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Ekoedukacja

ważna sprawa

Jesteśmy przekonani, że 

naszymi projektami 

zaszczepiamy nowe 

podejście do środowiska, 

zarówno wśród dzieci i 

młodzieży, jak i osób 

w podeszłym wieku. 

Gorąco zapraszamy 

współpracy z nami. 

O poziomie naszych działań 

świadczy

nagroda

Ministerstwa Środowiska

jaką przyznano nam za 

kampanię Misja-emisja w 

konkursie „Najbardziej aktywni  

dla czystego powietrza” 

Bez edukacji ekologicznej nie ma ochrony środowiska. Ekoedukacja w 

obliczu obecnych wyzwań środowiskowych to jedno z najważniejszych 

narzędzi, które pomagają wprowadzić pozytywne zmiany. To narzędzie 

uniwersalne, które umiejętnie wykorzystane, sprawdzi się zarówno w 

przypadku dzieci, jak i dorosłych. 

Ogromnie cieszy fakt, że coraz więcej gmin, firm, 

instytucji, placówek oświatowych 

i organizacji dostrzega potrzebę podnoszenia 

świadomości ekologicznej zarówno pracowników, jak 

i w swoim otoczeniu. Jako profesjonalny podmiot, 

zajmujący się ekoedukacją, od lat odpowiadamy na 

te potrzeby, prowadząc bardzo różnorodne działania 

w tym zakresie, od opracowywania prostych 

materiałów graficznych zaczynając, 

a na kampaniach z wykorzystaniem różnych mediów 

kończąc. Jako pasjonaci nieustannie pracujemy nad 

tym, aby podejmowane przez nas działania były 

niesztampowe i kreatywne. Ponadto cechuje nas 

duże doświadczenie 

i doskonała znajomość tematyki ochrony środowiska. 

Nasz cel to ekoedukacja atrakcyjna jak zabawa! 

Zapraszamy do skorzystania 

z naszej oferty!
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Obszar  naszych dz ia łań

Jesteśmy przekonani, że 

naszymi projektami 

zaszczepiamy nowe 

podejście do środowiska, 

zarówno wśród dzieci i 

młodzieży, jak i osób 

w podeszłym wieku. 

Gorąco zapraszamy 

Państwa do współpracy z 

nami. 

Małgorzata Masłowska-Bandosz

dyrektor Działu Edukacji Ekologicznej

O poziomie naszych 

działań świadczy

nagroda

Ministerstwa 

Środowiska

jaką przyznano nam za 

kampanię Misja-emisja w 

konkursie „Najbardziej 

aktywni  dla czystego 

powietrza” 
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Mater ia ły  In formacyjno -edukacyjne

O poziomie naszych 

działań świadczy

nagroda

Ministerstwa 

Środowiska

jaką przyznano nam za 

kampanię Misja-emisja w 

konkursie „Najbardziej 

aktywni  dla czystego 

powietrza” 

ULOTKI
Opracujemy merytorycznie i graficznie, a także wydrukujemy ulotkę na 

dowolny, wskazany przez Państwa temat. Możliwy wydruk również na 

ekologicznym papierze z recyklingu. 

BROSZURY
Oferujemy kompleksowe opracowanie publikacji edukacyjnej, 

która w obrazowy sposób przybliży daną problematykę. Możliwy wydruk 

również na ekologicznym papierze z recyklingu. 

PLAKATY

Zaprojektujemy plakat w dowolnym formacie i wydrukujemy go na 

wybranym papierze. Możliwa jest także dystrybucja plakatów. 

KOMIKSY

Napiszemy scenariusz, narysujemy i wydrukujemy komiks edukacyjny 

na dowolnie wybrany temat. Fabułę dostosujemy do uwarunkowań 

lokalnych lub preferencji klienta. 
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Mater ia ły  In formacyjno -edukacyjne

O poziomie naszych 

działań świadczy

nagroda

Ministerstwa 

Środowiska

jaką przyznano nam za 

kampanię Misja-emisja w 

konkursie „Najbardziej 

aktywni  dla czystego 

powietrza” 

BAJKI
Opracujemy merytorycznie i graficznie, a także wydrukujemy bajkę na 

dowolny, wskazany przez Państwa temat. Możliwy wydruk również na 

ekologicznym papierze z recyklingu. 

KSIĄŻECZKI EDUKACYJNE
Opracujemy merytorycznie i graficznie, a także wydrukujemy książeczkę 

z zadaniami dotyczącymi wskazanego przez Państwa zagadnienia. 

Możliwy wydruk również na ekologicznym papierze z recyklingu. 

SPOTY RADIOWE
Napiszemy scenariusz i nagramy spot radiowy (lektor, podkład 

muzyczny), a także zlecimy jego emisję w rozgłośni radiowej. 

SPOTY FILMOWE
Przygotujemy scenariusz oraz wyprodukujemy film edukacyjny  

(animowany, z aktorami itp.), promujący w ciekawy sposób daną 

problematykę ekologiczną. Oferujemy także usługę wykupienia 

i zarządzania emisją w wybranej stacji telewizyjnej. 
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Mater ia ły  In formacyjno -edukacyjne

ROLL-UPY
Opracujemy merytorycznie i graficznie, a także wyprodukujemy roll-up 

na wskazany przez klienta temat.  Parametry: 100 x 200 cm, druk 

solwentowy lub w technologii lateksowej. 

MATERIAŁY DO MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Opracujemy merytorycznie i graficznie materiały do mediów 

społecznościowych (posty na FB, Linkedin itp.). Przygotujemy 

harmonogram emisji i zaplanujemy kampanię promocyjną. 

KOLOROWANKI
Przygotujemy kolorowanki, będące uzupełnieniem działań 

edukacyjnych. Możliwy wydruk również na ekologicznym papierze 

z recyklingu. 

MATERIAŁY PRASOWE
Napiszemy, zredagujemy, a także zajmiemy się adiustacją 

i korektą artykułów prasowych. Przygotujemy okolicznościowe gazety i 

biuletyny. Zlecimy ich wydruk i publikację. Współpracujemy z 

branżowymi ogólnopolskimi czasopismami: „Przegląd Komunalny”, 

„Wodociągi-Kanalizacja”, „Energia i Recykling”, „Zieleń Miejska”. 

:
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Wydarzenia (warsztaty,  p ikn ik i ,  festyny)

STOISKO EDUKACYJNE 
w ramach imprezy plenerowej zorganizujemy stoisko edukacyjne, na 

którym będą odbywać się warsztaty, konkursy, zabawy (np. z użyciem 

koła fortuny lub chusty animacyjnej).  Zapewniamy namiot, stoły i 

krzesła, a także świetny humor 

i dobrą zabawę!

GRA MIEJSKA
Ciekawą formą edukacji poprzez zabawę jest organizacja gry miejskiej, poświęconej wybranemu 

tematowi (np. selektywnej zbiórce odpadów, niskiej emisji). W grze może wziąć udział  w jednym 

momencie maks. 10 drużyn, składających się z 5-8 osób, ale możemy rozciągnąć grę w czasie, co 

umożliwi skorzystanie z atrakcji większej ilości osób. Drużyny wraz z opiekunami poruszają się po 

wyznaczonym obszarze miasta 

i odwiedzają miejsca z zadaniami (maks. 10), w których otrzymują punkty. Wygrywa ta drużyna, 

która zdobędzie ich najwięcej. 

WARSZTATY 
Realizujemy warsztaty kreatywnego wykorzystania odpadów 

(kilkadziesiąt propozycji tematycznych), warsztaty „zero waste”, 

warsztaty „Kilowaty zabawy” z wykorzystaniem zestawów odnawialnych 

źródeł energii, warsztaty „Chemia z przyrodą” 

i wiele innych. Warsztaty prowadzimy zarówno w plenerze, 

jak i w salach.
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Wydarzenia (pre lekc je,  spotkania,  spektak le)

PRELEKCJE W SZKOŁACH/PRZEDSZKOLACH
Oferujemy opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych 

dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli. Zajęcia są prowadzone w 

oparciu o prezentację multimedialną, ale wykorzystujemy też materiały 

dydaktyczne (np. pojemniki do segregacji odpadów, zestawy oze, tablice 

itp.). Z zajęć sporządzana jest dokumentacja fotograficzna oraz zbierane są 

potwierdzenia 

z placówek. 

SPEKTAKLE EDUKACYJNE
Oferujemy realizację w przedszkolach (dla dzieci 5-6-letnich) spektaklu edukacyjnego, 

prowadzonego przez dwóch edukatorów, którzy wcielając się w rolę barwnych postaci edukują 

najmłodszych w temacie segregacji odpadów (spektakl „Segregacja odpadów to żaden kosmos”), 

a także niskiej emisji („Na ratunek Czystolandii”). Czas trwania spektaklu: 20-30 minut. 

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI  
Aby zwiększyć świadomość ekologiczną społeczności, proponujemy 

organizację spotkania z mieszkańcami, w ramach którego zostaną 

wyjaśnione dylematy dotyczące danego zagadnienia (np. selektywnej 

zbiórki odpadów, niskiej emisji).  

W ramach usługi przygotujemy plakaty informacyjne oraz 

zagwarantujemy upominki dla 5 mieszkańców (np. kosze do segregacji 

odpadów). Czas trwania: 60-90 minut. 

Szacunkowy koszt: 2000-3000 zł netto (jeden warsztat)
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Wydarzenia (pre lekc je,  spotkania,  spektak le)

WARSZTATY DLA SENIORÓW
aktywizacja seniorów jest niezmiernie ważna w realizacji działań 

edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska. Warto zatem zorganizować 

zajęcia dla seniorów, np. w domu kultury, klubie seniora czy też na 

uniwersytecie III wieku. Proponujemy organizację takich zajęć w formie 

prezentacji/prelekcji połączonej z warsztatami dla osób starszych.  

PIKNIKI EKOLOGICZNE 
Kompleksowo podejmiemy się organizacji pikniku ekologicznego, zapewniając zaplecze 

techniczne (w tym scena, nagłośnienie), program artystyczny, warsztaty ekologiczne, 

konkursy, zabawy, animacje, a także materiały informacyjno-promocyjne związane z 

wydarzeniem (ulotki, plakaty, informacje prasowe itp.). 

KONKURSY Z NAGRODAMI   
W ramach konkursu wiedzy np. „wKOŁO odpadów” z użyciem koła fortuny 

uczestnicy za poprawne udzielenie odpowiedzi (pytanie, zadanie, 

zagadka, ciemne pudełko itp.) otrzymują drobne upominki (np. gry 

edukacyjne, zakładki itp.). Konkurs może być realizowany w plenerze 

bądź w ramach innego wydarzenia. 
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PR, media,  market ing

PROJEKTY WYDAWNICZE NA ZLECENIE
 dodatki specjalne związane z obszarami ochrony środowiska 

(elektromobilność, efektywność energetyczna, zrównoważony 

rozwój, gospodarka obiegu zamkniętego etc.) 

 albumy okolicznościowe 

 kalendarze i inne 

CUSTOM PUBLISHING – MEDIA FIRMOWE
 magazyny drukowane, elektroniczne, gazetki firmowe  

 newslettery

 katalogi, książki

 dostarczanie profesjonalnej treści na temat ochrony środowiska

DZIAŁANIA PR
 organizacja debat z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, NFOŚiGW 

oraz organizacji samorządowych ZMP i ZGW RP

 organizacja konferencji prasowych oraz dystrybucja materiałów prasowych do 

dziennikarzy redakcji krajowych i lokalnych

 monitoring mediów oraz raporty wizerunkowe branży

 organizacja i prowadzenie szkoleń, spotkań na zamówienie poszczególnych 

przedsiębiorstw czy gmin/związków

CONTENT MARKETING W INTERNECIE
 przygotowanie treści na firmowe strony internetowe, profile social media (FB, 

LinkedIn) zarówno tekstowe, graficzne, jak i video 

 artykuły sponsorowane i inne treści 

 konkursy, gry, quizy

 kampanie promujące w Internecie  
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Ekogadżety – gry edukacyjne
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Ekogadżety – gry edukacyjne
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Ekogadżety – publ ikac je
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Ekogadżety – publ ikac je
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Ekogadżety – nowości
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MAGNESY NA LODÓWKĘ
Zachęcamy do skorzystania z oferty produkcji edukacyjnych magnesów 

na lodówkę, zawierających atrakcyjną grafikę 

i autorskie hasło na wybrany temat.  Istnieje możliwość  przygotowana 

indywidualnego projektu graficznego. . 

Wymiary: 12 x 8 cm

PUZZLE
Proponujemy przygotowanie puzzli, które staną się wyjątkowym 

środkiem edukacyjnym dla najmłodszych. Autorska grafika 

i jakość wykonania zachwyci także niejednego dorosłego. 

Szacunkowy koszt: 7500 zł netto (60 elementów, kartonowe pudełko 

dwuczęściowe, 250 szt.)

EDUKACYJNE PLANY LEKCJI
Dysponujemy autorskimi projektami planów lekcji, na których znajdują 

się zasady segregacji odpadów, kwestie dotyczące ochrony powietrza 

itp. Na zamówienie możemy przygotować także dodatkowe projekty 

graficzne, a także do druku użyć papieru z recyklingu.

WIELKOFORMATOWE GRY PLANSZOWE
W ofercie mamy również autorskie wielkoformatowe gry edukacyjne (o 

wymiarach 3 na 4 metry), zarówno o odpadach, jak i niskiej emisji.  Grę 

można wykorzystywać na piknikach, festynach, jak i podczas zajęć w 

szkole czy przedszkolu. 

Ekogadżety



EDUKACJA EKOLOGICZNA – OFERTA 2020

Ekogadżety

TABLICE EDUKACYJNE 
Posiadamy 10 gotowych projektów tablic edukacyjnych o wymiarach 1000 

x750 mm, poświęconych gospodarce odpadami. Tablice możemy 

wydrukować na PCV lub dibondzie. Jesteśmy w stanie również 

zaprojektować tablice na wskazany przez klienta temat. 

Koszt:  2500-3500 zł netto/szt. 

EDUKACYJNE KALENDARZE ŚCIENNE
Na każdej karcie kalendarza znajdują się humorystyczne rysunki, 

dotyczące gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii i edukacji 

ekologicznej. Możliwa personalizacja logotypem. 

Koszt: 35 zł brutto/szt. 

ZESTAW DO SEGREGACJI ODPADÓW 
Zestaw edukacyjny, składający się z pięciu pojemników do segregacji 

odpadów oraz tabliczek edukacyjnych o wymiarach 20 x 20  cm 

zawierających grafiki odpadów. Taki zestaw to doskonałe wsparcie 

nauki zasad selektywnej zbiórki odpadów.

Koszt: 1500 zł netto 

KOLĘDOWNIK – POMYSŁ NA ŚWIĄTECZNY 

PREZENT
Jedną z najpiękniejszych form wyrażania  radości ze Świąt Bożego 

Narodzenia  jest wspólne śpiewanie kolęd, a doskonałym pretekstem do 

tego może być ten wyjątkowy, wydrukowany na ekologicznym papierze 

Kolędownik.

Koszt: 15 zł brutto/szt. 
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Nasz zespół

Małgorzata Masłowska-Bandosz

dyrektor ds. edukacji ekologicznej

tel. 784 001 823

m.maslowska@abrys.pl

Mikołaj Maternik

koordynator projektów edukacyjnych

tel. 539 549 454

m.maternik@abrys.pl

Marta Siatka

koordynator projektów edukacyjnych

tel. 660 762 427 

m.siatka@abrys.pl

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta lub masz pomysł na własne działania, ale potrzebujesz wsparcia 
realizacyjnego, skontaktuj się z nami! Ofertę dostosowujemy do potrzeb, a także… budżetu. 
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Nasi  k l ienc i



ABRYS SP. Z O.O.

Dział Edukacji Ekologicznej

ul. Daleka 33, 60-124 Poznań

T. +48 655 81 43/00

edukacja@abrys.pl

www.abrys.pl

www.ekoedu.com.pl

ABRYS dla środowiska

Ekoedu.com.pl

ABRYS

Ekoedu.com.pl


