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Rolnictwo społeczne



Gospodarstwo edukacyjne w pierwotnej definicji oznaczało przedsięwzięcie
prowadzone na terenie czynnego gospodarstwa rolnego, najczęściej przez rolnika
lub członka jego rodziny, w zakresie świadczenia usług edukacyjnych w postaci
warsztatów, pokazów lub szkoleń.

Często stanowiło ono urozmaicenie działalności agroturystycznej i było skierowane
do sprecyzowanych grup odbiorców – głównie rodzin z dziećmi ale także grup
szkolnych i przedszkolnych.

Od 2011 roku funkcjonuje w Polsce Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych.

W wyniku realizacji projektu zdefiniowane zostało pojęcie gospodarstwa
edukacyjnego wraz z jego identyfikacją rynkową w postaci nazwy „Zagroda
edukacyjna”.



Czym jest Zagroda Edukacyjna?

Zgodnie z definicją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Zagroda Edukacyjna” to obiekt:

1. Zlokalizowany na obszarach wiejskich

2. Prowadzony przez mieszkańca wsi

3. Przyjmujący dzieci i młodzież w ramach programów
szkolnych i aktywności pozaszkolnej

4. Posiadający i prezentujący zwierzęta gospodarskie
lub uprawy rolnicze



Realizujący przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej 
wymienionych:

a) Edukacja w zakresie produkcji roślinnej

b) Edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej

c) Edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych

d) Edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej

e) Edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, 
tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej 



Poszerzenie oferty obiektu o świadczenie usług 
edukacyjnych niesie wiele korzyści dla jego właścicieli:

1. Umożliwia pozyskanie dodatkowego dochodu stosunkowo niewielkim kosztem. 
WSKAZÓWKA DLA GOSPODARZA: korzystaj z tego co już posiadasz.

2. Przedłuża sezon turystyczny. 
WSKAZÓWKA DLA GOSPODARZA: przygotuj program edukacyjny pod realizację podstawy 
programowej.

3. Pozyskuje klientów na produkty z gospodarstwa. 
WSKAZÓWKA DLA GOSPODARZA: stwórz możliwość zakupu pamiątek z gospodarstwa.

4. Stanowi odmianę codziennego życia rolnika i jego rodziny. 

5. Niesie radość z pracy z dziećmi i nauczycielami.

6. Korzyści z przynależności do OSZE.



• Prawo do identyfikowania oferty edukacyjnej logotypem Sieci



• Dostęp do poradników merytorycznych

• Udział w okresowych szkoleniach

• Wsparcie doradcze

• Wymiana doświadczeń na portalu społecznościowym oraz zjazdach

Prowadzenie gospodarstwa edukacyjnego jest korzystne przede wszystkim dla
trzech grup interesantów: gospodarzy, szkolnictwa oraz dzieci i młodzieży szkolnej.
Poprzez prowadzenie zajęć gospodarze uzyskują dodatkowy dochód i przedłużają
okres korzystania z usług obiektu, szkolnictwo uzyskuje nowe miejsca realizacji
podstawy programowej w praktyce, a dzieci i młodzież mogą kształcić się
w otoczeniu przyrody i poznawać szkolne zagadnienia od strony praktycznej.



Zakresy tematyczne oferowanych zajęć

• Rękodzieło artystyczne

• Rolnictwo i zajęcia gospodarskie

• Tradycyjna żywność

• Zajęcia rekreacyjne

• Zajęcia sportowe

• Zwyczaje i obrzędy

• Edukacja regionalna

• Ekologia

• Ginące zawody

• Kuchnia domowa

• Przetwórstwo spożywcze

• Przyroda





Zagadka nr 1



Programy edukacyjne 
– przykłady realizacji



Źródło zdjęć: www.ziolowydzbanek.pl, Fot. Piotr Siemienas

Ziołowy dzbanek – Sąpy (warmińsko-mazurskie)

http://www.ziolowydzbanek.pl/


CHATA ZIELARSKA
Źródło zdjęć: www.zagrodaedukacyjna.pl, Fot. Piotr Siemienas

http://www.zagrodaedukacyjna.pl/


CHATA GARNCARSKA
Źródło zdjęcia: www.zagrodaedukacyjna.pl, Fot. Piotr Siemienas

http://www.zagrodaedukacyjna.pl/




Lawendowa zagroda – Leszcze (kujawsko-pomorskie)

Źródło zdjęć: www.zagrodaedukacyjna.pl, Fot. Krzysztof Włodarczyk 

http://www.zagrodaedukacyjna.pl/


Źródło zdjęć: www.zagrodaedukacyjna.pl, Fot. Krzysztof Włodarczyk 

http://www.zagrodaedukacyjna.pl/


Żródło: pixabay



Żródło: www.podstawaprogramowa.pl

http://www.podstawaprogramowa.pl/


Czy stodoła to też szkoła?

Przedmiot 
nauczania

Realizacja w Zagrodzie

Język polski 
(języki regionalne)

rozumienie informacji słownych, tworzenie 
wypowiedzi, dyskusje, rozwiązywanie zagadek, 
tworzenie plakatów, zadawanie pytań nowe 
słownictwo

Wiedza o kulturze poznawanie elementów kultury społecznej 
(zachowania, zwyczaje, praktyki) charakterystycznych 
dla społeczności lokalnej, w której mieszkają

Edukacja plastyczna 
i muzyczna

dziedzictwo kultury materialnej wsi, tradycyjne 
zawody, rękodzieło i twórczość ludowa, kontakt z 
muzyką ludową – gra na instrumentach

Historia Polski ważne osoby lub wydarzenia historyczne związane 
z najbliższą okolicą – pamiątki, skanseny

Wiedza o 
społeczeństwie

współpraca z lokalnymi instytucjami publicznymi 
i organizacjami pozarządowymi, poczucie tożsamości 
lokalnej

Biologia poznanie różnorodności biologicznej środowiska 
przyrodniczego, a także zasad i sposobów jego 
ochrony

Przedmiot 
nauczania

Realizacja w Zagrodzie

Geografia obserwacje i pomiary zróżnicowania przestrzennego 
środowiska przyrodniczego, samodzielne tworzenie mapy 
Zagrody, dziedzictwo przyrodnicze (pomniki przyrody)

Chemia, fizyka zastosowanie różnych substancji w przetwórstwie, 
uprawie roślin i hodowli zwierząt, właściwości gleby, 
urządzenia rolnicze (mechanika), pozyskiwanie energii w 
sposób nieinwazyjny dla przyrody (np. panele słoneczne)

Matematyka tworzenie zbiorów obiektów przyrodniczych, ważenie 
okazów, mierzenie wysokości roślin, liczenie zwierząt 
i wyliczenie procent ich liczby

Wychowanie fizyczne ruch w terenie, udział w zawodach, wyścigach, nauka 
tańców ludowych

Edukacja zdrowotna zastosowanie w życiu codziennym zasad prozdrowotnego 
stylu życia, uprawy ekologiczne i ich konsumpcja



Zagadka nr 2
Fot. Anna Mońko

Fot. Anna Mońko



Realizatorzy:



Wyniki badań ilościowych



Celem badań była ocena działalności zagród edukacyjnych jako przykładu innowacyjności w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Badania zostały przeprowadzone w 2015 roku, na Ogólnopolskim Zlocie Zagród Edukacyjnych.

Ankiety zostały przeprowadzone w grupie 50 respondentów, reprezentujących gospodarstwa edukacyjne na obszarze całego kraju.

Badane aspekty:

• Zależność między działalnością rolniczą i edukacyjną

• Dodatkowe rodzaje działalności zarobkowej gospodarzy

• Struktura dochodów

• Tematyka programów edukacyjnych

Badanie: Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości
M.Bogusz i J.Kania, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (2015)

• Długość wizyt edukacyjnych

• Przeprowadzone inwestycje

• Źródła finansowania inwestycji

• Opinie 



Ryc. 1. Struktura badanych zagród 
edukacyjnych wg powierzchni ogólnej

Tab. 1. Struktura procentowa programów edukacyjnych 
oferowanych w zagrodach respondentów według skali



Tabela 2. Zmiany w gospodarstwie od czasu rozpoczęcia 
działalności edukacyjnej

Tabela 3. Źródła finansowania inwestycji 
realizowanych w gospodarstwie
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