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Jesteśmy szkołą, która nie jest szkołą, jaką każdy zna.
Budynkiem szkolnym jest wolna natura,
klasą szkolną jest pole, łąka, las, obora.

naszymi nauczycielami są rośliny, zwierzęta
i ludzie żyjący w zagrodzie wiejskiej.

środowisko wiejskie a szczególnie czynne gospodarstwo rolne stwarza duże moż-
liwości edukacji poprzez dotyk, smak czy też obserwację zjawisk. coraz częściej mówi 
się o zagrodzie wiejskiej w realizacji szkolnych programów nauczania jako miejsca sta-
nowiącego innowacyjną bazę edukacyjną. Połączenie wiedzy teoretycznej, praktycz-
nego podejścia do pracy i rytmu życia na wsi oraz pasji gospodarzy, stwarza idealne 
warunki do nauczania w gospodarstwach wiejskich. zdobywanie w ten sposób nowej 
wiedzy i umiejętności stanowi ważny element w systemie edukacji zarówno dzieci, 
młodzieży, jak i osób dorosłych. innowacyjny kierunek działalności nierolniczej kreuje 
nowe możliwości rozwoju w wielu aspektach. w sektorze rolnictwa – dodatkowy do-
chód dla rodzin rolniczych, w sektorze szkolnictwa – alternatywne formy kształcenia 
zorientowane na praktyczne działanie.

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych (OSZE) 
edukacyjny aspekt gospodarstwa rolnego promuje osze. Jej koncepcja została 

opracowana w latach 2010-2011 przez centrum doradztwa rolniczego w Brwinowie 
oddział w krakowie na zlecenie ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi. do celów stra-
tegicznych funkcjonowania sieci należą: popularyzacja rolniczego oblicza wsi, podnie-
sienie prestiżu zawodu rolnika, różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach 
wiejskich, zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.

ogólnopolska sieć zagród edukacyjnych funkcjonuje w systemie doradztwa rol-
niczego na zasadzie współpracy jednostki centralnej centrum doradztwa rolniczego 
w Brwinowie oddział w krakowie, podległej ministerstwu rolnictwa i rozwoju wsi, 
z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego. sieć nie ma osobowości prawnej. 
struktura sieci oparta jest na trzech filarach:

• poziom krajowy: centrum doradztwa rolniczego w Brwinowie w krakowie – ko-
ordynator krajowy sieci;

• poziom regionalny (wojewódzki): wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 
– koordynatorzy wojewódzcy w każdym ośrodku doradztwa rolniczego (odr);

• poziom lokalny: gospodarstwa rolne podejmujące działalność edukacyjną apli-
kujące o członkostwo w sieci.
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w wyniku ogólnopolskiego projektu zostało zdefiniowane pojęcie gospodarstwa 
edukacyjnego wraz z jego identyfikacją rynkową w postaci nazwy „zagroda edukacyj-
na”. indywidualne gospodarstwa prowadzące działania edukacyjne (np. rolnicy, wyjąt-
kowo stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, spółki czy spółdzielnie) zostały zrze-
szone w sieci pod jedną wspólną nazwą. sprzyja to wyróżnieniu profilu edukacyjnego 
gospodarstw należących do sieci, a także poszerza wachlarz możliwości i skuteczność 
podejmowanych działań o charakterze promocyjnym.

decyzją urzędu Patentowego rzeczpospolitej polskiej od 2014 roku ochrona 
prawna obejmuje:

- znaki słowne:
zagroda edukacyjna
ogólnopolska sieć zagród edukacyjnych

- znaki słowno-graficzne

Zagroda edukacyjna
istotą funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych jest przybliżenie społeczeństwu 

procesów zachodzących w naturalnym środowisku gospodarstwa wiejskiego. zamysł 
ten przekłada się na określone cele edukacyjne wykorzystujące potencjał materialny 
i niematerialny danego gospodarstwa oraz zasoby przyrodnicze i kulturowe.

mianem zagrody edukacyjnej określa się przedsięwzięcie:
• prowadzone przez mieszkańców wsi,
• zlokalizowane na obszarach wiejskich,
• realizujące przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród następujących:

 - 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 materialnej wsi, tradycyjnych zawo-
dów, rękodzieła i twórczości ludowej.
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w obiekcie powinny znajdować się zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze 
przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach 
programów szkolnych i pozaszkolnych lub udostępnianie dla rodzin z dziećmi jako 
atrakcja turystyczna bądź dorosłych podróżujących indywidualnie.

obligatoryjnym warunkiem technicznym jest posiadanie  zadaszonego miejsca do 
prowadzenia zajęć i toalet dla uczestników zajęć oraz dopełnienie określonych pra-
wem warunków bezpieczeństwa.

Korzyści wynikające z członkostwa w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych
świadczenie usług edukacyjnych przez gospodarstwa rolne przynosi wymierne ko-

rzyści, zarówno dla sektora rolnictwa, jak i sektora szkolnictwa.

Korzyści dla rolnictwa:
• umożliwienie spotkania z przyszłymi konsumentami
• promocja produktów z gospodarstwa
• zachęta i pozyskanie klientów do bezpośrednich zakupów
• urozmaicenie życia codziennego
• przyjemność pracy z dziećmi, nauczycielami, rodzinami
• rozwój osobowy i twórczy rodzin rolniczych
• przedłużenie sezonu (osób świadczących usługi agroturystyczne)
• możliwość uzyskania dodatkowego dochodu

Korzyści dla szkolnictwa:
• urozmaicenie i wzbogacenie procesów kształcenia
• programy nauczania ukierunkowane na praktyczne działanie
• ćwiczenia praktyczne z różnych przedmiotów
• alternatywne miejsca edukacji
• poznawanie wiejskiej kultury

Korzyści bezpośrednie członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych:
• prawo identyfikowania oferty edukacyjnej logotypem sieci
• promocja ofert w ogólnopolskim systemie internetowym www.zagrodaeduka-

cyjna.pl
• promocja na targach i innych wydarzeniach oraz mediach
• dostęp do poradników merytorycznych
• udział w okresowych szkoleniach
• wsparcie doradcze
• wymiana doświadczeń na portalu społecznościowym
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Wymagania formalne
Pretendentem do ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych może być każde 

gospodarstwo wiejskie spełniające wymagania określone w definicji „zagrody edu-
kacyjnej”. Przystąpienie do sieci jest dobrowolne, bezpłatne i odbywa się na pod-
stawie indywidualnego kwestionariusza zgłoszeniowego, zwierającego rekomendację 
uprawnionego pracownika właściwego terytorialnie ośrodka doradztwa rolniczego 
(odr).  kwestionariusz jest przekazywany do siedziby centrum doradztwa rolniczego 
w Brwinowie oddział w krakowie, a następnie weryfikowany pod kątem zgodności 
profilu działalności edukacyjnej z potencjałem gospodarstwa oraz celami funkcjono-
wania sieci. dopuszcza się możliwość korekty wniosku na etapie kwalifikacji obiektu 
do sieci. członkowie mają obowiązek aktualizacji informacji w zakresie oferty oraz 
realizowanych programów edukacyjnych.

Jak dołączyć do Sieci?
• zapoznać się z regulaminem osze i wypełnić zgłoszenie – do pobrania na stro-

nie www.zagrodaedukacyjna.pl 
• dołączyć opis programów realizowanych w gospodarstwie wiejskim, zakładają-

cych realizację co najmniej dwóch celów edukacyjnych
• dołączyć dokumentację fotograficzną na płycie cd/dVd przedstawiającą profil 

edukacyjny gospodarstwa
• formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami wysłać do koordynatora wojewódz-

kiego, który po rekomendacji przekaże go do cdr o. kraków.

Osobą do kontaktu z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w sprawie przyłączenia do OSZE jest Maria Kapuścińska tel. 89 520 30 31 
wew. 27, m.kapuscinska@w-modr.pl

Źródła:
1. www.zagrodaedukacyjna.pl
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mach działalności agroturystycznej [w] turystyka wiejska a edukacja różne po-
ziomy, różne wymiary. wydawnictwo akademii rolniczej im. augusta ciesz-
kowskiego w Poznaniu, 2007, s. 144-154.
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