Zajęcia stacjonarne
> Regulamin zajęć stacjonarnych w Centrum Edukacji

Laboratorium
210 zł, 60 min.

Grupa wiekowa

Szkoła
podstawowa
6 lat

Klasa 1-4

Szkoła
średnia
Klasa 5-6

Klasa 7-8

Klasa 1-4

Mieszkańcy koralowego zakątka











Spotkanie z Morzem Bałtyckim





















Wyprawa na dno oceanu

Rezerwacji można dokonywać drogą mailową, pisząc na adres
akwarium.edukacja@mir.gdynia.pl lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30, pod numerem
telefonu +48 587 32 66 20.

210 zł, 60 min.

Szkoła
podstawowa

Szkoła
średnia

6 lat

Klasa 1-4

Klasa 5-6

Klasa 7-8

Klasa 1-4

Fauna i Flora Bałtyku











Poznajemy rekiny











Szkarłupnie











Bezkręgowce morskie











Geologia Morza Bałtyckiego











Chemia wody











Anatomia ryby











Grupa wiekowa

Rezerwacji można dokonywać drogą mailową, pisząc na adres
akwarium.edukacja@mir.gdynia.pl lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30, pod numerem
telefonu +48 587 32 66 20.

Prezentacje
160 zł, 45 min.

Szkoła
podstawowa

Szkoła
średnia

Grupa wiekowa

Klasa 0

Klasa 1-4

Klasa 5-6

Klasa 7-8

Klasa 1-4

Nasz Bałtyk dla młodszych











Z wizytą u błazenka











Zwierzęta Akwarium Gdyńskiego











Arktyka i Antarktyka











Niezwykłe zwierzęta morskie











Rezerwacji można dokonywać drogą mailową, pisząc na adres
akwarium.edukacja@mir.gdynia.pl lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30, pod numerem
telefonu +48 587 32 66 20.

160 zł, 45 min.

Szkoła
podstawowa

Szkoła
średnia

Grupa wiekowa

Klasa 0

Klasa 1-4

Klasa 5-6

Klasa 7-8

Klasa 1-4

Tajemnice Amazonii











Bioróżnorodność Zatoki Puckiej











Podwodne życie ryb











Podwodne życie wielorybów











Nasz Bałtyk











Wielka Rafa Koralowa











Tajemniczy świat głębin











Rezerwacji można dokonywać drogą mailową, pisząc na adres
akwarium.edukacja@mir.gdynia.pl lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30, pod numerem
telefonu +48 587 32 66 20.

160 zł, 45 min.

Podstawy ekologii morza

Szkoła
podstawowa





Szkoła
średnia







Rezerwacji można dokonywać drogą mailową, pisząc na adres
akwarium.edukacja@mir.gdynia.pl lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30, pod numerem
telefonu +48 587 32 66 20.

Zajęcia warsztatowe

Zajęcia warsztatowe to połączenie zajęć laboratoryjnych (lub prezentacji
multimedialnej) z wyjściem w teren. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieć
możliwość poznania podstawowych faktów o Morzu Bałtyckim oraz jego

mieszkańcach, jak również wykorzystać zdobytą wiedzę w trakcie obserwacji
zwierząt w naturze.

Rezerwacji można dokonywać drogą mailową, pisząc na adres
akwarium.edukacja@mir.gdynia.pl lub telefonicznie, od poniedziałku do
piątku, w godzinach 7:30-15:30, pod numerem telefonu +48 587 32 66 20.

350 zł, 120 min.

Przedszkole

Grupa wiekowa

4-5 lat

6 lat

Klasa 1

Klasa 2-4

Klasa 5-8

Klasa 1-4

Ptaki polskiego wybrzeża













Spotkanie z Morzem Bałtyckim













Fauna i Flora Bałtyku













Szkoła
podstawowa

Szkoła
średnia

Rezerwacji można dokonywać drogą mailową, pisząc na adres
akwarium.edukacja@mir.gdynia.pl lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30, pod numerem
telefonu +48 587 32 66 20.

Zajęcia online
Tematyka zajęć i ich scenariusze zostały przygotowane na podstawie ponad 20-letniego doświadczenia w prowadzeniu
aktywnej edukacji morskiej przez Akwarium Gdyńskie oraz we współpracy z nauczycielami i grupami szkolnymi, które
pomagały nam w testowaniu rozwiązań online. Zarówno entuzjazm uczniów jak i wyniki ankiety, którą wypełniali opiekunowie
grup, wypadły bardzo pomyślnie i dlatego gorąco zapraszamy do zapisywania się na zajęcia edukacyjne prowadzone online
z Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB.
Zajęcia online

Cena (zł)

Liczba uczestników

w języku polskim

120

30

w języku angielskim

145

30

Regulamin zajęć online Centrum Edukacji do pobrania w pdf
Rezerwacji można dokonywać drogą mailową, pisząc na adres
akwarium.edukacja@mir.gdynia.pl lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30, pod numerem
telefonu +48 587 32 66 20.

Przedszkole

Grupa wiekowa

4-5 lat

Szkoła podstawowa

6 lat

Klasa 1-4

Szkoła
średnia

Klasa 5-6

Klasa 7-8

Klasa 1-4

Barwne Życie na Rafie
Koralowej













Mieszkamy nad Bałtykiem













Morze Bałtyckie z Bliska













Mieszkańcy Koralowego Zakątka













Fauna i Flora Bałtyku













Wielka Rafa Koralowa













Rezerwacji można dokonywać drogą mailową, pisząc na adres
akwarium.edukacja@mir.gdynia.pl lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30, pod numerem
telefonu +48 587 32 66 20.

Przedszkole

Szkoła podstawowa

Szkoła
średnia

4-5 lat

6 lat

Klasa 1-4

Klasa 5-6

Klasa 7-8

Klasa 1-4

Poznajemy Rekiny













Zwierzęta Akwarium
Gdyńskiego













Inhabitants of the Coral Reef













Shark Encounters













Fauna and flora of the Baltic
Sea













Grupa wiekowa

Zajęcia w języku angielskim

Rezerwacji można dokonywać drogą mailową, pisząc na adres
akwarium.edukacja@mir.gdynia.pl lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30, pod numerem
telefonu +48 587 32 66 20.

Dlaczego warto skorzystać z oferty zajęć online
właśnie teraz?

Rok 2021 oficjalnie zapoczątkował ustanowioną przez ONZ Dekadę Oceanów.

Mimo obostrzeń związanych z pandemią i trudnej sytuacji w szkołach, ani świat
przyrody, ani kształtowana w młodych osobach wrażliwość, nie stoją w miejscu.

Zajęcia online prowadzone przez Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego to

możliwość uczenia się o mieszkańcach podwodnego świata od specjalistów i bez
ograniczeń geograficznych.

Rezerwacji można dokonywać drogą mailową, pisząc na adres
akwarium.edukacja@mir.gdynia.pl lub telefonicznie, od poniedziałku do
piątku, w godzinach 7:30-15:30, pod numerem telefonu +48 587 32 66 20.

Wymagania techniczne
Wymagania prędkości łącza internetowego zapewniające płynność połączenia

podczas zajęć online to 5 Mb/s pobierania danych i 1Mb/s wysyłania danych. Przy
wolniejszym połączeniu mogą występować problemy z wyświetlaniem obrazu
oraz przekazem dźwięku.

Wszystkie zajęcia, zarówno stacjonarne, terenowe,
jak i prowadzone on-line, należy zarezerwować
z wyprzedzeniem.

Rezerwacji można dokonywać drogą mailową, pisząc na adres
akwarium.edukacja@mir.gdynia.pl lub telefonicznie, od poniedziałku do
piątku, w godzinach 7:30-15:30, pod numerem telefonu +48 587 32 66 20.

