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DROGI UCZESTNIKU, DROGA 
UCZESTNICZKO! 
 
Serdecznie witamy Cię w programie „1Planet4All – Razem dla klimatu!” realizowanym przez Fundację Centrum Edukacji 

Obywatelskiej (CEO) i zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem. Dzięki lekturze dowiesz się, na czym polega program, jakie 

są jego założenia, harmonogram, dostępne narzędzia i przewidziane wsparcie – dla Ciebie oraz Twoich uczniów i uczennic. 

„1Planet4All – Razem dla klimatu!” to program łączący elementy edukacji klimatycznej, globalnej, obywatelskiej i medialnej 

i jest skierowany do nauczycieli i nauczycielek, bibliotekarzy i bibliotekarek oraz pedagogów i pedagożek szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych. Stanowi on część międzynarodowego projektu „1Planet4All” realizowanego w dwunastu krajach Unii 

Europejskiej, który ma na celu pokazać, że zmiana klimatu zachodzi na naszych oczach i dotyczy nas wszystkich: Ciebie, Twojej 

rodziny, miasta, kraju. Tylko wszyscy razem możemy chronić naszą planetę. Biorąc udział w programie, stajesz się ambasadorem 

lub ambasadorką klimatu i dołączasz do tysięcy osób, które jak Ty chcą zmieniać świat na lepsze. 

W programie „1Planet4All – Razem dla klimatu!” będziemy rozwijać kompetencje i postawy, dzięki którym Ty oraz Twoi uczniowie 

i uczennice będziecie mogli budować klimatycznie świadome społeczności – takie, które znają zagrożenia związane ze zmianą 

klimatu, ale również widzą w tym wyzwaniu szansę na przybliżenie do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i budowę 

świata, w którym będzie więcej równości i sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Skupimy się na lokalnych aspektach zmiany 

klimatu, aby pokazać, że globalne wyzwania dotyczą każdego i każdej z nas, ale także po to, by dowieść, jak ważne są oddolne 

działania podejmowane przez lokalną społeczność. Nawiązanie relacji z mieszkańcami i mieszkankami Waszej okolicy wzbudzi 

w młodzieży poczucie sprawczości i obywatelskiej odpowiedzialności.

Nie zapomnimy również o globalnym aspekcie zmiany klimatu. Ważną częścią programu jest rozwijanie postaw solidarności 

i empatii również z tymi społecznościami naszej planety, które doświadczają skutków zmiany klimatu w znacznie poważniejszym 

stopniu niż my. Dostrzegłszy globalne współzależności, zrozumiemy, że nasze decyzje mają wpływ na inne części świata oraz ich 

mieszkańców i mieszkanki, a każdy i każda z nas może dokonać zmiany w kierunku ograniczenia kryzysu klimatycznego. Trzeba 

działać tu i teraz – i trzeba działać razem.

Mamy nadzieję, że program będzie dla Ciebie oraz Twoich uczniów i uczennic niezapomnianym i wartościowym doświadczeniem, 

dzięki któremu rozwiniecie swoje umiejętności i odkryjecie nowe pasje. Powodzenia!

Joanna Humka 

koordynatorka programu 

„1Planet4All – Razem dla klimatu!” 

Centrum Edukacji Obywatelskiej
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KONTEKST 
 

ZMIANA KLIMATU 

Wszyscy jesteśmy obecnie świadkami zjawisk, które są dla nas nowe: bezśnieżne zimy, rzadsze i intensywniejsze opady deszczu, 

silniejsze wiatry. Docierają do nas również wiadomości o zjawiskach występujących z daleka od naszego kraju: długotrwałe susze, 

zwiększona siła huraganów, znikające pod wodami oceanów wyspy, drastycznie rosnące temperatury, w których trudno jest 

przetrwać.

Wszystkie te zjawiska są elementami jednego z największych wyzwań dla ludzkości: zmiany klimatu. Jest ona faktem badanym 

przez naukowców i naukowczynie od kilkudziesięciu lat. Najważniejszą instytucją działającą w tej dziedzinie jest istniejący od 

1988 roku Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC), który co 

sześć‒siedem lat publikuje bardzo szczegółowy raport dotyczący prognoz na przyszłość i działań, które musimy podjąć globalnie, 

żeby ograniczyć skutki zmiany klimatu.

Konsekwencje zmiany klimatu są dostrzegalne we wszystkich regionach świata i na wszystkich polach naszego życia. Wpływają 

i będą wpływać coraz silniej na środowisko naturalne (np. wymieranie gatunków czy przesuwanie się stref klimatycznych), 

gospodarkę (np. poprzez straty w rolnictwie czy spowodowane suszą zjawisko blackoutu, czyli nagłej awarii w elektrowni, które 

prowadzi do dłuższej przerwy w dostawach energii elektrycznej na dużym obszarze), zdrowie i samopoczucie nasze i naszych 

bliskich. Zmiana klimatu doprowadzi również do masowych migracji z terenów, na których życie przestanie być możliwe lub 

będzie znacznie utrudnione.

DLACZEGO EDUKACJA MEDIALNA?

Zmiana klimatu to temat, który coraz częściej pojawia się w mediach, zarówno tradycyjnych, jak i w Internecie. Niestety duża 

część informacji, która dociera do nas i do młodzieży, to tzw. fake newsy, czyli informacje fałszywe, nieprawdziwe. Mimo że 

„ponad 97% prac naukowych dotyczących zmiany klimatu podaje, że to człowiek odpowiada za globalne ocieplenie”1, w mediach 

nadal pojawiają się treści zaprzeczające temu twierdzeniu. Dezinformacja nie tylko ogranicza możliwości podjęcia przez 

społeczeństwo działań na rzecz ochrony planety, ale również powoduje spadek zaufania wobec instytucji nauki i dowodów 

empirycznych.

Tego rodzaju treści pojawiają się przede wszystkim w Internecie i w mediach społecznościowych, które są dla młodzieży głównym 

źródłem wiedzy o świecie (według badania Fundacji Demagog głównym źródłem informacji dla osób w wieku 15–24 lata są 

media społecznościowe [81%] i internetowe portale informacyjne [55%])2. Warto jednocześnie zwrócić uwagę na duże zaufanie 

do tych mediów: zaledwie 34% młodych ludzi uważa, że spotkało się z fake newsem w mediach społecznościowych, a 12% – na 

internetowych portalach informacyjnych.

1Polski Klub Ekologiczny – Okręg Mazowiecki, Fundacja im. Heinricha Bölla, Polityka klimatyczna – fakty i mity, http://www.pkeom.pl/uploads/

AKTUALNOSCI%202018/2018.07.06_1530_Polityka_klimatyczna_fakty_i_mity_ web.pdf.

2 M. Kilian, A. Tobijasiewicz, K. Osierda, Problem fake news w Polsce, Demagog 2019, https://krytycznyumysl.pl/raport_krytyczny_umysl.pdf.

Informacje na temat zmiany klimatu potrzebne do prowadzenia zajęć z młodzieżą i realizacji zadań w programie 

znajdziesz w przewodniku merytorycznym pod adresem: https://bit.ly/Przewodnik4All2020

http://www.pkeom.pl/uploads/AKTUALNOSCI%202018/2018.07.06_1530_Polityka_klimatyczna_fakty_i_mity_ web.pdf
http://www.pkeom.pl/uploads/AKTUALNOSCI%202018/2018.07.06_1530_Polityka_klimatyczna_fakty_i_mity_ web.pdf
https://krytycznyumysl.pl/raport_krytyczny_umysl.pdf
https://bit.ly/Przewodnik4All2020


4

Budowanie kompetencji krytycznego myślenia i analizy przekazów medialnych jest zatem niezbędne, abyśmy mogli tworzyć 

klimatycznie świadome społeczności. By podjąć działania na rzecz ochrony naszej planety i jej klimatu, potrzebujemy przede 

wszystkim rzetelnej wiedzy o przyczynach i skutkach zmiany klimatu. Wiedza taka jest obecnie negowana przez wiele portali 

internetowych i kont funkcjonujących w mediach społecznościowych. Młodzi ludzie czują się przez to zagubieni i nie rozumieją, 

czy i jakie działania należy podjąć, aby chronić klimat. Dlatego też kluczowa jest umiejętność krytycznego podejścia do informacji 

oraz odróżniania treści dezinformacyjnych od wiarygodnych wiadomości.

„1PLANET4ALL – RAZEM DLA 
KLIMATU!” DLA CIEBIE 
 

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI UCZESTNICTWU W PROGRAMIE? 

Głównym celem programu „1Planet4All – Razem dla klimatu!” jest budowanie świadomości i wiedzy o zmianie klimatu oraz 

o możliwości działań na rzecz ograniczenia jej skutków. Prowadzi to do tworzenia świadomych klimatycznie społeczności. 

Dlatego dzięki uczestnictwu w programie:

Kolejnym z celów programu „1Planet4All – Razem dla klimatu!” jest budowa kompetencji nauczycieli, nauczycielek, bibliotekarzy 

i bibliotekarek – kompetencji istotnych zarówno dla Twojego rozwoju zawodowego, jak i jakości Twojej pracy z młodzieżą. 

Dlatego w programie pomożemy Ci:

 ▶ rozwinąć kompetencje w zakresie krytycznego myślenia, wykorzystywania medialnych zasobów cyfrowych, wzmacniania 
uczących się i rozwijania kompetencji medialnych i cyfrowych osób uczących się, 

 ▶ nauczyć się korzystać z różnorodnych źródeł informacji i współpracować ze społecznością lokalną, poruszać kwestie budzące 
kontrowersje, włączać uczniów i uczennice w proces podejmowania decyzji (są to podstawowe kompetencje nauczycielskie, 
które Rada Europy uznaje za konieczne do realizacji edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka3).

 ▶ dowiesz się, czym jest zmiana klimatu, jakie są jej 
przyczyny i konsekwencje oraz jakie działania można 
podejmować, aby zmniejszyć nasz negatywny wpływ na 
klimat,

 ▶ pomożesz uczniom i uczennicom zrozumieć, co mają 
ze sobą wspólnego zmiana klimatu i współzależności 
globalne,

 ▶ razem ze swoimi uczniami i uczennicami dowiesz się, czym 
są fake newsy, poznasz techniki używane do manipulacji 
w przekazach medialnych i narzędzia ich krytycznej 
analizy,

 ▶ pomożesz uczniom i uczennicom przeprowadzić projekt 
uczniowski polegający na założeniu redakcji szkolnej 
i tworzeniu własnych treści na temat zmiany klimatu,

 ▶ wraz z młodzieżą przekażesz informacje na temat zmiany 
klimatu społeczności szkolnej i lokalnej, zwracając uwagę 
na potrzebę wprowadzenia rozwiązań ograniczających jej 
konsekwencje,

 ▶ pokażesz uczniom i uczennicom, że ich działania mogą być 
odpowiedzią na wyzwania globalne,

 ▶ zyskasz możliwość zaprezentowania swoich działań 
i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami 
i uczestniczkami programu,

 ▶ zostaniesz ambasadorem lub ambasadorką klimatu,

 ▶ włączysz się w międzynarodowe działania na rzecz 
ograniczania konsekwencji zmiany klimatu.

3 P. Brett, P. Mompoint-Gaillard, M.H. Salema, Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka jako zadanie wszystkich nauczycieli, Ośrodek Rozwoju 

Edukacji, 2012, http://www.bc.ore.edu.pl/Content/708/edukacja+obywatelska_13+marca.pdf.

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/708/edukacja+obywatelska_13+marca.pdf
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PODSTAWA PROGRAMOWA 

Założenia programu „1Planet4All – Razem dla klimatu!” są zgodne z założeniami podstawy programowej dla klas IV‒VIII szkoły 

podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Korzystając z materiałów edukacyjnych udostępnionych w ramach programu, nie 

tylko wspierasz młodzież w rozwijaniu ważnych kompetencji, ale również możesz realizować podstawę programową. 

Według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 czerwca 2020 r. na lekcjach wychowawczych w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych mają być realizowane treści i zagadnienia związane m.in. z problemami klimatycznymi 

i ochroną środowiska, które ugruntowują wiedzę na temat ochrony klimatu4. 

Sprawdź, w jaki sposób program łączy się z treściami podstawy programowej na stronie: http://bit.ly/PodstProgr4ALL

4 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Nauka o zdrowiu, ochronie klimatu i ekonomii na godzinach wychowawczych – nowelizacja rozporządzenia, https://www.gov.

pl/web/edukacja/ramowe-plany-nauczania-nowelizacja.

„1PLANET4ALL – RAZEM DLA 
KLIMATU!” DLA MŁODZIEŻY 
 

W programie „1Planet4All – Razem dla klimatu!” będziemy pracować metodą projektu. Oznacza to, że to sama młodzież 

– członkowie i członkinie redakcji szkolnej – wybierze temat i określi cel wspólnej pracy, zaplanuje działania i weźmie 

odpowiedzialność za rezultat swojego projektu. 

Praca projektowa rozwija aktywność uczniów i uczennic. Poprzez doświadczenie zdobywają oni kompetencje ważne z punktu 

widzenia ich przyszłej kariery zawodowej, ale również życia w społeczeństwie. W „1Planet4All – Razem dla klimatu!” będziemy 

rozwijać następujące kompetencje młodzieży:

 ▶ krytyczne rozumienie języka i komunikacji,

 ▶ zdolności analityczne i krytycznego myślenia,

 ▶ umiejętność rozumienia i tworzenia informacji,

 ▶ umiejętności cyfrowe,

 ▶ samodyscyplina i umiejętność samodzielnego uczenia się,

 ▶ zaangażowanie społeczne,

 ▶ umiejętność budowania relacji i pracy w zespole.

Program rozwija również postawy odpowiedzialności, sprawczości, decyzyjności i obywatelskości. Są one kluczowe dla tworzenia 

otwartej i demokratycznej społeczności, której członkowie i członkinie są gotowi do odpowiadania na globalne wyzwania.

Dzięki swojemu zaangażowaniu młodzież zachęci lokalną społeczność do podejmowania działań na rzecz ochrony klimatu, 

a tym samym członkowie i członkinie redakcji staną się prawdziwymi rzecznikami klimatu w swojej społeczności. Opublikowanie 

materiałów opracowanych przez redakcję zgodnie z zasadami rzetelnego dziennikarstwa i na podstawie wiarygodnych źródeł 

wpłynie również pozytywnie na dyskurs publiczny.

Młodzież stanie się również częścią europejskiego ruchu na rzecz ochrony klimatu. W samej Polsce co roku kilkadziesiąt szkół 

uczestniczy w programach CEO dotyczących zmiany klimatu. Redakcje szkolne biorące udział w „1Planet4All – Razem dla klimatu!” 

zostaną oznaczone na interaktywnej mapie Polski, co pomoże wzbudzić wśród młodzieży poczucie przynależności do większej grupy.

http://bit.ly/PodstProgr4ALL
https://www.gov.pl/web/edukacja/ramowe-plany-nauczania-nowelizacja
https://www.gov.pl/web/edukacja/ramowe-plany-nauczania-nowelizacja
https://globalna.ceo.org.pl/projekty-mlodziezowe
https://globalna.ceo.org.pl/projekty-mlodziezowe
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HARMONOGRAM 
 

CO I KIEDY WYDARZY SIĘ W PROGRAMIE?

16.09.2020 Start programu: pierwszy newsletter 

5.10.2020 Webinarium wprowadzające

10.10.2020 Noc Bibliotek: Biblioteka z klimatem

do 10.10.2020 Przeprowadzenie zajęć na podstawie scenariusza bazowego wprowadzającego

Pierwsza połowa 
października

Webinarium nt. współpracy z dziennikarzem lub dziennikarką

do 15.10.2020 Udział w pierwszym spotkaniu z mentorem lub mentorką

do 13.11.2020 Udział w drugim spotkaniu z mentorem lub mentorką

16–22.11.2020 Tydzień Edukacji Globalnej: Noc Dziennikarzy

do 27.11.2020 Wypełnienie sprawozdania częściowego

do 10.01.2021 Przeprowadzenie zajęć na podstawie scenariusza bazowego podsumowującego

do 10.01.2021 Przygotowanie co najmniej jednego materiału dziennikarskiego

do 10.01.2021 Udział w ostatnim spotkaniu z dziennikarzem lub dziennikarką

do 15.01.2021 Wypełnienie sprawozdania końcowego
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ZADANIA W PROGRAMIE 
 

TWOJE ZADANIA W PROGRAMIE 

W programie „1Planet4All – Razem dla klimatu!” pomożesz grupie uczniów i uczennic w założeniu i prowadzeniu redakcji szkolnej 

skupionej na temacie zmiany klimatu. Twoją rolą będzie opieka nad redakcją i wspieranie grupy projektowej w stworzeniu serii 

materiałów dziennikarskich na temat zmiany klimatu, które dotrą do co najmniej czterdziestu osób ze społeczności lokalnej.

Do Twoich zadań będą należeć:

Zadania obowiązkowe:

Przez czas trwania programu do Twoich zadań będzie należeć również:

 ▶ zapoznawanie się z treścią newsletterów – na kolejnych stronach znajdziesz harmonogram newsletterów, które wyślemy Ci 
drogą e-mailową. Twoim zadaniem będzie zapoznanie się z nimi oraz z materiałami, które będą do nich dołączone.

 ▶ wypełnianie zadań na platformie Padlet – do każdego newslettera będzie dołączone krótkie zadanie wymagające odpowiedzi 
na platformie padlet.com: http://bit.ly/Padlet4All. Na Padlecie należy również umieszczać informacje na temat pracy redakcji 
i materiałów, jakie udało się jej opublikować. Będziemy zachęcać również do dzielenia się doświadczeniami, zdjęciami ze 
spotkań itd.

 ▶ dokumentacja działań redakcji szkolnej w postaci notatek, zdjęć czy filmów wideo.

Zadania dodatkowe (nieobowiązkowe)

 ▶ przeprowadzenie zajęć na podstawie dodatkowych materiałów (np. scenariuszy przedmiotowych).

 ▶ zorganizowanie Nocy Bibliotek (10 października) w Twojej szkole. Noc Bibliotek (https://nocbibliotek.ceo.org.pl) to coroczne 
wydarzenie organizowane przez CEO, do którego zapraszamy biblioteki z całej Polski. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem 
„Klimat na czytanie” w nawiązaniu do tematu zmiany klimatu. Powstaną plakaty i wlepki dla bibliotek z hasłem tegorocznego 
festiwalu, a biblioteki będą zachęcane do podejmowania z dziećmi i młodzieżą tematu ochrony środowiska naturalnego, zmiany 
klimatu i ekologii. Już 18.09 o 11.00 dowiesz się, co jeszcze możesz zrobić dla klimatu w bibliotece podczas webinaru. Zaproszenie 
na spotkanie otrzymasz na swój adres e-mail. Serdecznie zapraszamy do zorganizowania Nocy Bibliotek w Twojej szkole.

W wykonaniu tych zadań pomogą Ci materiały metodyczne i merytoryczne, które otrzymasz newsletterem na adres e-mail.

ZADANIA REDAKCJI SZKOLNEJ: 

 ▶ udział w spotkaniu wprowadzającym, które poprowadzi 
opiekun lub opiekunka redakcji,

 ▶ organizowanie spotkań grupy i współpraca pomiędzy 
członkami i członkiniami redakcji,

 ▶ wypełnienie Kart pracy dołączonych do scenariuszy 
spotkań i do Przewodnika po redakcjach szkolnych,

 ▶ zorganizowanie szkolnej Nocy Dziennikarzy w trakcie 
Tygodnia Edukacji Globalnej (16–22.11.2020),

 ▶ przygotowanie co najmniej jednego materiału 
dziennikarskiego, który zostanie opublikowany w Internecie 
(np. na stronie szkoły, na stronie YoungFace.tv, w lokalnej 
prasie lub na stronie http://ekologia.ceo.org.pl),

 ▶ aktywny udział w spotkaniu podsumowującym 
pracę redakcji i w wypełnianiu sprawozdania online 
(z opiekunem lub opiekunką),

 ▶ współpraca z mentorem lub mentorką (nieobowiązkowa).

A. 5.10.2020: udział w webinarium wprowadzającym do 
programu, 

B. do 10.10.2020: przeprowadzenie minimum jednego 
spotkania na podstawie scenariusza bazowego 
wprowadzającego i utworzenie grupy redakcyjnej,

C. do 14.11.2020: przeprowadzenie minimum jednego 
spotkania poświęconego działaniom redakcji podczas Tygodnia 
Edukacji Globalnej  (Noc Dziennikarzy) (16–22.11.2020),

D. do 27.11.2020: wypełnienie sprawozdania częściowego,

E. Pierwsza połowa października: udział w webinarium nt. 
współpracy z dziennikarzem lub dziennikarką

F. do 15.01.2021: przeprowadzenie zajęć na podstawie 
scenariusza bazowego podsumowującego,

G. do 15.01.2021: wypełnienie sprawozdania końcowego.

http://bit.ly/Padlet4All
https://nocbibliotek.ceo.org.pl
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OPIS DZIAŁAŃ

1. NEWSLETTER PROGRAMOWY

Podczas trwania programu najważniejszym narzędziem będzie newsletter programowy, który będziesz otrzymywać na swój 

adres e-mail zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem. Do newslettera będą dołączone wszystkie materiały, bieżące 

informacje i linki do zapisów na proponowane aktywności, np. warsztaty dla młodzieży. Znajdziesz w nim również krótkie 

zadania, które należy wykonać, aby otrzymać zaświadczenie o udziale w programie. Zadania te będą nakierowane na stworzenie 

ogólnopolskiej społeczności uczestników i uczestniczek programu „1Planet4All – Razem dla klimatu!” poprzez udostępnienie 

przestrzeni do poznania się nawzajem, swoich grup, celów i doświadczeń każdej ze szkolnych redakcji. 

Dlatego jest bardzo istotne, abyś sprawdzał, sprawdzała swoją skrzynkę e-mailową w te dni, kiedy jest planowane wysłanie 

newslettera. Zdarza się, że zostaje on rozpoznany jako spam, jeśli więc newsletter nie pojawi się w sekcji wiadomości odebranych, 

sprawdź wiadomości oznaczone jako spam. Jeśli wśród nich również go nie znajdziesz, skontaktuj się z koordynatorką programu 

(joanna.humka@ceo.org.pl), która ponownie prześle Ci newsletter.

Harmonogram newsletterów:

 ▶ Newsletter #1  16.09.2020

 ▶ Newsletter #2  30.09.2020

 ▶ Newsletter #3  21.10.2020

 ▶ Newsletter #4  10.11.2020

 ▶ Newsletter #5  25.11.2020

 ▶ Newsletter #6  16.12.2020

 ▶ Newsletter #7  07.01.2021

 ▶ Newsletter #8  20.01.2021

2. WEBINARIUM WPROWADZAJĄCE DO PROGRAMU

5 października odbędzie się webinarium wprowadzające do programu poprowadzone przez koordynatorki CEO zajmujące się 

edukacją klimatyczną i ekologiczną. Podczas webinarium:

 ▶ wyjaśnimy dokładnie tematykę programu, jego cele i Twoje zadania,

 ▶ pogłębimy wiedzę na temat projektu młodzieżowego i funkcjonowania redakcji szkolnej,

 ▶ wytłumaczymy, jakie wsparcie można uzyskać od CEO,

 ▶ odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości.

Link do rejestracji na webinarium zostanie dołączony do newslettera programowego.

3. WEBINARIUM: WSPÓŁPRACA Z DZIENNIKARZAMI I DZIENNIKARKAMI

W pierwszej połowie października odbędzie się webinarium poświęcone współpracy pomiędzy redakcjami szkolnymi, ich 

opiekunami i opiekunkami oraz dziennikarzami i dziennikarkami. Podczas spotkania przedstawimy również Przewodnik po 

redakcjach szkolnych. 

Link do rejestracji na webinarium zostanie dołączony do newslettera programowego.

 

joanna.humka@ceo.org.pl
https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/materialy/przewodnik-dla-mlodziezy-po-redakcjach-szkolnych
https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/materialy/przewodnik-dla-mlodziezy-po-redakcjach-szkolnych
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Projekt młodzieżowy

Centrum Edukacji Obywatelskiej przyjmuje definicję projektu edukacyjnego jako zespołowego, planowego działania 

uczniów i uczennic pod opieką nauczyciela lub nauczycielki, w którym członkowie i członkinie zespołu sami wybierają 

temat działania i określają cel wspólnej pracy, planują etapy realizacji zadania i biorą odpowiedzialność za jego wynik.

Praca projektowa rozwija aktywność uczniów i uczennic i sprawia, że poprzez doświadczenie zdobywają oni ważne 

kompetencje społeczne. Zyskują samodzielność w szukaniu informacji i rozwiązań, uczą się współpracy w grupie, 

komunikacji oraz odpowiedzialności za siebie i innych. To świetna szkoła systematyczności i planowania. 

Więcej o metodzie projektu, jego etapach, dobrych praktykach i kryteriach dobrego projektu: https://globalna.ceo.

org.pl/projekty-mlodziezowe

Celownik dla młodzieży, który pomoże m.in. w określeniu celu projektu i zaplanowaniu działań: http://bit.ly/

Celownik4All

4. LEKCJA NA PODSTAWIE SCENARIUSZA BAZOWEGO

Po dołączeniu do programu zapraszamy do przeprowadzenia zajęć na podstawie scenariusza bazowego wprowadzającego 

dołączonego do pierwszego newslettera. Proponujemy przeprowadzenie go na lekcji wychowawczej, przedmiotowej lub 

w ramach zajęć pozalekcyjnych. Scenariusz pozwoli uczniom i uczennicom:

 ▶ zapoznać się z ideą programu,

 ▶ zrozumieć, jak łatwo media tradycyjne i treści w Internecie mogą manipulować naszymi opiniami,

 ▶ podjąć decyzję, czy chcą się zaangażować w działalność redakcji szkolnej,

 ▶ określić cel działania redakcji, odbiorców i odbiorczynie materiałów informacyjnych tworzonych przez redakcję, sposób jej 
działania.

Do scenariusza będzie dołączona Karta pracy, którą powinna wypełnić nowo założona redakcja szkolna. Będzie to z jednej strony 

wizytówka redakcji, a z drugiej dokument, do którego grupa będzie mogła wrócić, by przypomnieć sobie cel działania, podział ról itd. 

Poprosimy Cię o zeskanowanie karty pracy Wizytówka redakcji szkolnej i przesłanie jej nam (e-mailem lub na Padlecie). 

Scenariusz bazowy jest osadzony w podstawie programowej. Możesz sprawdzić, jak się z nią łączy, na stronie: http://bit.ly/

PodstProgr4ALL 

5. REDAKCJA SZKOLNA

Po przeprowadzeniu pierwszych zajęć na podstawie scenariusza bazowego powinien powstać zespół projektowy. Będzie to 

grupa pięciorga–dziesięciorga uczniów i uczennic, którzy należą do jednej klasy lub są z różnych klas. Zrealizują oni projekt 

młodzieżowy polegający na założeniu redakcji szkolnej, która opracuje co najmniej jeden materiał dziennikarski na temat zmiany 

klimatu. Redakcja będzie działać nie krócej niż do końca trwania programu, czyli 15 stycznia 2021 r. 

Materiał dziennikarski może przybrać różne formy. Tradycyjne i bardziej nowoczesne. Może zostać opublikowany w szkolnej 

gazetce, na stronie internetowej, na Facebooku lub nagrany i pokazany w serwisie YouTube. Zachęcamy do korzystania ze 

strony Youngface.tv i publikowania tam materiałów. Materiałem takim może być artykuł, fotoreportaż, blog, wywiad, artykuł 

problemowy, reportaż i inne. Ważne, aby informacja o Waszych materiałach pojawiła się na Padlecie (więcej informacji 

o materiałach i możliwościach publikacji znajdziecie w Przewodniku po redakcjach szkolnych).

https://globalna.ceo.org.pl/projekty-mlodziezowe
https://globalna.ceo.org.pl/projekty-mlodziezowe
http://bit.ly/Celownik4All
http://bit.ly/Celownik4All
https://globalna.padlet.org/1/1Planet4AllRazemDlaKlimatu
http://bit.ly/PodstProgr4ALL
http://bit.ly/PodstProgr4ALL
https://globalna.padlet.org/1/1Planet4AllRazemDlaKlimatu
https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/materialy/przewodnik-dla-mlodziezy-po-redakcjach-szkolnych
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Jednym z materiałów, które otrzymasz w programie, będzie Przewodnik po redakcjach szkolnych. Twoim zadaniem będzie 

przekazanie go grupie projektowej. Młodzież znajdzie w nim wskazówki, jak prowadzić redakcję, jak planować działania, oraz 

praktyczne porady dotyczące tworzenia treści na temat zmiany klimatu. Przewodnik został opracowany przez zawodowych 

dziennikarzy i dziennikarki, którzy będą również mentorami i mentorkami redakcji szkolnych.

Zadaniem redakcji będzie opracowanie co najmniej jednego materiału dziennikarskiego do końca trwania programu. W tym 
celu już na pierwszym spotkaniu zespół powinien ustalić harmonogram spotkań i działań, podział funkcji i zadań wśród członków 

i członkiń. 

Z pomocą dziennikarza lub dziennikarki redakcja ustali temat i formę materiału. Nie oznacza to jednak, że to dziennikarz lub 

dziennikarka wybierze temat – młodzież najlepiej zna lokalną perspektywę, rozumie lokalną społeczność i wie, jak zmiana klimatu 

wpływa na ich miejscowość lub z kim może się skonsultować, żeby lepiej poznać zagadnienie. Dlatego też przed pierwszym 

spotkaniem z dziennikarzem lub dziennikarką zadaniem redakcji będzie opracowanie listy potencjalnych tematów, nad którymi 

młodzież chciałaby pracować. Zachęcamy, by dotyczyły one skutków zmiany klimatu w wymiarze lokalnym oraz by redakcja 

zrealizowała wywiady z lokalną społecznością, przedstawicielami i przedstawicielkami samorządu lokalnego lub osobami, 

które odczuwają skutki zmiany klimatu we własnym życiu (np. rolnicy, leśnicy). Młodzież będzie mogła skonsultować tematy 

z dziennikarzem lub dziennikarką, którzy pomogą uczniom i uczennicom wybrać odpowiedni temat.

Ze względu na interdyscyplinarność działań redakcji szkolnej poświęconej zmianie klimatu oraz nastawienie na 

pozaprzedmiotowy rozwój uczniów i uczennic jako miejsce spotkań redakcji proponujemy bibliotekę szkolną. Szkolny bibliotekarz 

lub bibliotekarka na pewno z chęcią wesprze działania zespołu i pomoże dobrać bibliografię naukową. Być może również 

w bibliotece będzie można zaprezentować wyniki działania redakcji lub zdjęcia zrobione podczas przygotowywania materiału.

Zachęcamy również do podejmowania w bibliotece szkolnej działań klimatycznych takich jak organizacja debat na tematy 

związane ze zmianą klimatu czy założenie kącika edukacji klimatycznej, czyli miejsca, gdzie członkowie i członkinie szkolnej 

społeczności będą mogli się zapoznać z książkami, prasą i informacjami na temat zmiany klimatu. Biblioteki, w których zostaną 

przeprowadzone działania na rzecz ochrony klimatu, mogą zdobyć tytuł Biblioteki z klimatem oraz otrzymać od nas plakaty 

i naklejki.

Zapraszamy do korzystania z Biblioteczki klimatycznej, w której podpowiadamy, jakie publikacje dotyczące zmiany klimatu można 

proponować w szkolnej bibliotece i jakie filmy polecać lub zaprezentować w ramach klimatycznego wieczoru filmowego.

6. NOC DZIENNIKARZY PODCZAS TYGODNIA EDUKACJI GLOBALNEJ

Tydzień Edukacji Globalnej (TEG) to międzynarodowa akcja edukacyjna5, której zadaniem jest zwrócenie uwagi Europejczyków 

i Europejek na problemy o charakterze globalnym. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 16–22 listopada, a jej hasło 

brzmi „To nasz świat. Uczyńmy go lepszym!” Zapraszamy redakcje szkolne do nawiązywania do niego w swoich materiałach 

dziennikarskich. Hasło to nawołuje do rozwijania decyzyjności i sprawczości społeczeństwa. To my, mieszkańcy i mieszkanki 

Ziemi, kształtujemy nasz wspólny świat.

Podczas Tygodnia Edukacji Globalnej zapraszamy redakcje szkolne do zorganizowania Nocy Dziennikarzy. Będzie to wyjątkowe 

wydarzenie odbywające się w kilkudziesięciu szkołach w całej Polsce, podczas którego młodzież biorąca udział w programie 

przedstawi swój projekt społeczności szkolnej i lokalnej oraz zaprezentuje dotychczasowe efekty swojej pracy, np. wykonane 

zdjęcia czy wstępne podsumowanie zebranych materiałów na temat zmiany klimatu. Proponujemy, aby zaprosić nie tylko 

członków i członkinie społeczności szkolnej, ale również osoby z lokalnej społeczności oraz dziennikarzy i dziennikarki lokalnych 

mediów. Na Noc Dziennikarzy organizowaną przez szczególnie aktywne redakcje zaprosimy dziennikarza lub dziennikarkę – 

będzie to niezwykła okazja do bezpośredniej rozmowy i promocji działalności redakcji!

5 Anglojęzyczna strona międzynarodowej akcji: Council of Europe, Activities of the Global Education Week, https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/

the-global-education-week.

https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/materialy/przewodnik-dla-mlodziezy-po-redakcjach-szkolnych
https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/materialy/biblioteczka-klimatyczna
https://teg.edu.pl/zapowiedz-teg-2020
https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/the-global-education-week
https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/the-global-education-week
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7. PUBLIKACJA MATERIAŁU DZIENNIKARSKIEGO

Zadaniem redakcji jest opracowanie materiału dziennikarskiego, który będzie poświęcony zmianie klimatu w kontekście lokalnym. 

Materiał ten nie powinien jednak trafić do szuflady, ale zostać opublikowany, np. w formie artykułu na stronie internetowej 

szkoły, na założonym w tym celu blogu lub w postaci fotoreportażu w przestrzeni szkolnej. Konkretne podpowiedzi, gdzie 

i w jaki sposób opublikować materiał, a także jak promować go wśród lokalnej społeczności, redakcja znajdzie w Przewodniku po 

redakcjach szkolnych. Będzie mogła też konsultować te zagadnienia z mentorem lub mentorką grupy. 

Jedną z platform, na których redakcja może publikować swoje materiały, jest YoungFace.tv (https://youngface.tv). Jest to strona 

poświęcona młodzieżowemu dziennikarstwu, całkowicie przeznaczona dla młodych dziennikarzy i dziennikarek. Redakcja 

znajdzie tam czytelną strukturę strony, wskazówki, jak dodawać kolejne materiały, ale również jak robić zdjęcia, nagrywać 

wywiady czy pisać felietony. W trakcie programu będziemy również podpowiadać, jak korzystać z tej strony.

Redakcja może także podjąć współpracę z lokalną gazetą, na łamach której zostałby opublikowany materiał przygotowany przez 

grupę młodzieżową.

Twoim zadaniem będzie udostępnienie publikacji redakcji szkolnej na założonym w tym celu Padlecie. Będzie to okazja do 

podzielenia się doświadczeniem z opiekunami i opiekunkami pozostałych redakcji i zaprezentowania efektów pracy młodzieży 

z Twojej szkoły.

8. PODSUMOWANIE PRACY

Metoda projektu młodzieżowego, która zostanie wykorzystana w prowadzeniu redakcji szkolnej, jest nastawiona na proces. 

To ważne, by osiągnąć założony cel, ale równie ważny jest cały proces, który do celu prowadzi. Nawet jeśli nie osiągniemy 

zamierzonego rezultatu – zakładanej ilości wyświetleń naszego artykułu czy liczby osób na naszej Nocy Dziennikarzy – dzięki 

zaangażowaniu w pracę redakcji młodzież będzie się uczyć pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, określania celów 

i opracowywania harmonogramu działań, aby je osiągnąć. Stworzy to również okazję do rozwinięcia takich kompetencji jak 

krytyczna analiza przekazów medialnych lub umiejętności cyfrowe, a także wzmocnienia postaw odpowiedzialności, solidarności 

i sprawczości.

Pracę nad podsumowaniem pracy redakcji warto zatem prowadzić przez cały czas trwania projektu. W Przewodniku po 

redakcjach szkolnych uczniowie i uczennice znajdą informacje, jak ewaluować swoją pracę, oraz Celownik, dzięki któremu będą 

mogli śledzić swoje postępy oraz sprawdzić, czy podjęte działania prowadzą ich do celu, czy może lepiej wprowadzić pewne 

zmiany. Uzupełnianie Celownika  pomoże młodzieży w podsumowaniu całego projektu pod koniec pracy redakcji. 

Po opublikowaniu materiału dziennikarskiego Twoim zadaniem będzie przeprowadzenie spotkania podsumowującego na 

podstawie scenariusza, który otrzymasz od CEO. Dzięki zaproponowanemu ćwiczeniu z łatwością ocenicie pracę i osiągnięcia 

zespołu, ale również zastanowicie się, czego członkowie i członkinie redakcji się nauczyli podczas wspólnej pracy, czego zabrakło, 

a czego być może było za dużo. Proponujemy, aby podczas podsumowania redakcja wróciła do wypełnionej na pierwszym 

spotkaniu Karty pracy, dzięki czemu łatwiej będzie się jej odnieść do założonego na początku celu.

Spotkanie podsumowujące należy przeprowadzić przed wypełnieniem sprawozdania końcowego (do 15 stycznia 2021 r.). 

https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/materialy/przewodnik-dla-mlodziezy-po-redakcjach-szkolnych
https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/materialy/przewodnik-dla-mlodziezy-po-redakcjach-szkolnych
https://youngface.tv
https://globalna.padlet.org/1/1Planet4AllRazemDlaKlimatu
https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/materialy/celownik-material-dla-szkolnych-redakcji
https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/materialy/celownik-material-dla-szkolnych-redakcji


12

9. SPRAWOZDANIA W PROGRAMIE

W programie „1Planet4All – Razem dla klimatu!” prosimy o wypełnienie dwóch sprawozdań z realizacji projektu. Oba będą miały 

formę formularza online, linki do nich zostaną przesłane w newsletterach. 

Sprawozdanie częściowe należy wypełnić do 27 listopada 2020 r. Będzie ono zawierało pytania o spotkanie na podstawie 

scenariusza bazowego, dotychczasową pracę redakcji szkolnej oraz Noc Dziennikarzy. Poprosimy także o kilka rezultatów działań, 

np. zdjęcia ze spotkań redakcji lub Nocy Dziennikarzy, wstępne teksty lub zdjęcia do fotoreportażu.

Sprawozdanie końcowe należy wypełnić do dnia 15 stycznia 2021 r. Pozwoli ono nie tylko na podsumowanie pracy redakcji 

i rezultatów działań, ale również na ocenę, czego się nauczyliście Ty i grupa młodzieżowa na temat zmiany klimatu i jej wpływu na 

lokalną społeczność, na temat współzależności globalnych i Waszej roli w walce o ochronę klimatu.

W sprawozdaniu proponujemy wykorzystać Celowniki i karty pracy wypełnione przez członków i członkinie redakcji szkolnej. 

Dzięki nim z łatwością przypomnicie sobie cały proces, przez który przeszliście, Wasze oczekiwania z początku programu, 

refleksje, które pojawiały się w trakcie prowadzenia redakcji. Z ich pomocą będzie łatwiej spojrzeć na pracę redakcji nie tylko 

przez pryzmat rezultatu w postaci materiału dziennikarskiego, ale również całego procesu, dzięki któremu udało się Wam 

zrealizować cel w całości lub częściowo.

https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/materialy/celownik-material-dla-szkolnych-redakcji


13

WSPARCIE MERYTORYCZNE 
PODCZAS PROGRAMU 
„1PLANET4ALL – RAZEM DLA 
KLIMATU!”
Jako uczestnik lub uczestniczka programu „1Planet4All – Razem dla klimatu!” otrzymasz zestaw materiałów metodycznych 

i merytorycznych pomocnych w procesie zakładania redakcji szkolnej i opieki nad nią. 

Materiały znajdziesz w swojej skrzynce e-mailowej załączone do newslettera programowego. Oprócz materiałów w newsletterze 

znajdziesz również aktualności z programu, przypominajki dotyczące zadań, ciekawe informacje dotyczące zmiany klimatu 

i krytycznego myślenia. 

MATERIAŁY METODYCZNE I MERYTORYCZNE 

W ramach programu otrzymasz materiały, które rozwiną Twoją wiedzę w zakresie zmiany klimatu i projektów młodzieżowych 

oraz pomogą Ci w przeprowadzeniu ciekawych zajęć z młodzieżą, m.in.: 

 ▶ przewodnik merytoryczny po programie, w któym znajdziesz informacje na temat zmiany klimatu potrzebne do prowadzenia 
zajęć z młodzieżą i realizacji zadań w programie

 ▶ scenariusze bazowe: jeden przygotowujący młodzież do pracy w szkolnej redakcji klimatycznej i drugi na zajęcia 
podsumowujące pracę redakcji,

 ▶ scenariusze do przeprowadzenia zajęć na temat zmiany klimatu dla klas IV–VIII szkoły podstawowej i dla szkół 
ponadpodstawowych,

 ▶ prezentacje do wykorzystania podczas spotkań z młodzieżą, na których będzie poruszany temat zmiany klimatu,

 ▶ słowniczek klimatyczny online, w którym znajdziesz proste definicje haseł związanych ze zmianą klimatu, do wykorzystania 
na lekcjach z młodzieżą.

Na stronie http://ekologia.ceo.org.pl i http://globalna.ceo.org.pl znajdziesz również wiele innych materiałów poświęconych 

zmianie klimatu, zrównoważonemu rozwojowi, różnorodności biologicznej i innym globalnym wyzwaniom, w tym scenariusze 

przedmiotowe. Serdecznie zapraszamy do korzystania z materiałów i do polecania ich innym nauczycielom i nauczycielkom.

Materiały dla młodzieży:

 ▶ Przewodnik po redakcjach szkolnych,

 ▶ Celownik

WSPARCIE MENTORSKIE

W ramach programu „1Planet4All – Razem dla klimatu!” redakcje szkolne mają możliwość skorzystania ze wsparcia 

profesjonalnego dziennikarza lub dziennikarki. 

Wsparcie mentorskie obejmuje:

 ▶ trzy spotkania online redakcji szkolnej z dziennikarzem lub dziennikarką, podczas których młodzież wybierze temat, opracuje 
plan działania i skonsultuje poszczególne etapy pracy,

 ▶ wsparcie w opracowaniu materiału dziennikarskiego (np. pomoc przy organizowaniu wywiadów, pomoc redakcyjna),

https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/materialy/przewodnik-po-programie-1planet4all-razem-dla-klimatu
https://bit.ly/Bazowe4All
https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy/prezentacje-klimat-to-temat-perspektywa-kobiet
http://ekologia.ceo.org.pl
http://globalna.ceo.org.pl
https://bit.ly/PrzewodnikRedakcje
https://bit.ly/Celownik4All
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 ▶ informację zwrotną na temat wykonanej pracy po uzupełnieniu sprawozdania końcowego.

Jak będzie wyglądać praca z mentorem lub mentorką? 

Każda redakcja szkolna, która prześle na czas kartę pracy ze scenariusza wprowadzającego i wyrazi chęć pracy z mentorem lub 

mentorką, otrzyma wsparcie z dwóch stron: 

 ▶ od Ciebie, czyli opiekuna lub opiekunki redakcji 

 ▶ od dziennikarza lub dziennikarki pełniących rolę mentora lub mentorki. 

Obie strony mają swoje role i zadania w programie.

Rola opiekuna lub opiekunki

Czuwa nad realizacją projektu młodzieżowego, nad formowaniem się grupy, pomaga uczniom i uczennicom w kwestiach 

organizacyjnych. Może wspierać komunikację redakcji z władzami szkoły, np. w celu organizacji Nocy Dziennikarza. Czuwa nad 

relacjami w grupie, jeśli to konieczne, pomaga rozwiązywać konflikty, motywuje do działania i bezpośrednio dogląda postępu 

prac. Nadzoruje i wspiera grupę organizacyjnie, ale nie musi czuwać nad jakością materiałów, pozwala młodzieży na pracę 

własną. Czuwa nad rozwojem u uczniów i uczennic takich kompetencji jak umiejętność pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, 

obowiązkowość. Opiekun lub opiekunka ułatwiają kontakt z mentorem lub mentorką. Mogą uczestniczyć w spotkaniach on-line, 

ale nie ingerują w te kontakty. Na koniec podsumowują projekt z grupą i udzielają informacji zwrotnej na temat całości działań 

grupy dotyczących projektu młodzieżowego, ale ważne, by nie oceniali jakości dziennikarskiej powstałych materiałów, co jest 

zadaniem mentora lub mentorki.

Rola mentora lub mentorki

Pomaga wybrać temat, doradza kolejne kroki w zbieraniu materiału, pracuje z uczniami i uczennicami nad tekstem, odpowiada 

na wątpliwości, które pojawiają się w trakcie pracy nad tekstem (jak przygotować się do wywiadu? jak znaleźć sojuszników? itd.). 

Dba o jakość materiału i rozwój kompetencji dziennikarskich uczniów i uczennic. Na koniec przygotowuje informację zwrotną na 

temat pracy młodzieży zawierającą ocenę powstałego materiału. Mentor lub mentorka nie angażuje się w udzielanie informacji 

zwrotnej na temat przebiegu projektu. To zadanie opiekuna lub opiekunki grupy. 

Spotkania z mentorem lub mentorką będą się odbywać on-line i będą umawiane wcześniej. Do komunikacji tej będzie mieć 

dostęp opiekun lub opiekunka zespołu, którzy będą również uczestniczyć jako obserwatorzy w spotkaniach redakcji z mentorem 

lub mentorką (obie strony będą mogły również kontaktować się między sobą w razie wątpliwości).

DODATKOWE WSPARCIE

W programie jest przewidziane dodatkowe wsparcie dla redakcji szkolnych:

 ▶ warsztaty w szkole: pięć aktywnych redakcji szkolnych weźmie udział w czterogodzinnych warsztatach prowadzonych w ich 
własnej szkole. Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który zostanie dołączony do 
newslettera #2

Wydarzenia stacjonarne będą uzależnione od sytuacji epidemicznej w Polsce. Jeśli nie będzie możliwa ich organizacja, będą 

proponowane inne aktywności w formie online.

Dodatkowo oferujemy wsparcie zdalne, czyli:

 ▶ kontakt z koordynatorką ‒ Joanna Humka od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00 odpowiada na pytania 
związane z realizacją programu (e-mail: joanna.humka@ceo.org.pl),

 ▶ strona internetowa https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/aktualnosci – zapraszamy do jej regularnego odwiedzania, 
znajdziecie tam wszystkie materiały edukacyjne, harmonogram i regulamin programu,

 ▶ Facebook – zapraszamy również do polubienia i obserwowania naszego Facebooka pod adresem @edukacjaglobalnaCEO 

joanna.humka@ceo.org.pl
https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/aktualnosci
https://www.facebook.com/edukacjaglobalnaCEO/
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oraz dołączenia do grupy Razem dla klimatu!, gdzie znajdziecie relacje z działań szkół biorących udział w programie 
i najnowsze informacje o zmianie klimatu. 

https://www.facebook.com/groups/Klimat.to.temat/
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Niniejszy materiał został przygotowany w ramach programu 

„1Planet4All – Razem dla klimatu!” którego organizatorem jest 

Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Przewodnik po programie „1Planet4All – Razem dla klimatu!” 

jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 

4.0 Międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fun-

dacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Utwór powstał w ra-

mach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej 

za pośrednictwem MSZ RP w roku 2020 i ze środków Unii Eu-

ropejskiej. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod 

warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o sto-

sowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej 

współpracy rozwojowej i Unii Europejskiej. 

Treść wyraża wyłącznie poglądy autorów, autorek i nie może 

być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych RP ani Unii Europejskiej.

Strona internetowa programu: 

https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all

Publikacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie:

https://bit.ly/Przewodnik4All2020

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współ-
pracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i ze 
środków Unii Europejskiej.

„1Planet4All – Razem dla klimatu!” jest częścią programu DEAR 
(The European Commission’s Development Education and 
Awareness Raising Programme), który wspiera projekty anga-
żujące społeczeństwo Unii Europejskiej w globalne zagadnienia 
rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego.

Wydawca: 
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej 
ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa 
tel. 22 622 00 89 
www.ceo.org.pl 
Warszawa 2020

Autorki: Joanna Humka, Maria Niedźwiecka
Redakcja: Justyna Yigitler 
Skład: Maciej Panas
Zdjęcie na okładce: Felix Mittermeier
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https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/materialy/przewodnik-po-programie-1planet4all-razem-dla-klimatu
www.ceo.org.pl
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Program 1Planet4All - Razem dla klimatu! jest realizowany przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej, niezależną instytucję edukacyjną, działającą od 
1994 roku. Upowszechniamy wiedzę, umiejętności i postawy kluczowe 
dla społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadzamy do szkół programy, 
które nauczycielom i nauczycielkom pomagają lepiej uczyć, a młodym 
ludziom pomagają zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę 
we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne 
i działania na rzecz innych.


