
Działalność Ośrodka Edukacyjno-Dydaktycznego Ojcowskiego Parku Narodowego 

w 2007 r. 
 

W 2007 r. zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym prowadziło dwoje specjalistów ds. edukacji: 

mgr Joanna Hajduk i mgr Janusz Glanowski.  Niektóre specjalistyczne zajęcia i szkolenia realizowane 

były we współpracy z działem naukowym OPN. Dla społeczności lokalnej i uczniów szkół, z gmin na 

terenie których polożony jest Park, zorganizowano wystawę fotografi przyrodniczej. Wystawa 

pokazywana była przez okres 1 tygodnia w jednej szkole a po wygłoszonej prelekcji, w oparciu o pokaz 

multimedialny, wystawa była przewożona do następnej szkoły. Prezentacja o „Rodzimych gatunkach 

drzew i krzewów” przygotowana została we własnym zakresie. 

Udział zajęć dla grup spoza terenu gmin, na których położony jest Park, zmalał o kolejne 5% w 

stosunku do ubiegłego roku. 

 

W ciągu 2007 roku Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny OPN nadal organizował przyrodnicze lekcje w 

terenie oraz zajęcia dla: przewodników, nauczycieli, studentów i innych osób.  

Ogółem prowadzonymi zajęciami objęto 8014 osób z 119 różnych placówek. Zrealizowano 204 

zajęcia z 26 tematów. Przeprowadzono 112 lekcji w terenie dla 3259 osób, wygłoszono 13 prelekcji dla 

1325 osób, zorganizowano 12 pogadanek dla 243 uczniów szkół lokalnych. Przeprowadzono 3 warsztaty 

dla 59 nauczycieli, zrealizowano 20 zajęć dla 432 przewodników potwierdzających swoje uprawnienia na 

teren Parku i 3 trzydniowe szkolenia dla 53 nowych przewodników. Odbyło się 18 innych zajęć dla 1600 

osób, w tym quiz dla ok. 800 osób, na temat wartości przyrodniczych parku, na polach Mokotowskich w 

Warszawie, w ramach obchodów „Dni Ziemi”. Na przełomie kwietnia i maja oraz października i 

listopada pracownicy działu Naukowo-Edukacyjnego, przeprowadzili 47 zajeć wykładów i prelekcji 

przyrodniczych z krasu i zagadnień archeologicznych, obsługując 1723 turystów przy najważniejszych 

obiektach Parku: Jaskini Ciemnej, Jaskini Łokietka i Muzeum Przyrodniczym OPN. 

 

Tematy zajęć realizowanych w Ośrodku: 

1. Pakiet  "Twoja rzeka" (woda, brzeg i dolina), 

2. Zagadnienia przyrodnicze OPN, 

3. Zagadnienia kulturowe OPN, 

4. Ochrona naturalnych procesów przyrodniczych w ekosystemach leśnych OPN - formy i 

sposoby ochrony, 

5. Zjawiska krasowe - krajobraz doliny Prądnika, 

6. Rajd terenowy "Cztery Pory Roku", 

7. "Zlot Nietoperzy" rajd terenowy dla młodzieży szkół podstawowych, 

8. "Rajd Neandertala" rajd terenowy dla młodzieży gimnazjalnej, 

9. "Ojcowska Złota Jesień" - rajd terenowy dla młodzieży szkół średnich, 

10. Powstanie Styczniowe w Ojcowie - obchody rocznicowe, 

11. Elementy zagospodarowania turystycznego: OPN, Jury, Wyżyny Śląskiej i Miechowskiej, Gór 

Świętokrzyskich, Krakowa i okolic oraz Podtatrza, 

12. Warsztaty "Praktyczne Formy Edukacji Środowiskowej", 

13. Badania terenowe – studentów i uczniów, 

14. Szkolenia dla przewodników na przedłużenie ważności licencji oraz egzamin, 

15. Zajęcia terenowe "Wyprawa Odkrywców", 

16. Międzynarodowy Dzień Ziemi - Pola Mokotowskie, 

17. Szkolenia dla przewodników "Ojcowskich", 

18. Program Inwentaryzacji Nietoperzy Ojcowskiego Parku Narodowego i w okolicy, 

19. Wystawa przyrodnicza oraz prelekcja nt. "Rodzimych gatunków drzew i krzewów", 

20. Konkursy przyrodnicze, 

21. Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce, 

22. Kurs na licencje przewodnickie uprawniające do oprowadzania po OPN, 

23. Gospodarka w parkach narodowych na przykładzie OPN, 

24. Ochrona dóbr kultury w parkach narodowych, 

25. Zjawiska krasowe i zagadnienia archeologiczne na przykładzie Jaskini Ciemnej lub J.Łokietka, 



26. Zagadnienia przyrodnicze – wystawa przyrodnicza OPN. 

 

Do realizacji zajęć angażowano również, przeszkolonych wcześniej w Ośrodku Eduk.-Dydakt. Parku, 

w ramach warsztatów, nauczycieli szkół lokalnych, którzy uzyskali licencję OPN – „Lektora zajęć 
edukacji środowiskowej”. 

W dniu 6. października 2007 r. zorganizowano już po raz 39. „Ojcowską Złotą Jesień” dla młodzieży 

szkół średnich z Krakowa i okolic Ojcowa. W imprezie wzięło udział 150 uczniów z 15 szkół. Jest to 

rodzaj rajdu pieszego z punktami kontrolnymi na dwóch wyznaczonych trasach. W czasie wędrówki 

młodzież bierze udział w kilku wcześniej przygotowanych konkursach w formie quizów, udzielając 

odpowiedzi  na zadawane pytania związane z Ojcowskim Parkiem Narodowym i ochroną  przyrody. 

Uczniowie starają się podać poprawne nazwy drzew i krzewów, oglądając ich pędy i liście. W tym roku 

trasy wiodły z Pieskowej Skały i Lepianki do centrum Ojcowa. Impreza kończyła się ogłoszeniem 

wyników i rozdaniem nagród książkowych, zwycięzcom konkursu, na polu namiotowym na Złotej Górze. 

Najwięcej punktów (51) zdobyła drużyna „Waleczne Orły” z VI LO  z Krakowa. Każdy uczestnik 

otrzymał pamiątkowy znaczek-plakietkę.  
W większości zajęcia edukacyjne realizowane były podczas jednego dnia. Wyjątkiem od tej reguły są: 

nauczyciele i przewodnicy (3 doby) oraz studenci Uniwersytetu Lwowskiego, którzy przebywali w OPN 

10 dób.  

 

Po raz dziesiąty kontynuowano szkolenie dla studentów z Uniwersytetu Lwowskiego w ramach 

letnich praktyk turystyczno-przyrodniczo-biznesowych w okresie 20-29 lipca br. 

Głównymi zajęciami dla młodzieży szkół lokalnych były: wystawa z prelekcją, rajdy i konkursy o 

tematyce przyrodniczej z elementami ekologii, historii i kultury. 

Z tematów parogodzinnych największą frekwencją cieszyły się następujące zajęcia: „Wyprawa 

odkrywców” w połączeniu ze zwiedzaniem Jaskini Ciemnej, „Ochrona naturalnych procesów 

przyrodniczych w OPN” i „Zagadnienia przyrodnicze OPN”.  

Zajęcia z badania wody, z pakietu „Twoja rzeka”, ze względu na nastawienie na szkoły lokalne, 

zrealizowano tylko 8 razy. 

Po zmianach w strukturze organizacyjnej Parku, kierownik działu Naukowo-Edukacyjnego, dr Bogdan 

Wiśniowski wpłynął na zacieśnienie współpracy działu naukowego z edukacyjnym przy opracowywaniu i 

realizacji zajęć. 
 

 Nieplanowane spotkania i zajęcia: 

- zajęcia ze studentami UJ Kraków, 95 osób (18 godz.); 

- zajęcia ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego, 35 osób (6 godz.); 

- zajęcia ze studentami AGH Wydz. Wiertn. i Nafty Kraków, 25 osób (6 godz.); 

- zajęcia ze studentami AGH Wydz. Inż. Śr. Kraków, 32 osoby (6 godz.); 

- zajęcia ze studentami Akademi Świętokrzyskiej, 80 osób (6 godz.); 

- szkolenia dla leśników z Nadleśnictw: Gryfino i Sulechów, 42 osoby (12 godz.); 

- szkolenia dla leśników z Belgi, 34 osoby (10 godz.);  

- szkolenie dla radnych z gminy Jerzmanowice-Przeginia, 40 osób (5 godz.); 

- szkolenia i wystawa przyrodnicza w Kujawskim Centrum Edukacji Ekologicznej, 200 osób. 

 

W 2007 roku zajęcia prowadzone były w oparciu o opracowany „Programu Działalności Edukacyjnej 

Ojcowskiego Parku Narodowego na lata 2002–2018”.  

Zestawienie zajęć oraz frekwencji osób w roku 2007 przedstawione są w tabeli. 

Najwięcej ilościowo godzin zostało poświęcone w ramach programu „Rodzime gatunki drzew i 

krzewów”. Każdorazowo w trakcie trwania wystawy w danej szkole, pokazywana prezentacja o 

rodzimych gatunkach drzew i krzewów była podstawą do dyskusji z młodzieżą o korzystnym wpływie na 

klimat i środowisko, wynikającym z sadzenia wokół Parku rodzimych gatunków drzew i krzewów. 

 

 

 

 

 

 

 



Tab. 1. Zajęcia prowadzone przez OED OPN w 2007 r. 

 

Liczba Rodzaj zajęć oraz ich liczba Razem 

Prelekcje, wykłady Lekcje, warsztaty 
Uczestnicy 

Placówek Zajęć Tematów Zajęć Osób Tematów Zajęć Osób 
Liczba 
tematów 

Liczba 
osób 

Szkoły 
podstawowe * 41 64 3 36 1447 7 28 994 10 2441 

Gimnazja * 32 55 6 30 1044 7 25 959 13 2003 

Szkoły średnie * 16 22 2 8 493 5 14 357 7 850 

Szkoły wyższe * 5 17 1 1 26 3 16 453 4 479 

Nauczyciele 2 3 0 0 0 1 3 59 1 59 

Przewodnicy ** 11 25 1 10 353 2 15 229 3 582 

Inni 12 18 3 7 1392 6 11 208 9 1600 

Razem 119 204   92 4755   112 3259   8014 

           
*  -  liczba szkół           
**  -  iczba kół przewodnickich          

 


