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Przewodnik 

 

 

Jak osiągnąć jak największe korzyści dzięki 

odpowiednio zaplanowanej wycieczce szkolnej? 

 
 
 
 
Spis treści: 
 
1. Dlaczego warto organizować wycieczki szkolne? Co bierzemy pod 

uwagę? 

2. Planowanie wycieczki. 

3. Co warto wiedzieć wcześniej? Co warto zrobić wcześniej? 

4. Czego można się nauczyć i z jakich źródeł? 

5. Charakterystyka wycieczki typu: „field trip strategy”. Dlaczego warto? 
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Dlaczego warto organizować wycieczki szkolne? 

Pytania, które należy sobie zadać: 

 Jaki jest główny cel wyjazdu? Jakie są inne cele? 

 Czy wyjazd poszerzy ofertę edukacyjną, uzupełni jej treści? W jaki 

sposób? Czy wzbogaci treści programowe tylko jednego przedmiotu 

szkolnego czy również innych? 

 Rodzaje wycieczek: lokalna, regionalna, krajowa czy zagraniczna. Która 

jest najbardziej właściwa i potrzebna do osiągnięcia celu? 

 Jak przedstawić pomysł wycieczki uczniom i rodzicom tak, aby był 

atrakcyjną ofertą na płaszczyźnie edukacyjnej, integracyjnej i 

finansowej? 

 Jak zaangażować uczniów i rodziców do organizacji wyjazdu tak aby 

powstał wspólny projekt? 

 

Planowanie wycieczki. 

Aspekty, które należy wziąć pod uwagę: 

 Plan wycieczki lokalnej/regionalnej/zagranicznej – jak zaplanować? 

Jakie aspekty są istotne? Co chcemy zobaczyć, czego chcemy się nauczyć? 

 Jak osiągnąć jak najwięcej korzyści oraz wygenerować atrakcyjne 

produkty edukacyjne po powrocie z wyjazdu? 

 Czy organizować wycieczkę samemu czy za pośrednictwem biura 

podróży? Plusy i minusy każdej opcji. 

 Bezpieczeństwo na wycieczce – na co zwrócić uwagę? 
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 Jak oszacować ryzyko np. rezygnacji uczestnika z wyjazdu? Jakie kroki 

wtedy podjąć? Np. sporządzenie listy rezerwowej. 

 Jak zachęcić wszystkich uczniów do wyjazdu? Co w wypadku ucznia 

ubogiego? 

 Jak zaplanować kosztorys wycieczki? Podroż, zakwaterowanie, 

zaplanowane atrakcje, nieprzewidziane wydatki? Jak porównać ceny? 

 Rola nauczyciela, uczniów i rodziców. 

 

Co warto wiedzieć wcześniej? Co warto zrobić wcześniej? 

Aspekty, które należy wziąć pod uwagę: 

 Potrzebna dokumentacja przygotowana w odpowiednim czasie. 

 Czy warto odbyć wizytę poprzedzającą, tzw. pre-trip visit? Jeśli tak, to 

kiedy? Kto ją odbędzie? Jaki jest jej cel? 

 W przypadku skorzystania z oferty biura podróży – sprawdzenie opinii 

na jego temat, referencji. Istotna jest również wiedza na temat 

możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian podczas planowania 

oraz już w trakcie wyjazdu – czy biuro w uzasadnionych przypadkach jest 

elastyczne? 

 Sprawdzenie zakwaterowania, potwierdzenia rezerwacji. 

 Ustalenie z rodzicami sposobu  i terminów płatności. 

 Ustalenie z rodzicami wysokości kieszonkowego, potrzebnej odzieży itp. 

 Czy wycieczka uwzględni treści z wielu przedmiotów? Tzw. cross 

curricula trips – wcześniejsza dyskusja z innymi nauczycielami. 
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 Co powinno się przekazać uczniom przed wyjazdem? Czego powinni się 

nauczyć, dowiedzieć? 

 Opracowanie i przedstawienie regulaminu wycieczki. 

 Zaplanowanie ewaluacji wycieczki – czy założone cele zostały osiągnięte? 

 

Czego można się nauczyć i z jakich źródeł? 

 Jak zaplanować wycieczkę aby była atrakcyjną ofertą edukacyjną łączącą 

zwiedzanie z poznawaniem i zdobywaniem wiedzy oraz  nowoczesne 

metody z tradycyjnymi. 

 Zaplanowanie narzędzi edukacyjnych do wykorzystania przed i w trakcie 

wyjazdu, z uwzględnieniem: 

- zasobów internetowych; 

- tradycyjnych materiałów. 

 Zaplanowanie upowszechniania rezultatów wyjazdu w trakcie jego 

trwania np. za pomocą mediów społecznościowych. 

 Stworzenie narzędzi edukacyjnych po powrocie z wyjazdu np. filmy, 

wystawa zdjęć, prezentacje tematyczne na lekcjach, gry planszowe, blog 

tematyczny, tematy lekcji wychowawczych itp. 

 Nauczyciel jako nauczyciel interdyscyplinarny. Zdobywa i przekazuje 

wiedzę nie tylko na lekcji, ale również poza budynkiem szkolnym. To taki 

nauczyciel, który dzieli się wiedzą oraz nowymi narzędziami pracy za 

pomocą tradycyjnych (kontakt bezpośredni)  i nowoczesnych środków 

przekazu (tworzenie materiałów cyfrowych, upowszechnianie za 

pomocą mediów społecznościowych). 

 Ewaluacja jako sposób na zorganizowanie jeszcze efektywniejszego  

wyjazdu w przyszłości. 
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Charakterystyka wycieczki typu „ field trip strategy”.  

Dlaczego warto? 

 Idea „Field trip strategy” – to wycieczka zaplanowana do osiągnięcia 

celów niemożliwych do zrealizowania w klasie. Daje możliwość poznania 

pewnych aspektów w świecie realnym. 

 Lokalne wycieczki to np. zoo, teatr, muzeum, piekarnia, szpital itd. 

 Cechy takiej wycieczki: 

◦ przybliża coś, co wcześniej było tylko „na papierze”; 

◦ motywuje uczniów do odkrywania świata, podnosi zainteresowanie i 

ciekawość; 

◦ wpływa na relacje uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń – aspekt 

integracyjny; 

◦ daje możliwość zaangażowania uczniów, rodziców i innych nauczycieli 

w proces planowania wycieczki; 

◦ rozwija umiejętności społeczne w różnych miejscach; 

◦ w przypadku wycieczki zagranicznej rozwija umiejętności językowe, 

przełamuje bariery w konwersacji, daje możliwość sprawdzenia języka 

obcego w prawdziwym otoczeniu; 

◦ rozwija umiejętności praktyczne np. sporządzanie notatek; 

◦ poprzez praktyczne, eksperymentalne i doświadczalne poznanie 

ułatwia zapamiętywanie wiadomości teoretycznych; 

◦ pomaga docenić wiedzę jeśli umiemy zastosować ją w praktyce. 

 


