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NARZĘDZIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

 aktywne i angażujące działania edukacyjne alternatywą dla tradycyjnych form 
informacji (ulotki, prasa, telewizja),

 promocja w Internecie (dystrybucja filmów promocyjnych metodą wiralową)

 wielotorowość i różnorodność przekazu

 zwrócenie uwagi na ekologiczność produktów – druk publikacji na papierze 
recyklingowym

 strategia promocji kładąca nacisk na promocję w Internecie (posty na FB, 
plakaty, ulotki, zaproszenia itp. w wersji elektronicznej)

 ograniczenie druku wielkoformatowego (bilboardów, banerów itp.), które 
dodatkowo szpecą krajobraz



NARZĘDZIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

 zróżnicowane pod względem treści, 

 dobrane do poszczególnych grup odbiorców, 

 interesujące dla danej grupy odbiorców, 

 zapadające w pamięć.

 uwzględniające zasoby finansowe,

DZIECI

• komiksy
• barwne historyjki

• konkursy plastyczne
• przedstawienia teatralne  

DOROŚLI

• publikacje w prasie
• ulotki, biuletyny
• audycje radiowe 

• audycje telewizyjne



TRENDY W EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

 pośrednia edukacja dorosłych (za pośrednictwem dzieci, w 
wolnym czasie) 

 zwrócenie uwagi na trwałość i jakość produktu = zgoda na 
wyższe koszty 

 działania z myślą o przyszłości (komiks zamiast ulotki)

 prelekcje - edukacja małych kroków

 kompleksowe działania: większy efekt

 dążenie do posiadania spersonalizowanych i oryginalnych 
produktów

 edukowanie połączone z integracją i rozrywką

 gadżety ekologiczne



 muszą być ciekawe pod względem graficznym ,

 muszą być poprawne merytorycznie,

 krótkie, proste i chwytliwe hasło wiodące

 najbardziej atrakcyjne hasła reklamowe składają się
przeważnie z sześciu-siedmiu wyrazów, a niektóre ograniczają
się do dwóch-trzech.

MATERIAŁY EDUKACYJNE



 cel: edukacja ekologiczna dzieci w 
wieku przedszkolnym, umożliwienie 
ich rodzicom wykonywanie 
obowiązków służbowych

 kolorowanki, wykreślanki, wyzwania 
zamiast zadań, kodowanie, zrób to 
sam, opowieści itp. 

 forma elektroniczna



 muszą być ciekawe pod względem graficznym ,

 muszą być poprawne merytorycznie,

 krótkie, proste i chwytliwe hasło wiodące,

 angażujące

 zawierające pozytywny przekaz

ELEKTRONICZNE MATERIAŁY EDUKACYJNE



MATERIAŁY DRUKOWANE



PRZYGODY W POBLIŻU SĄ BLIŻSZE ODBIORCY



BOHATEROWIE KOMIKSU W KSIĄŻECZCE Z ZADANIAMI



SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI



MATERIAŁY FILMOWE

 blisko 80% Polaków czerpie informacje o środowisku 
naturalnym głównie z telewizji,

 najlepsze są kilkuminutowe filmy (często animowane), 

 ze względu na ciekawą fabułę cieszą się dużą popularnością, 
funkcjonując w Internecie jako tzw. wirale. 

 filmy można też obejrzeć w autobusie wiozącym dzieci np. do 
spalarni odpadów,



PODCASTY

 seria nagrań audio lub wideo, podzielona na odcinki, 

 piki z poszczególnymi odcinkami można pobrać z internetu albo słuchać 
online (m.in. poprzez aplikacje mobilne) w formie streamingu,

 można je subskrybować, dzięki czemu nowe odcinki automatycznie trafiają 
do odbiorców



LEKCJE WIDEO  



PODCASTY

 seria nagrań audio lub wideo, podzielona na odcinki, 

 piki z poszczególnymi odcinkami można pobrać z internetu albo słuchać 
online (m.in. poprzez aplikacje mobilne) w formie streamingu,

 można je subskrybować, dzięki czemu nowe odcinki automatycznie trafiają 
do odbiorców



WEBINARIA 

ZALETY

 wygoda, gdyż możemy skorzystać z dowolnego miejsca gdzie mamy dostęp do 
komputera,

 oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ nie musimy nigdzie dojeżdżać,

 możliwość skorzystania z nagrania webinarium,

 większe możliwości technologiczne, dostępne dla wykładowcy

 Można dopisać do nich na pewno poprawę dostępności do rzetelnej wiedzy, gdyż na 
udział w webinarach mogą sobie pozwolić nawet osoby, których ograniczały 
możliwości czasowe lub finansowe. Widać więc, że jest to 

nowoczesna i atrakcyjna forma zdobywania wiedzy, 
na którą bez wątpienia warto zwrócić uwagę



 odgrywają dużą rolę w procesie edukacji,

 cieszą się coraz większym zainteresowaniem,

 są przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dorosłych,

 zalety: umożliwianie zapamiętywania różnych rzeczy, rozbudzanie
zaangażowania emocjonalnego, atrakcyjna formuła, a także pomoc w
rozwijaniu logicznego myślenia i wyobraźni.

APLIKACJE MOBILNE



WYZWANIE 
BRUSMENA:
SEGREGACJA ODPADÓW

WYZWANIE BRUSMENA
PROSTA GRA MOBILNA DO NAUKI SEGREGACJI ODPADÓW



GADŻETY

CECHY DOBREGO GADŻETU: 

 Przydatność (82%) 
 Jakość (68%)
 Wygląd (65%) 
 Cena (63%) 
 Przyjazność dla środowiska (42%)

Gadżety promocyjne 
zostały uznane, 

wraz z promocją internetową, 
za najskuteczniejszy

nośnik reklamy* 

* Badanie „Postrzeganie upominków reklamowych jako nośnika reklamy”, Polska Izba Artykułów Promocyjnych 2017

Gadżety w edukacji ekologicznej winny wspierać edukację i być przyjazne 
dla środowiska! 



GADŻETY EDUKACYJNE



WYKORZYSTANIE TECHNIK GRYWALIZACYJNYCH 

zakłada wprowadzenie wrażenia rozrywki i przyjemności płynącej z chęci poprawy 
poprzedniego wyniku, co staje się możliwe tylko dzięki poszerzeniu własnej wiedzy.

Gracze: 

• podejmują wyzwania

• rywalizują z rówieśnikami

• uczą się poprzez zabawę

• czerpią satysfakcję z rozwiązywania problemów

• odczuwają motywację do właściwego postępowania 
w realnym życiu

• uczą się odpowiedzialności za podejmowane decyzje



BOHATEROWIE OPOWIEŚCI STAJĄ SIĘ BOHATERAMI GIER



CZASAMI DO CODZIENNEGO UŻYTKU, CZASEM DO ZABAWY,

ALE ZAWSZE DLA DOBRA ŚRODOWISKA

W przypadku ekologicznych gadżetów prym powinny wieść, te, które powstają z materiałów z recyklingu albo ich 
funkcjonalność jest prośrodowiskowa, jak np. woreczków materiałowych na owoce czy warzywa.

Z kolei publikacje i gry edukacyjne w dużej mierze wykonane w Polsce z surowców z recyklingu to gadżety 
zarówno przydatne, jak i atrakcyjne oraz zgodne z ideą ekologii.



NIEEKOLOGICZNE, TANIE GADŻETY 
MOGĄ BYĆ DUŻYM KOSZTEM

DLA ŚRODOWISKA



KONKURSY

 częsty element działań edukacyjno-informacyjnych

 organizowane są m.in.:

konkursy plastyczne

fotograficzne, 

sprawdziany wiedzy 

konkursy na scenariusze zajęć lekcyjnych

 atrakcyjne nagrody  gwarancją dużej ilości uczestników,

 musi być dobrze przygotowany pod względem formalno-prawnym,



DOBRE PRZYKŁADY

 ekoquiz – przygotowany za pomocą specjalnej platformy 
internetowej,

 wymyślenie hasła kampanii, które zostanie wykorzystane,

 zrobienie ulotki/plakatu, który zostanie opublikowany,

 stworzenie scenariusza gry, do której  do której wykorzystane zostaną 
rzeczy/przedmioty dostępne w domu,

 „challenge” – eko wyzwania 



GŁÓWNY MOTYWATOR CZYLI NAGRODA 

 nagroda nie może być kolejnym odpadem, 

 musi być odpowiednio dobrana, przemyślana i 
ciekawa,

 powinna mieć walor edukacyjny, 

 dostępna dla jak największej liczby uczestników 
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WARSZTATY KREATYWNE

 propagują ekologiczne zachowania –
w sposób praktyczny pokazują, jak nadać 
drugie życie niepotrzebnym przedmiotom 
codziennego użytku i przemienić je w 
unikatowe rękodzieła,

 jako część zajęć dotyczących gospodarki 
odpadami, realizowanych w szkołach czy 
przedszkolach bądź element wydarzeń 
plenerowych

powinny być prowadzone przez osoby, które 
mają wiedzę na temat ochrony środowiska



WARSZTATY EKOLOGICZNE W SIECI

 praktyczny, ciekawy i uzasadniony pomysł 

 wykonanie zdjęć krok po kroku

 dodanie  zrozumiałej instrukcji wykonania

 przygotowanie zdjęć i tekstu do odpowiedniej publikacji 
np. na portal, blog, facebook, plik pdf, PowerPoint  



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


