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Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego
Oddział w Żywcu

Ośrodek Edukacyjny działa przy
Oddziale
Biura
ZPKWŚ
w
Żywcu.
Zlokalizowany jest w samym sercu Kotliny
Żywieckiej wokół której rozpościerają się
widoki na otaczające ją Beskidy, objęte ze
względu na swoje niepowtarzalne walory
Oddział ZPKWŚ
przyrodnicze ochroną w formie trzech
w Żywcu
parków krajobrazowych. Są to: Żywiecki Park
Krajobrazowy, Park Krajobrazowy
Beskidu Małego i Park Krajobrazowy
Beskidu Śląskiego. Parę kroków od
budynku
przepływa
główna
rzeka
żywiecczyzny, czasem dzika i kierująca
się swoimi naturalnymi prawami Soła,
która
wpada
do
malowniczo
rozlewającego
się
Jeziora
Żywieckiego.
Beskid Żywiecki
Oferta edukacyjna Ośrodka kierowana jest do szerokiej grupy
odbiorców – dzieci, młodzieży szkolnej, studentów oraz osób
dorosłych. Obejmuje ona zajęcia stacjonarne (prowadzone w Ośrodku
Edukacyjnym) oraz terenowe (prowadzone na ścieżkach dydaktycznoprzyrodniczych).
W tematyce zajęć dominują informacje dot. parków
krajobrazowych
(ich
walorów
przyrodniczych,
historycznych
i kulturowych),
szeroko
pojętej
ochrony
przyrody
(form
i
metod
ochrony), segregacji
odpadów, zagrożeń
Zajęcia stacjonarne w Ośrodku Edukacyjnym
środowiska
przyrodniczego,
zdrowego trybu życia i inne. Wszelkie działania edukacyjne
prowadzone są na podstawie Programu Edukacyjnego ZPKWŚ
zaopiniowanego przez doradcę metodycznego i stanowią doskonałe
uzupełnienie wiedzy zdobywanej w „szkolnej ławce”. W trakcie zajęć

stosowane są metody aktywizujące uczestników, co ułatwia
zrozumienie
i
utrwalenie
przekazywanych
wiadomości.
W całorocznej ofercie edukacyjnej Ośrodka znajdują się m.in.:
warsztaty stacjonarne (np. Nie taka
żaba straszna – płazy woj. śląskiego,
Życie w lesie – czyli las jako
ekosystem i in.), warsztaty terenowe na
ścieżkach
dydaktyczno-przyrodniczych
(m.in.
Wzgórze
Grojec,
Rezerwat
Grapa), pogadanki, festyny plenerowe i
akcje ekologiczne (np. Dzień Ziemi,
Sprzątanie Świata itp.), zajęcia okazjonalne (np. Dzień Dziecka),
zajęcia w trakcie ferii
zimowych i wakacji,
konkursy o zasięgu
lokalnym, wojewódzkim
i ogólnopolskim
(np.
Poznajemy
Parki
Zajęcia stacjonarne w Ośrodku Edukacyjnym
Krajobrazowe Polski), a
także
wiele
innych
ciekawych zajęć.
W ofercie edukacyjnej Ośrodka znajdują się płatne oraz
bezpłatne formy zajęć edukacyjnych (cennik oraz szczegółowe
tematy zajęć można znaleźć na stronie internetowej ZPKWŚ).
W celu ustalenia terminu oraz tematu zajęć należy skontaktować się
z pracownikiem Działu Edukacji Ekologicznej w Żywcu.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zdobywania znaczka
„Przyjaciel Parków Krajobrazowych”. Znaczek może zdobyć każdy
turysta poprzez zwiedzanie ścieżek edukacyjnych i tras rowerowych
znajdujących się na terenie obejmującym ZPKWŚ (Regulamin –
dostępny na stronie internetowej ZPKWŚ). Podstawą do ubiegania się
o przyznanie znaczka jest książeczka „Przyjaciela Parków
Krajobrazowych”
z
udokumentowanymi
przebytymi
trasami
(książeczki dostępne są w poszczególnych Ośrodkach Edukacyjnych
ZPKWŚ w: Będzinie, Rudach, Kalinie, Smoleniu i Żywcu).

