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Zagrody edukacyjne są miejscem wycieczek 
szkolnych, podczas których prezentowana 
jest praca w  wiejskim gospodarstwie rolnym. 
W czasie warsztatów dzieci poznają rolnictwo, 
zwierzęta mieszkające na  wsi, dziedzictwo 
wiejskiej kultury czy ginące zawody. Nazwa za-
groda edukacyjna oraz charakterystyczne logo 
z drewnianym kogutem na płotku są zastrze-
żone i  chronione przez Centrum Doradztwa 
Rolniczego w  Krakowie, które jest koordyna-
torem Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyj-
nych. Sieć zrzesza zagrody w całej Polsce. 

Baza zagród znajduje się na stronie interneto-
wej www.zagrodaedukcyjna.pl.

ZAGRODY TO IDEALNE MIEJSCA NA:
•	  rodzinny wypad za miasto,
•	  szkolną wycieczkę,
•	  wyjazdy grup seniorów lub innej grupy zor-

ganizowanej,

Propagowanie, rozwój  
i promocja zagród edukacyjnych

•	 	organizację nietuzinkowej imprezy w gronie 
przyjaciół,

•	 	alternatywna forma terapii – jak agroterapia, 
animaloterapia, arteterapia czy hortiterapia.

DEFINICJA ZAGRODY EDUKACYJNEJ
Zagroda edukacyjna jest przedsięwzięciem 
prowadzonym przez mieszkańca wsi na obsza-
rach wiejskich, gdzie realizowane są przynaj-
mniej dwa cele edukacyjne w zakresie:
•	 produkcji roślinnej,
•	 produkcji zwierzęcej,
•	 przetwórstwa płodów rolnych,
•	 świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
•	 dziedzictwa kultury materialnej wsi, trady-

cyjnych zawodów, rękodzieła i  twórczości 
ludowej.

Obiekt będący zagrodą edukacyjną, powinien 
posiadać zwierzęta gospodarskie lub uprawy 
rolnicze. 
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Będą one prezentowane podczas wizyt grup 
dzieci i  młodzieży przyjmowanych w  ramach 
programów szkolnych lub udostępniane jako 
atrakcja turystyczna dla rodzin z  dziećmi lub 
osób podróżujących indywidualnie.

KORZYŚCI PROWADZENIA EDUKACJI 
W GOSPODARSTWIE
Zajęcia edukacyjne w  gospodarstwie mogą 
przynieść korzyści zarówno rolnikom jak 
i szkolnictwu.

Korzyści dla rolników:
•	 	dodatkowy dochód,
•	 	przedłużenie sezonu turystycznego,
•	 	promocja produktów z gospodarstwa,
•	 	wzbogacenie codziennego życia rolnika,
•	 	satysfakcja i radość z pracy z dziećmi i mło-

dzieżą,
•	 	rozwój osobowy rodzin rolniczych,
•	 	nowe perspektywy.

Korzyści dla szkolnictwa:
•	 	urozmaicony i wzbogacony proces kształce-

nia,
•	 	zajęcia praktyczne i  warsztatowe z  różnych 

dziedzin i przedmiotów,
•	 	alternatywne miejsca edukacji,
•	 	możliwość poznania i zrozumienia wiejskiej 

kultury i obyczajów.

ZAGRODY EDUKACYJNE  
NA DOLNYM ŚLĄSKU
Województwo dolnośląskie jest liderem w ran-
kingu zagród edukacyjnych działających 
w  Polsce. Na  terenie naszego województwa 
funkcjonuje 46 zagród edukacyjnych, prezen-
tujących różne profile edukacyjne dla dzieci 
w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży 
oraz dorosłych.

W ofercie tej znajdziemy na przykład:
•	 	warsztaty filcowania wełny owczej,
•	 	warsztaty kulinarne np. wypieku bułeczek, 

lepienia pierogów lub przetwarzania owo-
ców i warzyw,

•	 	wytwarzanie wiejskich serków,
•	 	pokazy pozyskiwania miodu i życia pszczół 

w pasiece,
•	 	warsztaty zielarskie, w tym lawendowe,
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•	 	zajęcia manualne i rękodzielnicze,
•	 	warsztaty wykonywania karmników,
•	 	wycinanie i przetwarzanie dyni,
•	 	pielęgnacja i karmienie zwierząt,
•	 	prezentację wiejskiego sprzętu rolniczego 

i dawnego gospodarstwa domowego,
•	 	warsztaty ceramiczne, 
•	 	zajęcia hortiterapii (np. przygotowywanie 

sadzonek),
•	 	wykopki i zbiory warzyw i owoców,
•	 	spacery edukacyjne i lekcje przyrody w tere-

nie
oraz wiele, wiele innych. 

Właściciele zagród edukacyjnych oferują dzie-
ciom liczne atrakcje w  postaci gier tereno-
wych, zabaw edukacyjnych, wspólnych ognisk 
czy atrakcyjnych pokazów. 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go prowadzi działania promujące ideę edu-
kacji w gospodarstwach rolnych poprzez:
•	 	organizację konkursu dla zagród na najlep-

szą zagrodę edukacyjną z Dolnego Śląska,
•	 	publikację artykułów w  miesięczniku Twój 

Doradca Rolniczy Rynek,
•	 informacje na  stronie internetowej www.

dodr.pl
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•	 wydanie Dolnośląskiego Katalogu Dobrych 
Praktyk – Agroturystyka i Zagrody Edukacyj-
ne,

•	 koordynację Ogólnopolskiej Sieci Zagród 
Edukacyjnych w  województwie dolnoślą-
skim, m.in. dzięki wydawaniu rekomendacji 
rolnikom zainteresowanym przystąpieniem 
do  Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyj-
nych,

•	 wydawanie ulotek promujących laureatów 
konkursu oraz broszur o  tematyce branżo-
wej,

•	 organizację szkoleń z zakresu zakładania za-
grody,

•	  promocję zagród podczas imprez plenero-
wych.
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