się nie uda 
 
3. Odkrywcy smaków Pomorza   
     Zachodniego 
 
4. Warsztaty świąteczne:  
    Boże Narodzenie, Wielkanoc 

Gospodarstwo edukacyjne „Dworek Tradycja”                                     
Grażyna Zaremba Szuba 

 Bełczna 4, 73-150 Łobez         
tel./fax (91) 397 38 93     

e-mail:polska@tradycja.net 

 www.dworektradycja.pl 

http://www.dworektradycja.pl/
http://www.dworektradycja.pl/


  Gospodarstwo Agroturystyczne „7 OGRODÓW”   
  Grażyna Kugiel 
  Łowicz Wałecki 50,  78-650 Mirosławiec 
  tel. 602 816 919 
  e-mail: 7ogrodow@gmail.com 
  www.7ogrodow.pl 
 

       

           Tematyka zajęć: 

 

                                     1. Ogród ziołowy i jadalny.   

                                   Zioła i owoce dziko rosnące 

                                    

                                                 2. Ogród Bartnika 

 

                                                                  3. Ogród Artysty 

 

http://www.7ogrodow.pl/
http://www.7ogrodow.pl/


  „Zielona Farma”    
  Marzena i Krzysztof Rajtar 
  Żelimucha 20, 78-200 Białogard 
  tel. 668 198 293 
  e-mail:kontakt@zielona-farma.pl 
  www.zielona-farma.pl 
 

                    Tematyka zajęć: 

 
                      1. Mały Rolnik 
  
                    2. Pieczony ziemniak w barwach 
                                                                                                  jesieni 
 
                                    3. Jesienny ogród dyniowy 
 
                    4. Pszczeli świat 
 
                    5. Rodzinnie familijnie   
 
                    6. Jajo, kura i baranek 

http://www.zielona-farma/
http://www.zielona-farma/
http://www.zielona-farma/
http://www.zielona-farma/


Zagroda Jeździecka „Czarcia Podkowa”    
Agnieszka i Robert Gumbis 
74-405 Sarbinowo 118  
tel. 501 054 773, 506 510 542 
e-mail: kontakt@czarciapodkowa.com 
www.czarciapodkowa.com 
 

       

 

                    Tematyka zajęć:     

                                                                                                                                                                                                           
                       1. Podzielę się z Tobą chlebem  

 

                                      2. Wełniana historia człowieka 

 

                        3. Poznaję siebie i świat wokół mnie 

 

                        4. Roślinny zawrót głowy 

      

mailto:kontakt@czarciapodkowa.com
http://www.czarciapodkowa.com/


„Miodowy Raj” 
Andrzej Rytwiński 
ul. Miodowa 7, 78-113 Dygowo 
tel. 604 589 179 
e-mail: pasieka77@wp.pl 
 

Tematyka zajęć: 

1. Pszczelarstwo dawniej i dziś 

mailto:pasieka77@wp.pl


Konrad Fujarski 
ul. Górna 4, 78-552 Kluczewo 
tel. 601 076 886 

Tematyka zajęć: 

1. Pszczele tajemnice 



Poradniki  

1. Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie rolnym 

2. Uwarunkowania formalno-prawne funkcjonowania gospodarstwa     

    edukacyjnego  

3. Metodyka prowadzenia zajęć edukacyjnych w warunkach gospodarstwa   

     wiejskiego  

4. Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwach rolnych 

5. Możliwości finansowania działalności edukacyjnej gospodarstw rolnych  

    
 



Publikacje, ulotki 



KONTAT Z KOORDYNATORAMI: 

  

    

 Izabella Dudzińska Krawczyk 

  Oddział w Koszalinie 

  ul. Przemysłowa 8 

      tel. 94/ 341 87 38 

      e-mail: idk.barzkowice@zodr.pl 

 

Ewelina Pawłowicz 

     73-134 Barzkowice 

     tel. 91/ 561 37 00 

  e-mail: e.pawlowicz.barzkowice@home.pl 

 

 

 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 



„Wyróżnij się! – Specjalizacja  
w turystyce kluczem do sukcesu” 

Celem operacji jest transfer wiedzy dotyczącej prowadzenia 
specjalistycznej działalności turystycznej na obszarach wiejskich  
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, do osób 
zamierzających prowadzić lub już prowadzących działalność 
turystyczną na obszarach wiejskich. 

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl 
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

http://www.ksow.pl/

