
Program zajęć edukacyjnych 
 

Demonstracyjne Gospodarstwo Ekologiczne "EKOSTYL"/Mgr inż. Iwona Śliczna 

________________________________________________ ______________________________________________________________________                  

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

Biadacz-Kamienisko 6, 46-233 Bąków                                                                                                                opolskie 

__________________________________________________                                                         _____________________________________ 

                                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 

 

      Odnawialne źródła energii i życie energooszczędne   
 

2. Czas trwania zajęć: 

          4-5 godzin  w czasie których realizowane są 3 tematy 

3. Grupa docelowa: 

Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, 
szkoły średnie, studenci, niepełnosprawni, 
osoby dorosłe 

4. Liczebność grupy: 

min. 20 max. 100 

5. Prowadzący zajęcia:  

Wykwalifikowana kadra o wyższym wykształceniu z zakresu ochrony środowiska. 

6. Zakres tematyczny: 

 
· Zielona energia- energią przyszłości 
· Mój dom jest domem przyjaznym środowisku  
· Jak pomóc naszej Planecie?  
· Jem żywność ekologiczną, wiem skąd ona pochodzi i jak znaleźć ją na półce sklepowej 
 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej ekologicznego gospodarowania, szczególnie 
związanego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz innych proekologicznych rozwiązań, 
które w pozytywny sposób wpływają na środowisko naturalne.  
 
Wszystkie zajęcia są połączone z praktycznymi ćwiczeniami, dzięki którym ich uczestnicy łatwiej 
i sprawniej przyswajają wiedzę. Do zajęć są wykorzystane materiały dydaktyczne oraz prezentacje 
multimedialne. W głównej mierze zajęcia opierają się na czynnym udziale uczestników. Zajęcia 
odbywają się na terenie Demonstracyjnego Gospodarstwa Ekologicznego „Ekostyl” w specjalnie do 
tego celu przygotowanych pomieszczeniach. Na terenie gospodarstwa znajdują się dwie 
przydomowe oczyszczalnie ścieków– biologiczna oraz korzeniowa, które podczas zajęć są zwiedzane 
przez uczestników.  
W czasie pobytu 4 godzinnego realizowane są ok.3 wybrane tematy  

 
 

8. Pomoce dydaktyczne: 

Wszystkie zajęcia będą połączone z praktycznymi ćwiczeniami, dzięki którym ich uczestnicy łatwiej 
sprawniej przyswoją wiedzę.  

warsztaty + wykłady w formie prezentacji multimedialnej  
 

9. Dodatkowe uwagi: 
 

Tematyka zajęć może ulec zmianie na prośbę organizatorów wycieczki czy uczestników , po 
wcześniejszym uzgodnieniu.  
Grupy mogą skorzystać z przejażdżki starym wozem drewnianym, odnowionym przez gospodarza.  
Każde odwiedziny można zakończyć ogniskiem oraz wspólną piosenką.  Ognisko jest formą 
opcjonalną za dodatkową opłatą (5 zł/osoba) możemy zapewnić kiełbaski i chleb. Istniej e możliwość 
by grupy zorganizowały ognisko we własnym zakresie z własnych produktów. 
 
Zajęcia odbywają się niezależnie od pogody, gdyż do dyspozycji mamy specjalnie do warsztatów 
przygotowaną salę z kominkiem. 

 


