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Zespół Parków Krajobrazowych 
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Biuro w Będzinie 

 

 

 



 

Zajęcia w Ośrodku 

Konkurs PPKP 

Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków 

Krajobrazowych Województwa Śląskiego działa 

od 2000 roku i jest dopełnieniem sieci 
Ośrodków Edukacyjnych Zespołu Parków 

Krajobrazowych Województwa Śląskiego. W 

budynku mieści się siedziba Dyrekcji ZPKWŚ. 

Ośrodek stanowi centrum informacji o parkach 

krajobrazowych na terenie województwa 
śląskiego i działalności edukacyjnej prowadzonej w pozostałych Ośrodkach 

działających przy Oddziałach Biura ZPKWŚ zlokalizowanych w: Kalinie, 

Rudach, Smoleniu i Żywcu. Celem 

działalności Ośrodka Edukacyjnego w 

Będzinie jest podnoszenie stanu wiedzy 

społeczeństwa na temat środowiska 
przyrodniczego, form ochrony przyrody, 

kształtowanie postaw i zachowań 

korzystnych dla przyrody w warunkach 

zrównoważonego rozwoju, głównie poprzez 

edukację ekologiczną. 
Oferta edukacyjna kierowana jest do 

szerokiej grupy odbiorców – zarówno do dzieci  

i młodzieży (m.in. zajęcia warsztatowe, 
pogadanki i in.), jak i osób dorosłych  

(np. spotkania dla nauczycieli, sympozja, 

konferencje itp.). W tematyce zajęć dominują 

informacje dot. parków krajobrazowych – ich 

walorów przyrodniczych, krajobrazowych, 
historycznych i kulturowych, form  

i metod ochrony przyrody, wdrażania zasad 

ekorozwoju, zdrowego odżywiania, segregacji 

odpadów itp. 

Wszelkie działania edukacyjne odbywają się 
na podstawie Programu Edukacyjnego 

ZPKWŚ, zaopiniowanego przez doradcę 

metodycznego. W całorocznej ofercie 

edukacyjnej Ośrodka znajdują się m.in.: 

- warsztaty ekologiczne (stacjonarne – np. 

Formy ochrony przyrody, Las jako ekosystem  

i in.; warsztaty terenowe – np. na ścieżce 
dydaktycznej Bagna Błędowskie), pogadanki, akcje ekologiczne  

(np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata itp.), zajęcia okazjonalne, 
konkursy o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz wiele innych. 

Oferta edukacyjna obejmuje płatne oraz bezpłatne formy zajęć 

edukacyjnych (cennik oraz szczegółowe tematy zajęć można znaleźć na 

stronie internetowej ZPKWŚ). 
Zajęcia stacjonarne odbywają się w sali dydaktycznej wyposażonej w sprzęt  

multimedialny. 

Na terenie przy Ośrodku Edukacyjnym znajduje się Park ekologiczny  

pn.  „Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego w pigułce”  wraz  

z ekspozycją plenerową (utworzony w ramach RPO WSL 2007-2013). Na 
terenie Parku prowadzone są bezpłatne zajęcia plenerowe dla dzieci  

i młodzieży. 

 W skład Parku Ekologicznego wchodzą zadaszona wiata edukacyjna wraz 

ze stołami i ławami, krąg ogniskowy, edukacyjny plac zabaw oraz 

ekspozycja zawierająca makiety parków krajobrazowych znajdujących się 

na terenie województwa śląskiego. 

 

Ścieżka dydaktyczna  

„Bagna Błędowskie” 


