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ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „DZIECI MAJĄ WYCHODNE” 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej odsłonie programu DZIECI MAJĄ WYCHODNE.  

Efekty pilotażowego etapu, w którym wzięło udział ok. 40 szkół i przedszkoli podsumowaliśmy  

w półgodzinnym webinarium [link]. 

 

 

Doświadczenia, które wszyscy zdobyliśmy, a także wyniki ankiet przeprowadzonych wśród nauczycielek 

i rodziców pozwoliły nam na wyciągnięcie wniosków, które w skrócie sprowadzają się do dwóch spraw: 

1. Przyroda daje mnóstwo możliwości rozwoju dzieciom, jest ciekawym wyzwaniem dla 

nauczycieli a przy tym pozwala realizować cele nauczania i zadania szkoły oraz przedszkola 

określone w podstawie programowej. 

2. Edukacja na wychodnym – w środowisku przyrodniczym  jest innowacją pedagogiczną – żeby 

spełniała założone cele i mogła być realizowana w dłuższej perspektywie – nauczyciele 

potrzebują wsparcia. 

W roku szkolnym 2021/22 kontynuujemy i rozszerzamy program DZIECI MAJĄ WYCHODNE. 

Zapraszamy do udziału wszystkie placówki przedszkolne i szkoły podstawowe – publiczne i 

niepubliczne. Uczestni(cz)kom programu będziemy udostępniać nowe materiały i e-poradnik, 

wskazówki jak w praktyce realizować wychodne, jak urządzać teren przyrodniczy wokół szkoły. 

Udział w programie jest bezpłatny.  

Placówka zgłaszając się do Programu „Dzieci mają wychodne” wypełnia formularz, w którym określa 

liczbę nauczycieli, klas (grup), dzieci, które będą regularnie, 1 raz w tygodniu, na 3 godziny, niezależnie 

od pogody wychodzić w środowisko przyrodnicze.  

 

  

Zadaniem nauczycieli biorących udział w programie jest wysyłanie raz w miesiącu raportu –  krótką, 

kilkuzdaniową relację z wychodnych oraz ew. 2–3 zdjęcia. Raporty warto robić we współpracy z 

dziećmi.  

Przygotowaliśmy blok szkoleń, odpowiadających na zgłoszone potrzeby. Szkolenia nie są obowiązkowe, 

ale rekomendujemy korzystanie z nich, bo uważamy, że będą bardzo przydatne. Staraliśmy się, żeby 

były jak najbardziej różnorodne i interesujące w formie i treści. Dla uczestników Programu 

przygotowaliśmy specjalną ofertę cenową.  

  

Przejdź do Formularza zgłoszeniowego 

Obejrzyj webinarium podsumowujące pilotaż Programu 

Zobacz Cennik szkoleń 

http://www.frd.org.pl/
http://www.dziecimajawychodne.pl/
https://www.frd.org.pl/dzieci-maja-wychodne/jak-sie-zglosic-do-programu-dmw/
https://youtu.be/ksPrJQKLg58
https://www.frd.org.pl/wp-content/uploads/2021/08/CENNIK-SZKOLEN-DMW_2.pdf
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DZIECI MAJĄ WYCHODNE – OFERTA SZKOLENIOWA 

 

I. Szkolenie  Nauczyciel na wychodnym. Przygotowanie do regularnych zajęć z dziećmi w terenie 

GRUPA: 12–15 osobowa 

FORMA: szkolenie dwuetapowe 

1) etap – trzygodzinne wideospotkanie online  

2) etap – jednodniowy  warsztat w terenie (8 godz., najczęściej sobota), prowadzony przez 

dwóch trenerów. Miejsce warsztatu dobierane będzie jak najbliżej miejsca zamieszkania 

uczestników. Dysponujemy kilkunastoma bazami szkoleniowymi w całej Polsce. 

CEL: zwiększenie świadomości, refleksyjności i pewności siebie nauczycieli planujących 

wychodzenie z dziećmi w środowisko przyrodnicze, zapoznanie się z zasadami pedagogiki leśnej, 

stworzenie społeczności „nauczycieli na wychodnym”  

II. Szkolenie  

A. Uczymy na wychodnym (przedszkola). Realizacja podstawy programowej w środowisku 
przyrodniczym 

B. Uczymy na wychodnym (klasy I-III ). Realizacja podstawy programowej w środowisku 
przyrodniczym 

GRUPA: 12–15 osobowa 

FORMA: kurs online + 3-godz. wideowarsztat  

CEL: Zwiększenie umiejętności stosowania zasad określonych w podstawie programowej, 

dobierania treści i metod nauczania odpowiednich do pracy w środowisku naturalnym, 

realizowania zajęć programowych oraz  dokumentowania edukacji na wychodnym zgodnie z 

zasadami przyjętymi w placówce.   

III. Coaching nauczycieli na wychodnym 

FORMA: spotkania grupy nauczycieli z trenerem online 1 raz na dwa tygodnie. Wymiana 

doświadczeń, pomysłów, wspólne szukanie rozwiązań i wzajemne doskonalenie. 

 

Po ukończeniu każdego szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia wystawiane przez Instytut 

Komeńskiego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, wpisany do ewidencji niepublicznych placówek 

doskonalenia nauczycieli województwa mazowieckiego pod numerem 164/NPDN/2020.  

 

 

 

Więcej o Programie „Dzieci mają wychodne” 

Zapraszamy do kontaktu: wychodne@frd.org.pl 

http://www.frd.org.pl/
http://www.dziecimajawychodne.pl/
http://www.dziecimajawychodne.pl/

