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Streszczenie  

Specyficzną odmianą współczesnej turystyki jest turystyka szkolna, uprawiana na płaszczyźnie 
szkolnej przez dzieci i młodzież uczącą się, pod kierunkiem nauczyciela [Janowski 2003]. Uczeń 
jest specyficznym uczestnikiem turystyki, ponieważ z racji wieku ma inne zainteresowania oraz 
możliwości percepcyjne, poznawcze i fizyczne niż w pełni ukształtowana osoba dorosła. Różnice 
te powinny wpływać na program i sposób organizacji turystyki dzieci i młodzieży. Ponadto tury-
styka szkolna powinna przyjmować określone formy i realizować takie cele, które są usankcjo-
nowane w polskim prawie. 
Do najczęściej wybieranych destynacji turystyki szkolnej należą miasta, które dzięki zróżnicowa-
nym zasobom pozwalają zaspokajać różnorodne potrzeby turystów, w tym – potencjalnie także 
potrzeby dzieci i młodzieży szkolnej. Jednak, jak pokazują badania opisane w niniejszym opra-
cowaniu, oferta produktów turystycznych w miastach jest w małym stopniu dostosowana do 
potrzeb programowych szkoły i celów turystyki szkolnej, a także wieku i możliwości uczniów. 
Organizatorami turystyki szkolnej są zazwyczaj biura turystyczne, które specjalizują się w tym 
rodzaju turystyki. Analiza programów wycieczek szkolnych oferowanych przez biura turystyczne 
oraz opinie nauczycieli – opiekunów wycieczek wskazują na fakt, że proponowane wycieczki do 
miast w zbyt małym stopniu wykorzystują różnorodne zasoby miasta do realizacji treści kształ-
cenia z zakresu różnych przedmiotów, przez co potencjał edukacyjny miasta nie jest w pełni 
wykorzystywany. Ponadto wycieczki, adresowane do różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży 
mają podobną tematykę, nie uwzględniającą potrzeb programowych szkoły i możliwości 
uczniów na danym etapie kształcenia, a formy zwiedzania mają najczęściej klasyczny, mało efek-
tywny pod względem poznawczym charakter. 
W niniejszym artykule, na podstawie analizy materiału źródłowego oraz wywiadu fokusowego 
i wyników obserwacji uczestniczącej autora, wskazano słabe punkty współczesnej turystyki 
szkolnej, realizowanej w mieście oraz potrzeby i możliwości zmian w zakresie programowym 
i organizacyjnym wycieczek szkolnych. 

 
Słowa kluczowe: turystyka w mieście, zasoby turystyczne miasta, turystyka szkolna, dzieci 
i młodzież 
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Wprowadzenie  

Wśród realizowanych współcześnie zróżnicowanych form turystyki jej specyficzną 
odmianą jest turystyka szkolna. Jest ona rozumiana jako turystyka uprawiana na 
płaszczyźnie szkolnej przez dzieci i młodzież uczącą się, pod kierunkiem nauczyciela 
[Janowski 2003]. Stanowi ona uzupełniający, ale nieodłączny element procesu kształ-
cenia i wychowania dzieci i młodzieży, uczęszczających do placówek edukacyjnych – 
od przedszkoli po szkoły średnie. Nadrzędnym celem współczesnej edukacji jest 
rozwijanie kreatywności, zaradności ucznia i wszechstronny rozwój jego osobowości 
pod względem poznawczym i emocjonalnym, co wymaga odejścia od tradycyjnego 
przekazu wiedzy na rzecz jej samodzielnego zdobywania. Świetną ku temu okazję daje 
uczestnictwo dzieci i młodzieży w turystyce szkolnej, pod warunkiem jednak, że jest 
ona w sposób właściwy zorganizowana [Dybska-Jakóbkiewicz 2017]. 

Turystyka szkolna dzięki wielokierunkowemu oddziaływaniu na młodego czło-
wieka pełni istotną rolę w jego rozwoju, zarówno poznawczym, jak i wychowawczym, 
emocjonalnym, intelektualnym i zdrowotnym. Ponadto uczestnictwo w turystyce 
w grupie rówieśniczej, w oderwaniu od codziennych obowiązków edukacyjnych, 
stwarza znacznie więcej okazji do zaznawania radości, zabawy i odreagowania emo-
cjonalnego oraz intelektualnego niż przebywanie w formalnych warunkach szkoły. 
Empiryczne poznawanie świata i jego różnych aspektów jest bardzo ważne dla osób 
w młodym wieku, ponieważ nabywają one nowych doświadczeń, które będą przydat-
ne w przyszłości. Dlatego turystyka szkolna powinna być realizowana systematycznie, 
jako równoważny element z innymi zajęciami szkolnymi [Łobożewicz, 1996, Szczęsna 
2016].  

Dzieci i młodzież szkolna są specyficznymi uczestnikami turystyki. W zależności 
od wieku mają różne możliwości percepcyjne, zainteresowania oraz wydolność 
fizyczną. Ponadto, w zależności od etapu edukacyjnego, realizują różne przedmioty 
i treści programowe w ramach tych przedmiotów. Turystyka szkolna, jako nieod-
łączny element systemu edukacji dzieci i młodzieży w Polsce, powinna uwzględniać 
zróżnicowanie cech uczestników oraz potrzeb programowych szkoły. A zatem 
sposoby jej organizacji oraz treść wycieczek powinny być różne w zależności od 
wieku odbiorcy. 

Z uwagi na fakt, że turystyka szkolna jest realizowana w odniesieniu do osób nie-
letnich oraz, że stanowi składową systemu kształcenia dzieci i młodzieży, jej cele, 
formy i warunki organizacyjne są regulowane aktami prawnymi, z których najważniej-
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szym jest Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki [Dz. U. 2018 poz. 1055].  

Turystka szkolna ma do spełnienia określone cele poznawcze, wychowawcze oraz 
profilaktyczne. Do celów poznawczych należy poznawanie środowiska przyrodnicze-
go, historii, tradycji i kultury własnego kraju oraz kultury i języka innych państw, 
a także poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego 
i kulturalnego. Do celów wychowawczych i profilaktycznych można zaliczyć: wspo-
maganie rodziny i szkoły w procesie wychowania; upowszechnianie wśród uczniów 
zasad ochrony środowiska naturalnego, kształtowanie umiejętności właściwego ko-
rzystania z zasobów przyrody; upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności 
fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej; poprawę stanu zdrowia uczniów 
pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie; przeciwdziałanie zachowaniom 
ryzykownym; poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 
Do form turystyki szkolnej rekomendowanych obecnie przez MEN, należą: wyciecz-
ki przedmiotowe, interdyscyplinarne wycieczki krajoznawczo-turystyczne oraz specja-
listyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne [Dz. U. 2018 poz. 1055]. Destynacjami, 
które dają największe możliwości realizacji zróżnicowanych celów i form turystyki są 
miasta. Od stuleci miasta należą do głównych celów turystyki. Ze względu na ich 
wielofunkcyjny charakter, rozwój różnych form działalności społeczno-gospodarczej 
oraz dostępność różnorodnych zasobów i usług, zapewniają zaspokojenie wielu po-
trzeb turystów  [Maik 1992, Szymańska 2007]. 

Ośrodki miejskie są także podstawowym kierunkiem turystyki dzieci i młodzieży, 
a wycieczki szkolne stanowią istotny segment turystów w miastach, ponieważ zapew-
niają ruch turystyczny nie tylko w głównym – letnim sezonie, ale w ciągu całego roku 
szkolnego. Analiza oferty turystycznej biur podróży specjalizujących się w organizacji 
wycieczek szkolnych oraz ocena miejskich produktów turystycznych, potwierdzona 
opiniami nauczycieli – opiekunów wycieczek pokazuje, że oferta ta nie jest w pełni 
dostosowana do potrzeb i oczekiwań turystyki szkolnej.  

 
Cele i  metody  opracowania  

W niniejszym opracowaniu postawiono kilka celów badawczych. Pierwszym 
z nich jest ocena zasobów turystycznych miast pod kątem możliwości realizacji celów 
turystyki szkolnej, określonych w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i sposobu 
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki [Dz. U. 
2018 poz. 1055]. Cel ten zrealizowano poprzez analizę materiału źródłowego oraz 
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obserwację uczestniczącą autora w wycieczkach szkolnych oraz na podstawie wywia-
dów fokusowych z kilkudziesięcioma nauczycielami szkół podstawowych i średnich, 
zamawiających wycieczki w biurach turystycznych. Wywiady zrealizowano w ramach 
dwóch konferencji naukowo-dydaktycznych z udziałem nauczycieli, które odbyły się 
w Sosnowcu oraz w Lublinie w latach 2017 i 2018. 

Kolejnym celem była ocena oferty biur turystycznych w zakresie wycieczek szkol-
nych pod kątem dostosowania ich programu do wieku i potrzeb uczniów; możliwości 
realizacji głównych celów turystyki szkolnej; dostosowania do podstaw programo-
wych szkoły na poszczególnych etapach kształcenia. Cel ten zrealizowano na podsta-
wie analizy oferty turystycznej 20 losowo wybranych biur turystycznych z różnych 
województw, specjalizujących się w organizacji turystyki dzieci i młodzieży. Przeanali-
zowano ofertę programową tych biur, zawartą w folderach informacyjnych oraz na 
stronach internetowych, pod kątem jej zgodności z wymaganiami programowymi 
w zakresie różnych przedmiotów, na poszczególnych etapach kształcenia oraz z zało-
żeniami turystyki szkolnej zawartymi w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków 
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki 
[Dz. U. 2018 poz. 1055]. W realizacji tego celu wykorzystano także opinie nauczycieli-
opiekunów wycieczek uzyskane  w ramach wywiadu fokusowego. Materiał z wywiadu 
wykorzystano także do oceny dostosowania produktów turystycznych w miastach do 
potrzeb odbiorców jakimi są uczniowie. Na podstawie opinii nauczycieli oraz własnej 
obserwacji uczestniczącej (autor brał udział w wycieczkach szkolnych) sformułowano 
wnioski dotyczące potrzeb w zakresie dostosowania oferty wycieczek szkolnych oraz 
miejskich produktów turystycznych do celów turystyki szkolnej, potrzeb uczniów 
oraz treści programowych na różnych etapach kształcenia. 

 
Zasoby  turystyczne  miast  w  odniesieniu  do  turystyki  szkolnej  

Obszary miast, zwłaszcza duże ośrodki, posiadają zazwyczaj bogate zasoby tury-
styczne. Do głównych elementów składających się na atrakcyjność turystyczną miast 
należą obiekty materialne, jak: architektura historyczna i współczesna, układy urbani-
styczne (starówki, śródmieścia, dzielnice), placówki kultury (muzea, galerie, kina, tea-
try, opery), miejsca kultu i miejsca pamięci, obiekty sakralne,  handlowe, rozrywkowe, 
sportowe, targowo-wystawiennicze, kongresowo-biznesowe, naturalne i utworzone 
przez człowieka obszary przyrodnicze (lasy, parki, doliny rzeczne, ogrody zoologicz-
ne, ogrody botaniczne), także baza noclegowa, gastronomiczna i komunikacja oraz 
elementy typowego zagospodarowania turystycznego, jak szlaki turystyczne i ścieżki 
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edukacyjne [Mika 2007; Sala 2012]. Do zasobów niematerialnych należy zaliczyć: 
wydarzenia historyczne związane z danym miejscem, dziedzictwo kulturowe, sylwetki 
i działalność wybitnych osób związanych z miastem, a także imprezy różnego typu, 
jak: festiwale kulturalne, wydarzenia sportowe, polityczne, handlowe i rozrywkowe. 
Duże znaczenie ma także tzw. "atmosfera miejsca", np. artystyczna czy duchowa 
[Kowalczyk 2005; Czornik 2013]. Wpływ na atrakcyjność turystyczną miasta ma rów-
nież jego otoczenie, np. bliskość morza czy gór, ale także dostępność specyficznych 
formy zwiedzania w postaci: gier miejskich, questingów, zwiedzania fabularyzowane-
go lub tematycznego, tzw. "paszportów turystycznych" i innych [Mikos von 
Rohrscheidt 2011; Urbanowicz 2011]. 

Wybór przez turystów konkretnych atrakcji z bogatego zasobu miast zależy prze-
de wszystkim od celów podejmowanej przez nich podróży. Turystyka szkolna realizu-
je  szerszą gamę celów niż inne formy turystyki, a cele te są z góry określone i narzu-
cone aktami prawnymi. Wśród nich na pierwszy plan wysuwają się cele edukacyjne, 
związane z poznawaniem środowiska przyrodniczego, historii i kultury oraz życia 
społeczno-gospodarczego we własnym kraju. Z tego względu wśród zasobów tury-
stycznych miast dla turystyki szkolnej najcenniejsze są obiekty dziedzictwa historycz-
nego,  zwłaszcza te związane z ważnymi wydarzeniami z przeszłości kraju, a także 
bazujące na nich imprezy i inne produkty turystyczne. 

Drugą grupę zasobów istotnych dla turystyki szkolnej, ze względu na realizację ce-
lów poznawczych i wychowawczych, stanowią placówki kultury oraz sama kultura 
w różnych formach. Uczestnictwo dzieci i młodzieży w wydarzeniach kulturalnych 
pozwala na poznawanie kultury w warunkach rzeczywistych, a także kształtuje wraż-
liwość, gust i poczucie estetyki młodego pokolenia. Przy okazji realizowane są ważne 
cele wychowawcze, ponieważ poprzez udział w kulturze młodzież nabywa ogłady,  
poznaje normy kulturowe, zasady zachowania w placówkach kultury i różne formy 
obcowania z kulturą. Jest to szczególnie ważne dla dzieci i młodzieży z małych miej-
scowości, dla których udział w turystyce szkolnej jest czasem jedyną szansą na 
uczestnictwo w kulturze wysokiej. Ponadto, jak twierdzi M. Kamel [2012] obcowanie 
z kulturą przez młodych ludzi może stanowić dla nich inspirację do własnych działań 
artystycznych. 

Ważną grupę celów turystyki szkolnej stanowią cele z zakresu profilaktyki i zdro-
wego życia, w tym podejmowania aktywności fizycznej. Z tego względu kolejną grupę 
zasobów turystycznych, istotnych dla turystyki dzieci i młodzieży, stanowią obiekty 
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i obszary sportowo-rekreacyjne, do czynnego uprawiania sportu, jak również imprezy 
sportowe.  

Do mniej oczywistych zasobów turystyki szkolnej w mieście należy środowisko 
przyrodnicze. Przestrzeń miejska, pomimo intensywnego zagospodarowania, jest 
wpisana w konkretne warunki przyrodnicze, często zupełnie inne niż w miejscu za-
mieszkania ucznia. Poznawanie środowiska przyrodniczego stanowi jeden z podsta-
wowych celów turystyki szkolnej, tymczasem rzadko stanowi ono przedmiot zaintere-
sowania i obserwacji podczas wycieczek do miasta, nawet gdy to miasto posiada 
szczególnie interesujące poznawczo zasoby przyrodnicze, jak: dolina rzeczna, frag-
ment lasu, dynamiczna rzeźba terenu i inne. 

Ze względu na realizację określonych celów poznawczych i wychowawczych 
przedmiotem zainteresowania w ramach turystyki szkolnej mogą być także obiekty 
i obszary niebędące atrakcjami turystycznymi sensu stricto, takie jak instytucje i zakła-
dy produkcyjne, pozytywne i negatywne przykłady przekształcania środowiska przez 
człowieka, związane z różnymi formami jego działalności, np. uregulowana rzeka, czy 
wysypisko śmieci. W przestrzeni miasta jest jeszcze wiele innych zasobów przyrodni-
czych i antropogenicznych, które w sposób niekonwencjonalny mogą być wykorzy-
stane w celach edukacyjnych, w zakresie różnych przedmiotów. Tego rodzaju zasoby 
są jednak rzadko wykorzystywane w programie wycieczek szkolnych. 

Pomimo tego, że cele edukacyjne i wychowawczo-profilaktyczne mają podstawo-
we znaczenie w organizacji turystyki dzieci i młodzieży szkolnej to nieodłącznym 
elementem udanej wycieczki jest rozrywka. Funkcja rekreacyjno-rozrywkowa turystyki 
szkolnej ma kolosalne znaczenie dla dobrostanu psychicznego uczniów. Uczestnictwo 
w rozrywce, zwłaszcza w grupie rówieśników, pozwala na pozbywanie się codzienne-
go stresu, zawiązywanie bliższych relacji między dziećmi i odformalnienie kontaktów 
między uczniami oraz nauczycielem [Szczęsna 2016]. Z tego względu włączanie ele-
mentów rozrywki do programu wycieczek szkolnych jest bardzo istotne. W tym za-
kresie turystyka szkolna może bazować na ofercie placówek kulturalnych, takich jak 
kino, czy teatr, centrach handlowo-rozrywkowych, a także typowo rozrywkowych 
obiektach, jak: parki i centra rozrywki, place zabaw czy cyrk. 

Ważnym celem turystyki szkolnej jest nabywanie przez uczniów umiejętności bez-
piecznego i zgodnego z normami zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach. 
Poruszanie się w przestrzeni miejskiej pieszo i za pomocą komunikacji, korzystanie 
z infrastruktury i różne formy aktywności w mieście stwarzają wiele okazji, szczegól-
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nie dla dzieci i młodzieży z małych miejscowości, do nabywania nowych umiejętności 
i postaw. 

Podsumowując można stwierdzić, że miasta posiadają bogate zasoby edukacyjno-
wychowawcze dla turystyki szkolnej, zarówno te popularnie wykorzystywane w tury-
styce w ogóle, jak i mniej oczywiste, które mają swoją wartość dla specyficznego od-
biorcy jakim jest uczeń szkolny oraz dla realizacji określonych celów turystyki szkol-
nej. Jednak wiele z tych zasobów nie znajduje wykorzystania w programach wycieczek 
szkolnych, co powoduje utratę potencjalnych możliwości edukacyjnych i wychowaw-
czych. 

 
Organizacja  turystyki  szkolnej  w  mieście  w  świet le  badań  

Wycieczki szkolne do miast są najczęściej organizowane za pośrednictwem biur 
turystycznych. Analiza oferty turystycznej dwudziestu biur turystycznych, adresowa-
nej do grup szkolnych, pokazuje, że programy wycieczek zawierają standardowy ze-
staw popularnych atrakcji turystycznych, który nie jest specjalnie dostosowany do 
potrzeb odbiorców, jakimi są uczniowie. Oferowane wycieczki szkolne mają często 
program, który nie odpowiada w pełni celom turystyki szkolnej, założeniom progra-
mowym kształcenia na poszczegolnych etapach edukacyjnych i w zakresie różnych 
przedmiotów, jak również potrzebom i możliwościom uczestników wycieczek. 

W programach wycieczek przeważa zwiedzanie najbardziej znanych zabytków, 
a na życzenie klienta/nauczyciela umieszczane są w nich także wizyty w placówkach 
kultury – najczęściej muzeach i teatrach, centrach edukacji, galeriach handlowo-
rozrywkowych, ogrodach zoologicznych, ewentualnie obiektach sportowo-
rekreacyjnych typu aquaparki. Programy wycieczek oferowanych do miast przez róż-
ne biura turystyczne są mało urozmaicone i podobne, niezależnie od wieku i poziomu 
edukacyjnego uczniów, do których są adresowane. Oferta programowa oraz organi-
zacja zwiedzania dla niższych klas szkoły podstawowej nie różni się znacznie od tej 
proponowanej dla uczniów szkół średnich. Nie uwzględnia ona także specyficznych 
wymagań programowych z zakresu różnych przedmiotów, na danym etapie kształce-
nia, jak również nie  wykorzystuje w pełni zasobów miasta. W programach wycieczek 
najczęściej ujmowane są popularne atrakcje turystyczne, a mniej oczywiste zasoby, jak 
np. środowisko przyrodnicze, mogące stanowić przyczynek do edukacji geograficznej 
czy biologicznej, są zazwyczaj pomijane. Najczęściej w ramach wycieczek szkolnych 
w miastach realizowane są treści nawiązujące do takich przedmiotów szkolnych jak: 
historia, język polski, kultura, ale raczej w sposób luźny niż ukierunkowany celowo na 
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realizację treści kształcenia danego etapu edukacyjnego i przedmiotu. Zdecydowanie 
rzadziej podczas wycieczek do miast są realizowane treści z zakresu innych przedmio-
tów, jak geografia czy biologia, zazwyczaj tylko podczas wizyt w specjalistycznych 
placówkach edukacyjno-muzealnych, czy ogrodach botanicznych lub zoologicznych. 
Natomiast sama przestrzeń miejska nie jest do tego celu wykorzystywana, nawet jeśli 
posiada odpowiednie walory. 

Wyniki badań materiału źródłowego są potwierdzone przez opinie nauczycieli 
uzyskane w ramach wywiadu fokusowego. Wskazują oni na fakt, że wycieczki do 
miast są mało urozmaicone pod względem merytorycznym i oferują standardowy 
zestaw atrakcji. Program wycieczek tylko w zakresie atrakcji dodatkowych, zwykle 
z zakresu rozrywki, uwzględnia w pewnym stopniu wiek uczestników, natomiast me-
rytorycznie najczęściej nie ma większego związku z materiałem kształcenia realizowa-
nym na danym etapie edukacyjnym.  

Dla młodego odbiorcy, którego możliwości percepcyjne są ograniczone, nato-
miast podatność na czynniki rozpraszające jest duża, ważny jest sposób przekazu 
informacji. Aby efekty poznawcze wycieczki  były zadowalające sposób zdobywania 
wiedzy przez uczniów w terenie powinien być dostosowany do ich wieku i możliwo-
ści odbioru. Właściwie przygotowane i w sposób metodyczny prowadzone zajęcia 
pomagają ich uczestnikom opanować, zrozumieć i utrwalić  treści nauczania [Janow-
ski 2004]. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w terenie powinny mieć przede wszystkim 
charakter aktywizujący, wtedy skuteczność zapamiętywania i nabywania umiejętności 
jest najwyższa [Szczęsna 2017]. Tymczasem większość wycieczek szkolnych jest pro-
wadzona w sposób klasyczny przez przewodnika, który w warunkach miejskich, gdzie 
jest wiele czynników rozpraszających, przedstawia słownie informacje dotyczące 
odwiedzanych miejsc. Skuteczność utrwalania informacji przekazanych w takiej for-
mie, zwłaszcza przez młodsze dzieci, jest bardzo ograniczona – można ją przyrównać 
do efektywności wykładu, która, w zależności od predyspozycji osobniczych, wynosi 
jedynie 5-10% [Piskorz 1995, Taraszkiewicz 2000]. W efekcie uczestnicy wycieczki 
zamiast nowej wiedzy wynoszą poczucie znudzenia, a ich aktywność przybiera nie-
kontrolowane formy. 

Według opinii nauczycieli produkty turystyczne i kulturalne oferowane w miastach 
także rzadko kiedy są dostosowane do potrzeb szkoły, najczęściej mają charakter 
ogólny i są adresowane do większości turystów odwiedzających miasto. Brakuje pro-
duktów ukierunkowanych na odbiorcę jakim jest uczeń szkolny i uwzględniających 
program nauczania na danym etapie edukacyjnym. 
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Wnioski  i  rekomendacje  

Turystyka szkolna jest specyficzną odmianą turystyki z kilku powodów. Jej uczest-
nikami są uczniowie, pozostający pod opieką nauczycieli. Jest to odbiorca nie w pełni 
ukształtowany pod względem poznawczym, emocjonalnym i fizycznym, mający okre-
ślone potrzeby, możliwości i ograniczenia z racji wieku, co stawia przed organizato-
rami turystyki szkolnej szczególne wymagania organizacyjne i programowe. Ponadto 
turystyka szkolna podlega uregulowaniom prawnym, powinna realizować określone 
cele i przyjmować określone formy. 

Do najczęściej wybieranych destynacji turystyki szkolnej należą miasta, które po-
siadają duży potencjał zaspokajania różnorodnych potrzeb turystów, także wycieczek 
szkolnych, ale potencjał ten, w odniesieniu do turystyki szkolnej, nie jest w pełni wy-
korzystywany. 

Przeprowadzone badania oferty turystycznej biur podróży dla szkół, obserwacje 
wycieczek szkolnych oraz opinie nauczycieli na temat organizacji turystyki dla dzieci 
i młodzieży w miastach, będące wynikiem wywiadu fokusowego, jednoznacznie 
wskazują, że oferta turystyki szkolnej zarówno w zakresie produktów turystycznych, 
jak i samej organizacji wycieczek szkolnych nie w pełni odpowiada potrzebom szkoły. 
Tymczasem, ze względów formalnych, samodzielna organizacja turystyki szkolnej 
przez nauczycieli jest dziś prawie niemożliwa do wykonania i wymaga korzystania 
z dostępnej oferty rynkowej. 

Bazując na opiniach nauczycieli i  własnych obserwacjach badawczych sformuło-
wano kilku postulatów, których spełnienie podniosłoby efektywność edukacyjną 
i wychowawczą wycieczek szkolnych do miast. Postulaty te podzielić można na trzy 
grupy dotyczące: 

a) realizowanych treści, 
b) oferowanych w mieście produktów turystycznych, 
c) organizacji zwiedzania. 

W celu lepszego dostosowania programów wycieczek w zakresie ich treści do po-
trzeb uczniów i wymagań programowych szkoły na różnych poziomach edukacyj-
nych, organizatorzy turystyki dzieci i młodzieży w przygotowaniu oferty wycieczko-
wej powinni się odwoływać do obowiązującej podstawy programowej kształcenia dla 
poszczególnych etapów edukacyjnych, zawartych w Rozporządzeniach MEN w sprawie 
podstawy programowej kształcenia ogólnego… [Dz. U. 2018 poz.1676 i Dz. U. 2018 poz. 
467], która określa wymagania w zakresie celów i treści kształcenia oraz wychowania 
dla poszczególnych przedmiotów. Pozwoli to lepiej wesprzeć proces edukacji szkol-
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nej poprzez turystykę i uzupełniać wiedzę teoretyczną o obserwacje praktyczne pod-
czas wycieczki, ale o takie treści, które są przewidziane dla danej grupy uczniów. Za-
tem oferta wycieczkowa powinna mieć charakter dedykowany konkretnym grupom 
wiekowym – inaczej niż jest obecnie. Ponadto w programach wycieczek należy 
uwzględniać treści różnych przedmiotów szkolnych, wykorzystując także takie zaso-
by, jak środowisko przyrodnicze i różne formy zagospodarowania przestrzeni. Przy-
kładowo z zakresu geografii mogą to być: obserwacje naturalnych i antropogenicz-
nych form terenu, elementów krajobrazu, budowy doliny rzecznej i pracy rzeki, przy-
kłady pozytywnych i negatywnych przekształceń środowiska, typów działalności 
człowieka w obszarze miasta  i wiele innych. Przestrzeń miasta można wykorzystać 
w celach edukacyjnych także w sposób niecodzienny, np. analiza materiału budulco-
wego dróg i obiektów może stanowić element edukacji geologicznej. Oferta progra-
mowa wycieczek może mieć charakter jednoprzedmiotowy albo integrujący treści 
z zakresu kilku przedmiotów, zawsze jednak powinna mieć oparcie w podstawie pro-
gramowej kształcenia ogólnego. 

Kolejną ważną kwestią jest uwzględnianie w programie wycieczek takich działań 
i treści, które pozwolą zrealizować podstawowe cele turystyki szkolnej, zawarte 
w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przed-
szkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki [Dz. U. 2018 poz. 1055], jak choćby 
poznawanie zasad ochrony środowiska czy profilaktyka zdrowego życia, co obecnie 
rzadko ma miejsce. Tymczasem funkcjonowanie miasta i życie w mieście stanowi 
dobre pole do obserwacji i wniosków w tym zakresie. 

Oczywistym wydaje się fakt, że biura podróży, jako organizatorzy turystyki szkol-
nej, niekoniecznie posiadają fachowców, którzy potrafią skutecznie rozpoznać po-
trzeby szkoły i dostosować do nich ofertę turystyczną. Z tego względu zasadne były-
by konsultacje biur podróży z nauczycielami, w zakresie programu i materiałów dla 
uczniów, prowadzone jeszcze przed sezonem turystycznym, w celu przygotowania 
bardziej trafnej pod względem programowym i wychowawczym oferty wycieczek 
szkolnych 

Bazując na swoich zasobach miasta przygotowują szereg produktów turystycz-
nych, tworzonych z  myślą o odwiedzających, stanowiąc dla nich często motywację 
do przybycia. Większość miejskich produktów turystycznych ma charakter ogólny, 
natomiast niewiele jest takich, które są dedykowane specyficznemu odbiorcy jakim 
jest uczeń szkolny. Z racji, że dzieci i młodzież szkolna stanowią znaczny odsetek 
turystów w miastach, przy czym są to turyści o szczególnych potrzebach, produkty 
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turystyczne oferowane w miastach również powinny uwzględniać specyfikę tej grupy 
klientów. Propozycje teatrów, ekspozycje muzealne, ścieżki edukacyjne czy szlaki 
turystyczne, a także różnego rodzaju opracowania w postaci map, folderów, prze-
wodników, przynajmniej w pewnym zakresie powinny nawiązywać do wymagań pro-
gramowych szkoły, na różnych etapach kształcenia. 

Nie mniej ważny jest także sposób organizacji zwiedzania miasta w ramach wycie-
czek szkolnych. Tymczasem wycieczki z młodzieżą mają najczęściej konwencjonalny 
charakter – dominuje klasyczne oprowadzanie przez przewodnika z jednostronnym, 
podającym przekazem informacji, który przekłada się na znikome korzyści edukacyj-
ne po stronie uczniów. Dla wzmocnienia efektu poznawczego wycieczki i lepszego 
zapamiętywania faktów przez dzieci i młodzież należy wprowadzać aktywizujące 
formy zwiedzania. W miarę możliwości uczestników należy zaangażować do samo-
dzielnego zdobywania informacji poprzez różnorodne zadania dydaktyczne zawarte 
w kartach pracy. Dla wzmocnienia motywacji do zdobywania nowej wiedzy oraz jej 
utrwalenia i uporządkowania warto zwiedzanie zakończyć quizem czy konkursem 
dotyczącym poznawanych miejsc, obiektów i faktów. 

Uatrakcyjnić można także samą formę zwiedzania. Zwiedzanie fabularyzowane, 
gry miejskie czy tzw. „zagadkowa turystyka” w formie questingu, albo wcielanie się 
uczniów w rolę przewodnika stanowi doskonałą alternatywę dla klasycznego zwie-
dzania. Przy czym każda z proponowanych form powinna nawiązywać tematycznie 
do programu szkolnego, ale także być dostosowana i odpowiadać potrzebom oraz 
możliwościom danej grupy wiekowej uczniów.  

Podsumowując należy stwierdzić, że zarówno pod względem programowym, jak 
i pod względem proponowanych form zwiedzania, organizatorzy wycieczek szkol-
nych powinni podjąć działania lepiej przystosowujące ich ofertę do potrzeb edukacyj-
nych szkoły oraz wieku i możliwości percepcyjnych uczniów. Natomiast dostosowa-
nie przez same miasta oferty kulturalnej, edukacyjnej, rozrywkowej do potrzeb pro-
gramowych i wychowawczych szkoły na poszczególnych etapach edukacyjnych, 
a także przygotowanie z myślą o uczniach interesujących, aktywizujących form zwie-
dzania, podniosłoby zdecydowanie jakość i efektywność turystyki szkolnej realizowa-
nej w mieście, zwłaszcza że szkolny ruch turystyczny stanowi znaczący udział w tury-
styce miejskiej w ogóle i nie ma tak ściśle sezonowego charakteru jak inne formy tury-
styki. 
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SCHOOL TOURISM IN THE CITY –  CURRENT CONDITION 

AND NEEDS 

School tourism is a specific form of modern tourism practiced by students under the 
supervision of a teacher. The student is a specific participant in tourism because, due to his 
age, he has different interests and perceptual, cognitive and physical abilities than a fully 
formed adult. These differences should influence the program and organization of school 
tourism. Moreover school tourism in Poland has specific forms and goals sancioned in law. 
The most frequently chosen destinations for school tourism are cities, due to the diverse 
resources and atractions they have. The city enables meeting various tourists needs. 
However, as research shows, the offer of tourist products in cities is to a small extent 
adjusted to the school's curriculum and school tourism goals, as well as the age and abilities 
of students. 
The organizers of school tourism are usually travel agencies which specialize in this type of 
tourism. Analysis of school excursion programs offered by travel agencies and teachers' 
opinions indicate that the proposed school trips to cities are not compatible with the school 
curriculum. Students only visit popular tourist attractions during school trips, but do not 
take advantage of many education opportunities in the city space. School trips for various 
age groups of children and young people have a similar theme, not taking into account the 
school's curricular needs and the possibilities of students at a given stage of education. In 
addition, forms of sightseeing during school trips are usually classic (guided tours) and are 
ineffective in terms of education. This article identifies the weaknesses of modern school 
tourism implemented in the city as well as the needs and possibilities of changes in the 
program and organizational scope of school trips. 
Keywords: tourism in the city, tourism resources, school tourism, children and youth 




