
EDUKACJA EKOLOGICZNA 
W 

ZAKŁADZIE  
GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 

 



EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ 

Zakład Gospodarki Odpadami S.A. oprócz kompleksowego zagospodarowania odpadów 

prowadzi również szeroko pojętą 

Od lat współpracując z instytucjami oświatowymi oraz lokalnymi partnerami prowadzi 

warsztaty oraz zajęcia edukacyjne w zakresie prawidłowej segregacji odpadów  

„u źródła” oraz kształtowaniem postaw proekologicznych już od najmłodszych lat. Dzieci 

i młodzież poprzez zabawę oraz z wykorzystaniem multimediów nabywają cenne 

umiejętności. Nie tylko związane z samą segregacją, ale również z  

postępowaniem z odpadami, co robić, aby w otoczeniu było ich mniej,  

co powstaje w drodze recyklingu, itp… 



WARSZTATY  
EKOLOGICZNE  
W PRZEDSZKOLACH 

Zajęcia edukacyjne prowadzone: 
 

1. Przez wykwalifikowanych pracowników ZGO S.A. 
2. Na terenie przedszkola po wcześniejszym 

umówieniu terminu 
3. Przy wykorzystaniu multimediów oraz gier 

wielkoformatowych, tak aby dzieci poprzez 
zabawę zdobyły cenne umiejętności: 
zrozumienia dlaczego i jak segregujemy odpady, 
co  robić, aby było ich mniej, co powstaje 
w drodze recyklingu. 



WARSZTATY EKOLOGICZNE  
W PRZEDSZKOLACH 

Wymagania dla przedszkoli: 
 

1. Miejsce do zabawy z chustą animacyjną 
2. Podłączenie do prądu w celu wyświetlenia bajki 



WARSZTATY EKOLOGICZNE  
W SZKOŁACH 

Zajęcia edukacyjne prowadzone: 
 

1. Przez wykwalifikowanych pracowników ZGO 
S.A., 

2. Na terenie szkoły – po wcześniejszym 
ustaleniu terminu, 

3. Przy wykorzystaniu nowoczesnych technik 
nauczania (mobilnej tablicy interaktywnej),  
wzbogaconych o gry edukacyjne oraz filmy 
informacyjne dot. segregacji poszczególnych 
frakcji odpadów utrwalające nabytą wiedzę  

W zajęciach bierze udział maksymalnie jedna klasa  
(wraz z opiekunem). Nie ma możliwości łączenia klas. 
 
WAŻNE: udostępnienie pomieszczenia z białą powierzchnią  
lub tablicą 



WARSZTATY EKOLOGICZNE  
W SZKOŁACH 

Cele poznawcze:  
 

1. Zapoznanie się z nowymi zasadami segregacji 
odpadów, wprowadzonymi  
od 1 lipca 2017 r. na terenie Bielska-Białej. 

2. Poznanie sposobów na ograniczenie ilości 
wytwarzanych odpadów. 

3. Zaznajomienie się z definicją oraz zasadami 
działania recyklingu.  

4. Omówienie technologii przetwarzania 
odpadów na przykładzie procesów jakie 
zachodzą na poszczególnych instalacjach w 
Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. 
 

Wykorzystywane techniki: Wykład, Tablica 
interaktywna, filmy, gry interaktywne. 
 
  



WARSZTATY EKOLOGICZNE NA ŚCIEŻCE 
EDUKACYJNEJ NA TERENIE ZGO S.A. 

Na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej od 2015 r. działa ścieżka 
edukacyjna, na której odbywają się zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy nie 
tylko zapoznają się z technologią przetwarzania odpadów w poszczególnych miejscach na 
terenie zakładu, ale również biorą udział w zajęciach, które pomagają im m.in. zapamiętać 
zasady prawidłowej segregacji odpadów. Poprzez zabawy ruchowe dzieci utrwalają poznane 
treści. 



WARSZTATY EKOLOGICZNE NA 
MULTIMEDIALNEJ SALI EDUKACYJNEJ 

Od 2019 r. na terenie ZGO S.A. działa specjalnie wyposażona i przygotowana do warsztatów 
multimedialna sala edukacyjna.  Dzięki zastosowaniu powłoki ferromagnetycznej oraz 
suchościeralnej powierzchni na ścianie można umieszczać różne treści edukacyjne, 
wyświetlać filmy, rozwiązywać rebusy czy zagrać w wielkoformatowe MEMO. 



UDZIAŁ W WYDARZENIACH I EVENTACH O 
CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM 

Dzięki współpracy 
z lokalnymi partnerami 
Zakład Gospodarki 
Odpadami S.A. czynnie 
uczestniczy w różnego 
rodzaju wydarzeniach 
o charakterze 
ekologicznym promując 
nie tylko prawidłową 
segregację odpadów 
u źródła ale także 
świadome ekologiczne 
postępowanie. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  

Katarzyna Olek 

Specjalista ds. edukacji ekologicznej 

 

e-mail: kolek@zgo.bielsko.pl 

tel.: 33 82 97 590, mobile: 606 236 834 

 

Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej 

ul. Krakowska 315 D 

43-300 Bielsko-Biała 


