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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, 

zawierający wskazówki jak w praktyce realizować wychodne, jak urządzać teren przyrodniczy wokół 

szkoły czy przedszkola. 

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 wydają nam się bardzo przydatne. Staraliśmy się, żeby były jak najbardziej różnorodne i 

interesujące w formie i treści. Dla uczestników Programu przygotowaliśmy specjalną ofertę cenową. 

DZIE 

  

Przejdź do Formularza zgłoszeniowego 

Obejrzyj webinarium podsumowujące pilotaż Programu 

Więcej o Programie „Dzieci mają wychodne” 

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
http://www.dziecimajawychodne.pl/
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WSPARCIE SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELEK/NAUCZYCIELI 
 

I. Spotkania online dla osób realizujących Program DMW 

2-godzinne spotkania coachingowe organizowane raz na 2 tygodnie, osobno dla kadry przedszkoli, 

osobno dla szkół. Celem jest integracja nauczycielek/nauczycieli realizujących program, wymiana 

informacji i doświadczeń, wspólne omawianie bieżących problemów, dzielenie się sukcesami. 

Warunkiem jest aktywny udział (z włączonym mikrofonem i kamerą) co najmniej 5 osób. 

Koszt: udział bezpłatny 

Termin: cały okres realizacji programu, konkretne terminy przesyłane mailowo 

II. Nauczyciel/ka na wychodnym. Przygotowanie do regularnych zajęć z dziećmi w terenie. 

Szkolenie jednodniowe, organizowane najczęściej w sobotę, w godz. 9-17, prowadzone przez dwóch 

(dwoje) trenerów, z których jeden jest ekspertem od wypraw w środowisko przyrodnicze.  

Celem jest otwarcie nauczycielek/li na nową formę pracy z dziećmi, na nowy rodzaj relacji,  

na wyrównywanie szans dzieci ze specjalnymi potrzebami w nowym otoczeniu oraz przepracowanie 

z nauczyciel(k)ami pomysłów na aktywności z dziećmi.  

Koszt szkolenia (warunkiem jest zebranie grupy 12-15 osobowej): 

 350 zł/osobę 

 100 zł/osobę zgłoszoną do programu „Dzieci mają wychodne” (www.dziecimajawychodne.pl) 

Terminy: szkolenia będą organizowane w okresie listopad- grudzień 2021 w bazach leśnych w 

województwach, z których będziemy mieć najwięcej zgłoszeń. Konkretne oferty będą sukcesywnie 

wysyłane mailem do wszystkich realizujących Program  

III. Uczymy na wychodnym. Realizacja podstawy programowej w środowisku przyrodniczym. 

Jest to kurs online oraz wideo-warsztat. Celem jest pokazanie i wspólne wypracowanie sposobów 

realizacji podstawy programowej podczas realizacji Programu DMW. 

szkolenia: Koszt 

Promocja dla uczestników szkolenia 
„Nauczyciel/ka na wychodnym” 

Liczba os. zgłoszonych 
przez placówkę 

Cena za 1 os. Koszt całkowity Cena za 1 os. Koszt całkowity  

1  400 zł  400 zł  320 zł  320 zł  

2  360 zł  720 zł  290 zł  580 zł  

3  320 zł  960 zł  255 zł  765 zł  

4  320 zł  1280 zł  255 zł  1020 zł  

5 i więcej osób  300 zł  przy 5 os. = 1500 zł  240 zł  przy 5 os. = 1200 zł  

 szkolenia będą organizowane w okresie listopad- grudzień 2021. O terminie rozpoczęcia Terminy:

naboru  poinformujemy wszystkich realizujących Program. 

Po ukończeniu każdego szkolenia (również spotkań online) każdy uczestnik/czka otrzyma zaświadczenie wystawiane 

przez Instytut Komeńskiego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, wpisany do ewidencji niepublicznych placówek 

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

  
Zapraszamy do kontaktu: wychodne@frd.org.pl 

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

