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MOBILNE CENTRUM

EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Specjalny
samochód wyposażony
w ekologiczne atrakcje, który
dotarł już do 15 000 uczniów
w miastach prezentując
super ciekawe warsztaty
i  lekcje przyrody oraz ekologii.
Wszystkie zajęcia w tym
niecodziennym Mobilnym
Centrum Edukacji Ekologicznej
pomyślano tak, by poprzez
zabawę uczestnicy mogli uczyć
się zasad funkcjonowania
nowoczesnych instalacji
ekologicznych.

Posiadamy doświadczonych edukatorów, innowacyjne narzędzia edukacyjne oraz niezbędny sprzęt 
pozwalający na stworzenie widowiskowych i wartościowych warsztatów, instalacji i happeningów na 
temat niskiej emisji czy gospodarki odpadami.
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MoBiLnE CEnTrUM EdUKaCJi EKoLoGiCznEJ
to zestaw warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Warsztaty mają formę miasteczka ekologicznego na parkingu 
pod szkołą lub placu w  centrum miasta. Uczniowie nie są 
narażeni na dodatkowe wydatki związane z  podróżą. To my 
przyjeżdżamy na miejsce. Każda klasa/grupa przychodzi np. 
na 60 minut i  w  ciągu tego czasu odwiedza 3-4 stanowiska 
z naszymi animatorami. 

Propozycje stanowisk edukacji ekologicznej:
1.  Specjalny samochód wyposażony w  wiatraki i  moduły 

fotowoltaiczne zasilające stanowiska komputerowe do 
ekologicznych gier i  zabaw, to pracownia lekcyjna na 
kółkach

2.  Stanowisko „rowerowe kino” Ekspozycja składająca się 
z  systemu 3 rowerów i  namiotu, w  którym znajdują się 
krzesełka jak w kinie. Dzieci i młodzież pedałując wytwa-
rzają prąd napędzający komputer i  rzutnik wyświetlający 
ekologiczny pokaz multimedialny. Na rowerach zamonto-
wane są specjalne liczniki pokazujące ile prądu wytwarza 
każdy z  rowerzystów W  kinie proponujemy prezentacje 
ekologiczne przygotowane przez Fundację 

3.  instalacja „ośmiokąt edukacyjny” Pomoc ta stanowi 
nowy pomysł Fundacji na prowadzenie działań eduka-
cyjnych i  promocyjnych w  przestrzeni publicznej. Wyko-
rzystując posiadany system wystawienniczy (rurki, stopki 
i  złącza) tworzy się instalację. Całość ma nie tylko cha-
rakter edukacyjny, ale także bardzo medialny, gdyż po 
skręceniu ośmiokąta uzyskuje się konstrukcję wysoką na 
2 m pozwalającą na rozwieszenie 8 sztuk interaktywnych 
posterów o wymiarach 1,8 x 1,8 m. Elementem posterów 
są symboliczne przedmioty, które dzieci przyczepiają do 
posterów na rzepach temat -– Zadbaj o klimat, 

4.  Przestrzenne EKo Memory Przestrzenna gra edukacyj-
na, której kolorowe plansze prowadzą uczestników przez 
różnorodne zagadnienia związane z  naszymi codzienny-
mi nawykami. W grze jest 48 plansz o wymiarach 40 × 40 
cm. W  EKO-Memory można grać indywidualnie lub gru-

powo. Pojawiający się element rywalizacji sprawia, że gra 
nie tylko edukuje, ale również jest bardzo emocjonują-
ca dla uczestników. (4 × 4 metry) Tematyka – Codzienne 
czynności dla ekologii

5.  Gra planszowa przestrzenna gra o  wymiarach 3 × 4 me-
try, w  której uczniowie sami są pionkami i  grając kostką 
przesuwają się na kolejne punkty. Każdemu punktowi 
przyporządkowane jest pytanie z  tematyki np. wodnej, 
odpadowej, klimatycznej

6.  Dla grup przedszkolnych/zerówkowych, małych dzieci 
proponujemy układanie wspólne eko puzzli, Gigantyczne 
puzzle tworzące obraz o  wymiarze 7 × 7 metrów. Ukła-
danka składa się ze 144 elementów. Tematycznie obraz 
nawiązuje do segregacji śmieci lub bioróżnorodności 
zwierząt i  roślin chronionych w Polsce. 

Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej jeździ po Polsce od 
2012 roku. Skorzystało z niego już 15 000 dzieci.. Ekologia od-
krywa wiele nowych możliwości w  codziennym życiu. Zaso-
by naturalne Ziemi to bezcenny kapitał. Korzystamy z niego 
codziennie. Czy zawsze odpowiedzialnie? Jeśli będziemy ko-
rzystać z niego świadomie zadbamy o środowisko naturalne, 
swoje zdrowie, dobre relacje z  innymi ludźmi i  nowoczesny 
styl życia.


