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Szkolnictwo leśne związane jest z historią i tradycją leśnictwa w Polsce

Szkoły leśne Ministra Środowiska



4
Zmieniające się otoczenie lasu i leśnictwa wymaga  globalnej dyskusji i spójnej 

polityki leśnej

Przygotowanie młodzieży do międzynarodowej wymiany myśli i doświadczeń

Stworzenie warunków 
do realizacji zadań 

szkoły

• Wyposażenie szkoły 
w pomoce 
dydaktyczne

• Organizacja 
kształcenia 
praktycznego we 
współpracy z Lasami 
Państwowymi

• Doskonalenie kadry 
pedagogicznej

• Organizacja zajęć 
pozalekcyjnych

Dostosowanie 
programów nauczania

• Uwzględnienie w 
efektach kształcenia 
zawodowego 
wiadomości o 
gospodarce leśnej, 
łowieckiej i ochronie 
przyrody w krajach 
europejskich 

• Realizacja języka 
obcego na możliwie 
najwyższym 
poziomie

Uczestnictwo w 
programach 

finansowanych z UE 

• Projekty realizowane 
w ramach LdV

• Staże zagraniczne 
dla uczniów –
projekty realizowane 
na zasadzie 
Erasmus+ 
finansowane z 
POWER_VET

• Projekty z działania 
12.4 – kształcenie 
zawodowe



Cele współpracy międzynarodowej szkół leśnych

podniesienie kwalifikacji kadry 
pedagogicznej i zarządzającej szkoły;

poprawa organizacji procesu dydaktycznego 
i zarządzania szkołą;

podniesienie poziomu efektywności 
nauczania i uczenia się oraz stopnia 
opanowania kompetencji kluczowych.



Rezultaty współpracy międzynarodowej 

zdobycie nowych umiejętności zawodowych i 
poznanie nowych metod pracy;

doskonalenie znajomości języka obcego, w 
tym języka w środowisku pracy;

międzynarodowa weryfikacja posiadanych 
umiejętności zawodowych i językowych 
(certyfikacja).



Projekt partnerski Leonardo da Vinci (8 partnerów z 6 krajów)

Współpraca europejska i identyfikacja najlepszych praktyk w dziedzinie 

kształcenia i szkolenia zawodowego w sektorze leśnym i drzewnym 



Francja

Współpraca europejska i identyfikacja najlepszych praktyk w dziedzinie 

kształcenia i szkolenia zawodowego w sektorze leśnym i drzewnym



Francja

Współpraca europejska i identyfikacja najlepszych praktyk w dziedzinie 

kształcenia i szkolenia zawodowego w sektorze leśnym i drzewnym



Szwecja

Współpraca europejska i identyfikacja najlepszych praktyk w dziedzinie 

kształcenia i szkolenia zawodowego w sektorze leśnym i drzewnym



Finlandia

Współpraca europejska i identyfikacja najlepszych praktyk w dziedzinie 

kształcenia i szkolenia zawodowego w sektorze leśnym i drzewnym



Przemysł drzewny w Czechach

Współpraca europejska i identyfikacja najlepszych praktyk w dziedzinie 

kształcenia i szkolenia zawodowego w sektorze leśnym i drzewnym



podniesienia kompetencji społeczno-kulturowych

Staże zagraniczne u pracodawców w ramach projektów POWER_VET



Bad Freienwalde

Promocja kultury i ceremoniału szkoły



poszerzenie wiedzy historycznej i geograficznej o krajach europejskich

Realizacja przygotowania kulturowego



zdobycie nowych umiejętności i poznanie nowych metod pracy

Podniesienie kompetencji zawodowych



zdobycie praktycznych doświadczeń i weryfikacja umiejętności 

Realizacja programu stażu



Organizacja pracy w zespole, poznanie nowych technik pracy

Połącznie realizacji zadań  z rozwojem kompetencji miękkich



Poznanie struktury własności, sposobów realizacji zabiegów

Poszerzenie wiedzy o organizacji gospodarki leśnej w Europie



Umiejętność pracy w zespole, poznanie  kultury pracy

Sprawdzenie przygotowania do pracy zawodowej



podniesienia kompetencji społeczno-kulturowych

Poznanie uwarunkowań przyrodniczych oraz historii regionów



Organizacja szkolnictwa leśnego w Europie

Wymiana doświadczeń ze szkołami leśnymi



Wymiana doświadczeń w kształceniu praktycznym

Szkoła leśna Hranice



Gospodarka łowiecka w szkołach leśnych w Presovie i Hranicach

Wymiana doświadczeń w zakresie realizacji programów nauczania



Wycieczki w grupie międzynarodowej

Poznanie kultury i historii, poszerzenie kontaktów



Młodzież z Czech, Słowacji i Polski w Roztoczańskim Parku Narodowym 

Prezentacja polskiego modelu leśnictwa i form ochrony przyrody 



Współpraca międzynarodowa a organizacja pracy szkoły

Wnioski

Współpraca międzynarodowa jest niezbędnym 
elementem kształcenia w szkołach leśnych ze względu 
na  przygotowanie do prowadzenia zrównoważonej 
gospodarki leśnej .

Praktyki zagraniczne są dla uczniów bardzo ważnym 
czynnikiem wpływającym na wzrost kompetencji 
kluczowych i pozwalają na weryfikacje poziomu 
kształcenia zawodowego w praktyce.

Ważnym elementem współpracy jest poznawanie 
przez uczniów historii i kultury państw europejskich, co 
przyczynia się do świadomej tolerancji oraz tworzenia 
wzajemnych relacji

Praca w zespole międzynarodowym jest okazją do 
poznania etyki i kultury pracy innych państw oraz 
zaprezentowania polskiego modelu przygotowania do 
podejmowania pracy zawodowej.



Współpraca międzynarodowa a organizacja pracy szkoły

Wnioski

Poznawanie zasad prowadzenia gospodarki leśnej 
w różnych krajach poszerza horyzonty i pozwala 
docenić model polskiego leśnictwa -
zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej

Realizacja projektów uwydatnia społeczną funkcję 
polskich lasów oraz ogromne zaangażowanie 
Lasów Państwowych w ochronę przyrody.

Niezwykle istotnym elementem we wzajemnych 
relacjach jest porównanie wykorzystania nowych 
technologii w leśnictwie i ochronie przyrody, co 
pozwala młodzieży i nauczycielom wyznaczyć 
mocne i słabsze strony naszej gospodarki leśnej



Współpraca międzynarodowa a organizacja pracy szkoły

Wnioski

W latach 2011-2019 szkoła wzięła udział w 6 
projektach LdV oraz POWER_VET. w których 
wzięło udział 267 uczniów oraz 14 nauczycieli

Na realizację projektów pozyskano 530 000 
Euro

Oczekujemy na akceptacje do finansowania 
projektu „Wykorzystanie nowych technologii w 
leśnictwie i ochronie przyrody” realizowanego z 
funduszy EOG w partnerstwie ze szkoła leśną z 
Norwegii.            


