
  

Czym jest zagroda 
edukacyjna?

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu

ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław
centrala: 71 339 80 21 (22)

sekretariat: tel. 71 339 86 56
faks: 71 339 79 12

e-mail: sekretariat@dodr.pl
www.dodr.pl

Zapraszamy   
do korzystania   
z naszych usług

Zadzwoń, napisz,  przyjdź  
do najbliższego   

Powiatowego Zespołu Doradców

Kwestionariusze zgłoszeniowe są dostępne na stronie 
internetowej www.zagrodaedukacyjna.pl i w siedzibie 
DODR we Wrocławiu. 

ZASADY TWORZENIA
ZAGRODY EDUKACYJNEJ
Tworzenie oferty edukacyjnej w gospodarstwie odby-
wa się poprzez przygotowanie programu i zaprezen-
towanie jego etapów podczas warsztatów, pokazów, 
szkoleń, pogadanek, ścieżek przyrodniczych czy zielo-
nych szkół. W ramach takich zajęć mogą odbywać się 
np. warsztaty wyrobu filcu z wełny owczej, pokazy prze-
twarzania zboża czy lekcje przyrody na łonie natury.

Zachęcamy do odwiedzenia strony 
www.zagrodaedukacyjna.pl oraz www.dodr.pl 
i zapoznania się z ciekawą ofertą dolnośląskich 
zagród edukacyjnych.  

Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa 
Domowego i Agroturystyki, Wrocław 2016

 y   Miesięcznik Twój   
Doradca Rolniczy Rynek

 y  około 4 000  czytelni-
ków  na dolnośląskiej 
wsi

 y aktualności rolnicze
 y  informacje  na temat 

uprawy  i hodowli,  
unijnych programów 
pomocowych,   
agroturystyki

 y  przepisy prawne 
 y  agronotowania 
 y  informacje   

o szkoleniach
 y  roczna prenumerata 

tylko 45 zł

POLECAMY wydawnictwa DODR 
– zapytaj swojego doradcy



  

CZYM JEST ZAGRODA EDUKACYJNA?

Gospodarstwo edukacyjne to ta-
kie, które działa na terenie wsi, jest 
prowadzone przez mieszkańca wsi 
i przyjmuje dzieci i młodzież w ra-
mach programów szkolnych i ak-
tywności pozaszkolnej, realizując 
przynajmniej dwa spośród następu-
jących celów edukacyjnych:

 edukację w zakresie produkcji roślinnej,
 edukację w zakresie produkcji zwierzęcej,
 edukację w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
  edukację w zakresie świadomości ekologicznej i kon-

sumenckiej,
  edukację w zakresie dziedzictwa kultury material- 

nej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości 
ludowej.

Zagroda edukacyjna powinna posiadać i prezento-
wać zwierzęta gospodarskie lub uprawy rolnicze,  
a także mieć warunki do prowadzenia zajęć (zadaszone 
miejsce i toalety dla ich uczestników). 

KORZYŚCI PROWADZENIA 
EDUKACJI W GOSPODARSTWIE

Zajęcia edukacyjne mogą przynieść korzyści zarówno 
rolnikom, jak i szkolnictwu. Dla sektora rolnego istotne 
jest umożliwienie spotkania z przyszłymi konsumentami, 
promocja produktów z gospodarstwa, odmiana codzien-
nego życia rolnika, radość z pracy z dziećmi i nauczycie-
lami, twórczy rozwój rodzin rolniczych oraz dodatkowy 
dochód.
Szkolnictwo zyskuje urozmaicenie i wzbogacenie procesu 
kształcenia poprzez programy nauczania zorientowane 
na praktyczne działanie, ćwiczenia warsztatowe z różnych 
przedmiotów, alternatywne miejsce edukacji i poznanie 
wiejskiej kultury.

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ 
ZAGRÓD EDUKACYJNYCH
Sieć jest prowadzona przez Centrum Doradztwa Rolni-
czego w Krakowie. W ramach Sieci, zagrody edukacyjne 
mogą promować swoją ofertę w ogólnopolskim systemie 
internetowym. Udział w Sieci jest dobrowolny i bezpłatny. 
Uczestnicy Sieci zyskują prawo do używania logo zagrody 

edukacyjnej, wsparcie doradcze, szkoleniowe i dostęp 
do poradników szkoleniowych, a także możliwość pro-
mocji na targach czy w mediach.

Przystąpienie do Sieci odbywa się na podstawie:
 kwestionariusza zgłoszenia,
  rekomendacji uprawnionego doradcy DODR 
       we Wrocławiu.

Zgłoszenie jest weryfikowane pod względem zgodno-
ści profilu działalności edukacyjnej z zasobami gospo-
darstwa oraz celami Sieci.


