Wrocławska KOGENERACJA partnerem internetowej
ekogry dla najmłodszych
Ekoeksperymentarium – wyjątkowa gra online dla całej rodziny, która uczy ekologii i promuje zdrowy styl życia. Jednym z jej
partnerów jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.
Okres ferii oznacza dla dzieci więcej czasu na zabawę, a jeśli można ją w atrakcyjny sposób połączyć z nauką, to z
pewnością ucieszy również rodziców. Z takiego założenia wyszedł kolektyw Mamy Projekt, który stworzył
EkoEksperymentarium – ogólnodostępną grę online, dzięki której można dowiedzieć się, jak troszczyć się o środowisko za
pomocą dobrych nawyków.
Jednym z partnerów tego projektu jest wrocławska KOGENERACJA, która na co dzień produkuje ciepło i energię
elektryczną w sposób przyjazny dla środowiska.
- Z wielką przyjemnością dołączyliśmy do grona partnerów EkoEksperymentarium, ponieważ równie istotna, jak produkcja
energii, jest dla naszej spółki edukacja oraz wspieranie wszelkich działań mających na celu promowanie proekologicznych
postaw - podkreśla Andrzej Jedut, Prezes KOGENERACJI.
Bezpłatna, internetowa gra, która ma formę wirtualnego domu zamieszkałego przez rodzinę Łaskotków to prawdziwa
skarbnica wiedzy na temat ekologii. Dzięki niej, najmłodsi, rozwiązując zagadki i łamigłówki, dowiedzą się, co można
zdziałać na rzecz środowiska i ochrony zasobów naturalnych za pomocą codziennych drobnych gestów.
– Grając dowiadujemy się, jak wiele pożytecznych rzeczy możemy zrobić, przenosząc zachowania z wirtualnego domu
rodziny Łaskotków do własnego, prawdziwego domu – wyjaśnia Joanna Studzińska z kolektywu Mamy Projekt.
Gra została dostosowana do możliwości poznawczych dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Jak podkreślają twórcy gry, kluczem do
sukcesu jest wyjaśnienie złożonych kwestii łatwym językiem i z użyciem odniesień do codzienności. Dzięki temu dziecko
może porównać zadania z gry z własnymi przyzwyczajeniami.
– Postaw ekologicznych należy uczyć już od najmłodszych lat. Małe dzieci naturalnie interesują się otaczającym je światem.
To szansa na wytłumaczenie im, że ich zachowania mają bezpośredni wpływ na środowisko – mówi Małgorzata Żmijska,
współautorka gry.
Projekt EkoEksperymentarium został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz dzięki wsparciu partnerów: Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., spółki należącej do
PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, Banku Ochrony Środowiska, Fiskars, Interseroh Organizacja Odzyskiwania Opakowań
S.A., Kaercher – firm, które od lat działają na rzecz środowiska naturalnego i klimatu wdrażając nowoczesne rozwiązania w
zakresie ekologii.

