
MIĘDZYNARODOWA 
KAMPANIA EDUKACYJNA

Dzięki edukacji 
tworzymy 
zrównoważoną 
przyszłość



Organizacja Ocean Winds w ramach swoich zobowiązań 
na rzecz inwestycji dla dobra młodszych pokoleń rozpoczęła 
międzynarodową kampanię edukacyjną Wind Experts, 
której celem jest zwiększanie świadomości w zakresie 
zmian klimatu oraz promowanie skutecznych rozwiązań 
redukujących ich efekty i zwalczających je.

CO TO JEST WIND EXPERTS?

Wyzwanie związane z podejmowaniem 
działań na rzecz zwalczania zmian 
klimatu

Zmiany klimatu to oczywisty fakt mający 
szkodliwe konsekwencje dla środowiska 
i ludzi. Znajdujemy się w kluczowym 
momencie, w którym możemy je zatrzymać 
i rozpocząć szukanie odpowiedniejszych 
sposobów dbania o stan planety.

Energia wiatrowa z wiatraków na morzu: 
czysta przyszłość bez granic

Dzieci biorące udział w tej inicjatywie 
wkroczą w świat energii odnawialnej, poznają 
nowe i innowacyjne sposoby ekologicznego 
wytwarzania energii, a przede wszystkim 
dokładnie przyjrzą się tematyce energii z 
morskich farm wiatrowych. 

Kampania prowadzona jest w szkołach w 
trzech krajach: Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i 
Polsce.

EDUKACJA POPRZEZ ZABAWĘ
W ramach międzynarodowej kampanii edukacyjnej Winds Experts dzieci 
wezmą udział w dwóch interesujących sesjach edukacyjnych, 
podczas których prowadzący je edukator będący specjalistą w sprawach 
środowiskowych zaprezentuje temat w niezwykle przystępny sposób.

Dzieci wspólnie z nauczycielami 
zyskają wiedzę na temat energii 
i różnych jej źródeł, szczególnie 
energii odnawialnej. W tym celu 
udostępnione zostaną interaktywne 
materiały edukacyjne stworzone 
specjalnie dla dzieci w określonym 
wieku. 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS 
“WIND EXPERTS”
Dzieci i nauczyciele będą mogli wziąć udział w międzynarodowym 
konkursie edukacyjnym organizowanym we wszystkich 
zarejestrowanych placówkach w trzech krajach uczestniczących w 
kampanii: Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polsce.

Dzieci wykorzystają całą zdobytą wiedzę i przetestują wyobraźnię, 
aby zbudować w ramach konkursu model turbiny wiatrowej w farmie 
przybrzeżnej, z materiałów pochodzących z recyklingu.

Za najlepsze turbiny wiatrowe zostaną przyznane niezwykle 
atrakcyjne nagrody!  

Czy właśnie w ten sposób poznamy przyszłych inżynierów, którzy 
wspólnie będą pracować na rzecz planety? 



WSPÓLNIE NA RZECZ OGRANICZANIA 
GLOBALNEGO OCIEPLENIA

Konieczne jest podjęcie pilnych działań, a obowiązek ten spoczywa na nas wszystkich. 
Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zapewnić realne zmiany i to z tego względu 

musimy wprowadzać do domów i szkół edukację opartą o wartości środowiskowe.

Chcesz zacząć od razu? Zapamiętaj te proste wskazówki, z których może 
korzystać cała rodzina!

1. Nie marnuj energii i wyłączaj wszystkie 
nieużywane urządzenia.

2. Oszczędzaj wodę, zużywaj tylko tyle wody, ile 
potrzebujesz.  

3. Ilekroć jest to możliwe, przemieszczaj się rowerem 
lub pieszo.

 
4. Częściej korzystaj z transportu publicznego. Unikaj 

wykorzystywania jednego samochodu na jedną 
osobę – to poważne źródło zanieczyszczeń.

5. Kupuj jedynie to, co jest naprawdę niezbędne. 
Wszystko, czego potrzebujesz, przyczynia się do 
zużywania zasobów naturalnych!

6. Jak najczęściej wykorzystuj swoje rzeczy 
ponownie, aby unikać zakupu nowych.

7. Oddawaj odpady do recyclingu. W ten sposób 
dajesz drugie życie materiałom i unikasz 
ponownego wydobywania ich z ziemi.

8. Dbaj o środowisko: rośliny, zwierzęta, wodę – 
ponieważ jesteś jego częścią. Aby środowisko 
dobrze funkcjonowało, musi w nim panować 
równowaga między wszystkimi elementami. 

www.windexperts.oceanwinds.com
www.oceanwinds.com

OD MAŁYCH GESTÓW ZALEŻY 
WYMARZONA PRZYSZŁOŚĆ! 


