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Informacja prasowa 

W piątek 17 czerwca ponad 80 tysięcy dzieci wyjdzie w czasie lekcji na dwór. 

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” zaprasza nauczycieli i uczniów do obchodów 
Dnia Pustej Klasy. Chcemy, żeby 17 czerwca żadne dziecko nie zostało w murach 
szkoły (lub przedszkola).  

Dzień Pustej Klasy to niezależna, oddolna inicjatywa, zapoczątkowana w 2012 roku w 
Wielkiej Brytanii. Obchodzimy go rokrocznie, zawsze w trzeci piątek czerwca. W tym 
roku Dzień Pustej Klasy wypada 17 czerwca. 

W 2015 roku Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” przeniósł święto na grunt Polski, a w tym roku wraz z 
organizacjami partnerskimi z Czech, Słowacji i Węgier zachęcamy szkoły w 4 krajach do wspólnego świętowania tego 
wyjątkowego dnia, w którym dzieci i młodzież, wspólnie  ze swoimi nauczycielami, porzucają naukę  w klasie na rzecz 
nauki w przyrodzie. Akcja realizowana jest dzięki wsparciu udzielonemu przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 
(IVF). 

Nazwa święta doskonale oddaje jego jasny i klarowny cel: sprawić, aby klasy były puste. Zachęcić nauczycieli, by tego 
dnia choć jedną lekcję spędzili ze swoimi uczniami poza budynkiem szkoły. Wszystko po to, aby promować edukację 
terenową – prawdopodobnie najbardziej uszczęśliwiającą formę edukacji na świecie. 

Natura ma same zalety: jest otwarta 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Las, łąka czy parkowa polana to najlepiej 
wyposażone sale lekcyjne jakie możemy sobie wyobrazić. Jest tu wszystko, czego możemy potrzebować do 
efektywnego nauczania, bez względu na przedmiot. Natura uczy, dotlenia, aktywizuje, pobudza wyobraźnię, wzrusza i 
zadziwia. Czemu więc tak rzadko korzystamy z tego, co oferuje? Jeśli brakuje nam motywacji, to czerwcowy Dzień 
Pustej Klasy stwarza nam wspaniały pretekst do przełamania wewnętrznych oporów. Tego dnia nauczyciele mogą 
zaoferować uczniom lekcję-przygodę!  

Do zorganizowania pełnego emocji Dnia Pustej Klasy nie trzeba mieć szczegółowego scenariusza. Może to być 
wydarzenie zupełnie spontaniczne, nastawione na dobrą zabawę i wspólne celebrowania letniego dnia wśród natury. Ilu 
nauczycieli, tyle pomysłów! 

Dotychczas do akcji zgłosiło się już 4 tysiące klas i grup przedszkolnych  z blisko 700 placówek! W zajęciach 
terenowych weźmie udział ponad 80 tysięcy dzieci.  

„Kiedy w Ośrodku Działań Ekologicznych „Źródła” po raz pierwszy trafiliśmy na informacje o Dniu Pustej Klasy, 
pomyśleliśmy: tak, to jest to! Radosne święto, przypominające o tym, jak ważne jest celebrowanie natury i korzystanie z 
jej mądrości. Niby nic, ot zwykła, choć niecodzienna zachęta do wyjścia z klasy. A jednak poczuliśmy, że ten prosty 
pomysł na świętowanie w bliskości z przyrodą, może być ważnym krokiem do przełamania schematów i przewietrzenia 
polskiego systemu edukacji. Jesteśmy przekonani, że wiatr zmian w naszych szkołach wieje znad pobliskiej łąki. 
Zachęcamy: dajcie mu się ponieść!” – mówi Marta Karbowiak z ODE Źródła 

Dzieci mają ochotę biegać na świeżym powietrzu, rozpalać ogień, taplać się w błocie, wspinać na drzewa i wąchać 
kwiaty. Nawet jeśli będziemy otoczeni milionem mediów i innych czynników odwracających dziecięcą uwagę, to 
obcowanie z naturą jest jedną z tych rzeczy, która zawsze będzie wzbudzać w dzieciach entuzjazm, rozwijając w nich 
głęboką więź z przyrodą – mówi Jörn Kaufhold, trener Pedagogiki Dzikiej Przyrody 

Więcej informacji: dzienpustejklasy.pl 

Materiały graficzne do wykorzystania: http://emptyclassroomday.eu/pl/materialy/ 
Szkoły zgłoszone do akcji: http://emptyclassroomday.eu/pl/zgloszenie/ 

Organizator akcji: Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, www.zrodla.org 

Kontakt: Agnieszka Gaszyńska, agnieszka.gaszynska@zrodla.org.pl, 519 326 999 
Gosia Świderek, gosia.swiderek@zrodla.org.pl, 503 733 770 
Karolina Baranowska, karolina.baranowska@zrodla.org.pl, 519 326 987 
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