Prelegenci/Speakers

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych
Edukacja naturalnie to kontakt z naturą oraz wspieranie naturalnego rozwoju dziecka poprzez szacunek dla
ucznia, podążanie za jego indywidualnymi potrzebami, zainteresowaniami, możliwościami.

Zadaniem edukacji powinno byś upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży postawy przyjaznej wobec
środowiska naturalnego i przyrody. Kontakt z przyrodą ma decydujące znaczenie dla rozwoju człowieka,
szczególnie w najmłodszym wieku, kiedy kształtują się postawy i wyrabiane są podstawowe nawyki względem
otaczającego środowiska. Naszym celem jest również przeciwdziałanie i zapobieganie negatywnym skutkom
Syndromu Deficytu Natury. Badania potwierdzają, że większość zaburzeń

rozwojowych i emocjonalnych

dzieci m.in. deficyty uwagi, hiperaktywność, niezgrabność ruchowa, otyłość, nieprawidłowości Integracji
Sensorycznej, niski poziom kompetencji społecznych i komunikacyjnych, agresja, depresja oraz nerwice ma
podłoże w braku bezpośredniego kontaktu z naturą.

Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy z zakresu funkcjonowania przedszkoli i szkół leśnych oraz
edukacji w przyrodzie poprzez wymianę doświadczeń i networking.

Zapraszamy serdecznie, Agata Preuss i Dorota Zaniewska

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych
Education naturally means both, education in contact with nature and also supporting the child's natural
development through respect for the student, following his individual needs, interests and possibilities.

The goal of education should be to promote a friendly attitude towards the environment and nature among
children and youth. Contact with nature is of decisive importance for human development, especially at an early
age, when attitudes are formed and basic habits are developed in relation to the surrounding environment. Our
goal is also to counteract and prevent the negative effects of the Nature Deficit Syndrome. Studies confirm that
the majority of children's developmental and emotional disorders including attention deficits, hyperactivity,
awkwardness, obesity, sensory integration abnormalities, low level of social and communication competences,
aggression, depression and neurosis are rooted in the absence of direct contact with nature.

The aim of the conference is to disseminate knowledge in the field of forest kindergartens and schools as well
as education in nature through exchange of experience and networking.

We heartily invite you, Agata Preuss and Dorota Zaniewska

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych

Dr Karen MacLean
Dania/Denmark
Karen MacLean to współzałożycielka Den Grøenne Friskole w
Kopenhadze. Szkoły, która ponad wszystko inne ceni sobie
wyobraźnię, transformację i zrównoważony rozwój.
__________________
Dr Karen MacLean, who was one of creators of Den Grøenne
Friskole (‘The Green Free School’) in Copenhagen. They are a
school that values imagination, transition and sustainability
above everything else.

E-mail:
karen@maclean.de

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych

Dr Sonia Donca Bercuci
Rumunia/Romania
Jest autorką koncepcji pedagogicznej Green School Romania w
Cluj-Napoca, szkoły podstawowej, którą założyła po uzyskaniu
stopnia doktora nauk edukacyjnych (2013). W 2003 roku
rozpoczęła studia i badania nad wartością programów
edukacyjnych opartych na naturze i z czasem stała się
zwolenniczką edukacji progresywnej i edukacji przyrodniczej.
__________________
She is the educational architect of the Green School Romania in
Cluj-Napoca - a primary school that she co-founder after gaining
her PhD in Educational Sciences (2013). She started and
research the value of nature-based education programs in 2003
and, with time, became an advocate for progressive education
and nature-based education.

E-mail:
sonia@green-school.ro

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych

Dr n. med. Katarzyna Simonienko
Polska/Poland
Jest lekarzem psychiatrą - praktykiem i naukowcem. Zajmuje się
leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych oraz profilaktyką
stresu. Jest założycielką pierwszego w Polsce medycznego
centrum shinrin-yoku: Centrum Terapii Lasem/ Forest Therapy
Centre PL. Od 2018 roku jest licencjonowanym przewodnikiem
Białowieskiego Parku Narodowego oraz członkiem japońskiej
organizacji shinrin-yoku INFOM (International Society of Nature
and Forest Medicine). Należy do Europejskiego Instytutu Terapii
Lasem European Forest Therapy Institute).
__________________
Katarzyna Simonienko is a psychiatrist- a medical practitioner
and a scientific researcher, PhD in psychiatry. She is a founder of
first medical shinrin-yoku centre in Poland: Centrum Terapii
Lasem/ Forest Therapy Centre. From 2018 she is a licensed
guide of the Białowieża National Park. She is a member of the
Japanese shinrin-yoku organisation INFOM (International
Society of Nature and Forest Medicine). Currently she runs forest
therapy workshops, leads shinrin-yoku walks in Poland.

E-mail:
k_simonienko@wp.pl

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych

Wiktor Naturski
Polska/Poland
Wiktor od ponad 10 lat zajmuje się edukacją leśną, która jest
jego świadomym wyborem na drodze zawodowej. Jest
edukatorem leśnym i liderem edukacji w Leśnym Kompleksie
Promocyjnym Lasy Beskidu Śląskiego. W pracy szkoleniowej
wykorzystuje kreatywne metody i warsztat Service Design
Thinking. Pomysłodawca, współzałożyciel i prezes zarządu
Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych. Organizuje szkolenia dla
nauczycieli, leśników i studentów dotyczące Edukacji dla
Zrównoważonego Rozwoju (EZR).
__________________
Wiktor has been involved in forest education for over 10 years,
which is his conscious choice on a professional path. He is a
forest educator and education leader in the Forest Promotion
Complex of the Silesian Beskids. In his training work, he uses
creative methods and the Service Design Thinking workshop.
The originator, co-founder and president of the board of the
Association of Forest Educators. Involved in work in many task
teams and project groups of the State Forests. Organizes
training for teachers, foresters and students on Education for
Sustainable Development.

E-mail:
W.naturski@gmail.com

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych

Dr hab. Małgorzata Głoskowska-Sołdatow
Polska/Poland
Pedagog, która na codzień pracuje w Zakładzie Pedagogiki
Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Nauk o Edukacji
Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w zakresie
pedagogiki wczesnoszkolnej, a jej zainteresowania badawcze
koncentrują się na uwarunkowaniach procesu uczenia się
uczniów w młodszym wieku szkolnym, ze szczególnym
uwzględnieniem motywacji do uczenia się oraz rozwoju
kompetencji kluczowych. Jest wielbicielką przyrody, dlatego
szczególnie są jej bliskie wszelkie koncepcje i rozwiązania
edukacyjne, w których szeroko rozumiana natura zajmuje ważne
miejsce.
__________________
She iż a pedagogue who works on a daily basis in the
Department of Pre-school and Early Childhood Education at the
Faculty of Education Sciences of the University of Bialystok. She
specializes in early school education, and her research interests
focus on the determinants of the learning process of younger
school age students, with particular emphasis on learning
motivation and the development of key competences. Her
professional activity is focused on educating future teachers and
disseminating knowledge among pedagogues - practitioners.

E-mail:
gloskowskag@wp.pl

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych

Žilvinas Karpis
Litwa/Latvia
Założyciel i dyrektor pierwszego leśnego przedszkola na Litwie
„Lauko darzelis”. Žilvinas wraz z zespołem stopniowo zmieniali
podejście władz publicznych do edukacji na świeżym powietrzu,
które w końcu uznały to za korzystne dla rozwoju zdrowych,
wolnych, kreatywnych i niezależnych dzieci. W rezultacie Žilvinas
jest członkiem grupy roboczej przy Ministerstwie Zdrowia
odpowiedzialnej za przyjęcie litewskiego ustawodawstwa w
zakresie edukacji na świeżym powietrzu.
__________________
Founder and head of the first outdoor kindergarten “Lauko
darzelis” in Lithuania. Together with team, gradually they have
changed the attitude of public authorities towards outdoor
education, recognizing it as beneficial for the development of a
healthy, free, creative, independent children. As a result Žilvinas
is a member of National Health Ministry working group
responsible for adopting Lithuanian legislation for outdoor
education.

E-mail:
info@laukodarzelis.lt
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Katarzyna Hall
Polska/Poland
Prezeska Stowarzyszenia „Dobra Edukacja”, posłanka na Sejm RP
VII kadencji, Minister Edukacji Narodowej w pierwszym rządzie
Donalda Tuska. Inicjatorka tworzenia autorskich rozwiązań w
edukacji. Aktywnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Od
lat, na różnych szczeblach, zajmuje się zarządzaniem w edukacji.
__________________
President of the Good Education Association, member of the
Parliament of the Republic of Poland of the 7th term, Minister of
National Education in the first government of Donald Tusk, is
also the speaker of the Education Conference. She is the initiator
of creating original solutions in education. Actively works for the
people with disabilities. She has been involved in education
management for many years.

E-mail:
katarzyna.hall@dobraedukacja.edu.pl

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych

Katarzyna Rosińska
Polska/Poland
Z wykształcenia biolog, której szczególnie bliskie są ptaki.
Ukończyła niemiecko-polski kurs edukacji dzikiej przyrody oraz
szkołę trenerów edukacji przyrodniczej. Jest współzałożycielką
Leśna Baza Wilczek - pierwszego w Trójmieście leśnego
przedszkola. Prowadzi autorski projekt „Dzika Klasa”.
Współtworzy roczny kurs edukacji i animacji przyrodniczej. Jest
członkiem zespołu Polskiego Instytutu Przedszkoli Leśnych.
Interesuje ją jak intuicyjnie uczymy się przyrody.
__________________
A biologist by profession, with particular interest in birds. She
completed a German-Polish wildlife education course and a
school of nature education trainers. She is a co-founder of the
Forest Base Wilczek - the first forest kindergarten in Gdansk. She
runs the original project "Wild Class". She co-creates the annual
course of nature education and animation. She is a member of
the Polish Institute of Forest Kindergartens. She is interested in
how we learn nature intuitively.

E-mail:
K.rosina@gmail.com

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych

Agnieszka Kudraszow
Polska/Poland
Współzałożycielka Leśnej Szkoły Puszczyk. To pierwsza leśna
szkoła podstawowa w Polsce i jedna z pierwszych tego typu
placówek na świecie. Od swego powstania we wrześniu 2018
roku wzbudza ogromne zainteresowanie w Polsce i zagranicą, tak
ze strony środowiska pedagogów i osób zainteresowanych
edukacją alternatywną, jak i rodziców.
__________________
Agnieszka created Puszczyk Forest School. It is the first forest
primary school in Poland and one of the first institutions of this
type in the world. Since its creation in September 2018, it has
aroused great interest in Poland and abroad, both from the
pedagogical community and people interested in alternative
education, as well as parents.

E-mail:
agnieszka@fundacjatrzycztery.pl

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych

Dorota Zaniewska
Polska/Poland
Współzałożycielka Przedszkola Leśnego Puszczyk oraz Leśnej
Szkoły Puszczyk w Białymstoku. Antropolog i pedagog, keynote
speaker, trener edukacji outdoorowej, popularyzatorka idei
przedszkoli leśnych, inicjatorka powołania Polskiego Instytutu
Przedszkoli Leśnych, koordynator ds. rozwoju i współpracy
międzynarodowej PIPL.
__________________
Co-founder of the Puszczyk Forest Kindergarten and Puszczyk
Forest School in Bialystok. Anthropologist and pedagogue,
keynote speaker, outdoor education trainer, promoter of the
idea of forest kindergartens, initiator of the establishing of the
Polish Institute of Forest Kindergartens, coordinator of
development and international cooperation at PIPL.

E-mail:
biuro@lesneprzedszkola.pl

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych

Agata Preuss
Polska/Poland
Pedagog, trener edukacji outdoorowej, edukatorka przyrodniczo
– leśna, autorka programów edukacyjnych oraz artykułów
popularyzujących ideę przedszkoli leśnych. Dyrektor Przedszkola
Leśnego Puszczyk w Białymstoku, nauczyciel akademicki,
inicjatorka powołania Polskiego Instytutu Przedszkoli Leśnych,
koordynator działań PIPL.
__________________
Educator, outdoor education trainer, nature and forest educator,
author of educational programs and articles popularizing the
idea of forest kindergartens. Director of the Puszczyk Forest
Nursery School in Białystok, academic teacher, initiator of the
establishment of the Polish Forest Nursery Institute, coordinator
of PIPL activities.

E-mail:
biuro@lesneprzedszkola.pl

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych

Ondrej Zoričák
Słowacja/Slovakia
Osada Mlynica to piękna ekologiczna okolica mieszkalna o
powierzchni 100 hektarów u podnóża Tatr Wysokich. Obejmuje
obszar edukacyjny składający się z Leśnego Ośrodka
Pedagogicznego i przedszkola. Leśna placówka pedagogiczna
przygotowuje programy dla dzieci, seniorów i osób o
ograniczonej sprawności ruchowej, w których łączy przyrodę z
różnymi obszarami edukacyjnymi.
__________________
The beautiful settlements Mlynica is an ecological residential
area spreading over 100 hectares in the beautiful surrounding of
the foothills of the High Tatras. It includes an educational area
consisting of the Forest Pedagogical Facility and a kindergarten.
The forest pedagogy facility prepares programs for children,
seniors and persons with reduced mobility, in which it connects
nature with different educational areas.

E-mail: info@krasnesady.sk

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych

Agnieszka Kuźba
Polska/Poland
Agnieszka Kuźba przeszła pieszo kawał świata, poznała mnóstwo
inspirujących historii i niezwykle pięknie potrafi się nimi dzielić.
Jest autorką niezliczonych artykułów i wystąpień, a także autorką
książki dla dzieci, na codzień pracuje w Przedszkolu
Samorządowym w Piekoszowie. Tworzy projekt Bezpieczne
Gniazdo - Safe Nest a także inspiruje do zakładania naturalnych
placów zabaw przy placówkach publicznych - tzw. Baza Natura.
__________________________
Agnieszka Kuźba has walked a long way around the world, she
has learned a lot of inspiring stories and is extremely beautiful in
sharing them. She is the author of countless articles and
speeches, as well as the author of a children's book, she works at
the Local Government Kindergarten in Piekoszów on a daily
basis. She creates the Safe Nest project and also inspires to
establish natural playgrounds at public facilities - the so-called
'Baza Natura'.

E-mail:
Agnieszka.kuzba@bezpiecznegniazdo.pl

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych

Edyta Karnas
Polska/Poland
Współzałożycielka Leśnego Przedszkola Dziupla działającego w
Kielcach od 2017 roku oraz prezes Fundacji Przystań w Naturze.
Współtworzy Polski Instytut Przedszkoli Leśnych. Absolwentka
filologii rosyjskiej oraz zarządzania w sektorze publicznym i
pozarządowym. Urodzona organizatorka przedsięwzięć
nietuzinkowych oraz niepoprawna marzycielka z wiarą i energią
w owych marzeń realizację.
__________________________
Edyta Karnas is a co-founder of the Dziupla Forest Kindergarten
operating in Kielce since 2017 and president of the Foundation
'Przystań w Naturze'. She co-creates Polish Institute of Forest
Kindergartens. A graduate of Russian philology and
management in the public and non-governmental sectors. A
natural born organizer of unusual projects and an incorrect
dreamer with faith and energy in those dreams.

E-mail:
edyta.karnas@gmail.com

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych

Dr Szymon Godawa
Polska/Poland
Psycholog, terapeuta Gestalt, dr nauk społecznych na konferencji
Edukacja Naturalnie! opowie o dzieciach z autyzmem w
otoczeniu lasu. Szymon na codzień pracuje na Wydziale Sztuki i
Nauk o Edukacji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jego
zainteresowania naukowe to pedagogika alternatywna ze
szczególnym uwzględnieniem przedszkoli leśnych, psychologia
kliniczna, niepełnosprawność intelektualna, autyzm, Gestalt,
terapia dźwiękiem. Jest wspótwórcą B4Special. Współtworzy
radę naukową PIPL.
__________________________________
Szymon Godawa, psychologist, Gestalt therapist, PhD in social
sciences at the Education Naturally! conference will tell about
children with autism in a forest environment. Szymon works on a
daily basis at the Faculty of Arts and Sciences at the University of
Silesia in Katowice. His scientific interests include alternative
pedagogy with particular emphasis on forest kindergartens,
clinical psychology, intellectual disability, autism, Gestalt, and
sound therapy. He is the co-creator of B4Special. He co-creates
the PIPL scientific council.

E-mail:
gloskowskag@wp.pl

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych

Mirosława Grześkowiak
Polska/Poland
Dyrektorka Leśnej Szkoły Puszczyk w Białymstoku w której
realizowana jest podstawa programowa przy jednoczesnym
poszanowaniu indywidualnych potrzeb, możliwości i
zainteresowań dzieci, tak aby umożliwić im osiąganie
maksymalnych wyników na miarę ich możliwości.
_____________________________________________
Headmaster of the Puszczyk Forest School where the state
curriculum is implemented while at the same time respecting the
individual needs, possibilities and interests of children, so as to
enable them to achieve maximum results to the best of their
ability.

E-mail:
mirka@puszczyk.edu.pl

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych

Beata Grochowska - Surowiec
Polska/Poland
Jest dyrektorką przedszkola w Supraślu i nauczycielką edukacji
wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiem i logopedą ogólnym.
Praca jest jednocześnie jej pasją. Oddana edukacji dzieci. Jest
osobą kreatywną, idącą „pod prąd”, gdy widzi z tego korzyści.
Często powtarza „Kto nie chce szuka powodów, kto chce szuka
sposobów”. Wierzy, że jeśli się chce to można… I można!!!
__________________
She is the headmaster of the kindergarten in Supraśl and an
early school education teacher, oligophrenopedagogue and
general speech therapist. Work is her passion. Devoted to
children's education. He is a creative person, going against the
tide when she believes its better. She believes that if you want
something, you can make it. And it works!!!

E-mail:
beata.surowiec@wp.pl

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych

Magdalena Sokołowska
Polska/Poland
Magdalena Sokołowska, nauczycielka, oligofrenopedagog,
specjalistka pracy z dziećmi z autyzmem oraz zespołem
Aspergera, Trenerka Sensoplastyki oraz Kreatywnego
Wczesnego Rozwoju. Od trzech lat zafascynowana edukacją
leśną. Autorka innowacji pedagogicznej "Dziecko bliżej natury"
wprowadzającej edukację outdoorową do placówki państwowej.
__________________
Magdalena Sokolowska is a teacher, oligophrenopedagogue,
specialist in working with children with autism and Asperger
Syndrome, Sensoplasty Trainer and Creative Early Development.
Fascinated with forest education for three years. Author of
pedagogical innovation "A child closer to nature" introducing
outdoor education to a state institution. tide when she believes
its better. She believes that if you want something, you can make
it. And it works!!!

E-mail:
Magdalena_sokolowska88@wp.pl
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Agnieszka Zach
Polska/Poland
Agnieszka Zach, Biebrzańska Wiedźma, to niezwykła kobieta,
przewodniczka po Biebrzańskim Parku Narodowym, zielarka,
artystyczna dusza, zakochana w etnografii i witrażach, która
potrafi pokazać świat natury z zupełnie innej perspektywy,
czasem każe turystom klękać by lepiej dostrzec całe bogactwo
przyrody. Zaprowadzi nas tam gdzie sami byśmy nie potrafili.
Biebrzańskie bagna nie mają dla niej tajemnic, przeprowadzi was
po leśnych drogach i przepastnych bagnach, ale także pod ich
powierchnią - szlakiem podwodnym. Zawsze nietuzinkowo i poza
utartymi ściezkami. Rozmawia ze zwierzętami i roślinami.
________________________
Agnieszka Zach, the Biebrza Witch, is an extraordinary woman,
guide of the Biebrza National Park, herbalist, artistic soul, in love
with ethnography and stained glass, who can show the world of
nature from a completely different perspective, sometimes
makes tourists kneel to see the entire richness of nature. She will
lead us where we you would never get on your own. Biebrza
marshes have no secrets for her, she will lead you along forest
paths and vast swamps, but also under their surface - the
underwater trail. Always extraordinary and outside the beaten
paths. She talks to animals and plants.

E-mail:
jawiedzma5@vp.pl
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Katarzyna Timofiejew
Polska/Poland

Irlandia/Irleand

Certyfikowany lider Forest School w systemie brytyjskim,
trenerka, life coach'em. Kasia to wieloletnia działaczka
organizacji pozarządowych w Irlandii. Koordynatorka oraz
wolontariuszka w projektach z dziećmi, dorosłymi jak również
osobami niepełnosprawnymi na szczeblu regionalnym oraz
Unijnym. Kasia współpracuje z Fundacją trzy czte ry! gdzie
prowadzi Drużynę Puszczyka - zajęcia pozalekcyjne oparte
właśnie na filozofii Forest School. Te cotygodniowe spotkania
otwierają wrota lasu i przygody z naturą dzieciom, które na co
dzień uczęszczają do tradycyjnych szkół budynkowych.

_______________________________
Kasias is a British Forest School certified leader. She's trainer and
life coach. A long-term activist of NGOs in Ireland. Coordinator
and volunteer in projects with children, adults as well as people
with disabilities at regional and EU level. Kasia cooperates with
the 'trzy cate ry!' Foundation! where he runs the Puszczyk
Fellowship - extracurricular activities based precisely on the
Forest School philosophy. These weekly meetings open the
forest gates and adventures with nature for children who attend
traditional building schools on a daily basis.

E-mail:
drużyna@puszczyk.edu.pl

Przygotowanie
Agata Preuss
Dorota Zaniewska
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