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DRODZY UCZESTNICY, DROGIE UCZESTNICZKI!

Serdecznie witamy w programie Klimat to temat! Perspektywa Kobiet i zapraszamy do 
zapoznania się z przewodnikiem. Dzięki lekturze dowiecie się, na czym polega program, 
jakie są jego założenia, harmonogram, dostępne narzędzia i przewidziane wsparcie – dla 
Was oraz Waszych uczniów i uczennic.

Klimat to temat! Perspektywa Kobiet to program łączący elementy edukacji na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej, klimatycznej i obywatelskiej, skierowany 
do wszystkich chętnych nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych oraz szkół po-
nadpodstawowych. Zdalne wsparcie oraz materiały pomocnicze wyposażą Was w wiedzę 
niezbędną do podjęcia zagadnienia zmiany klimatu na zajęciach z młodzieżą wzbogaconą 
o nowy punkt widzenia. 

Celem programu Klimat to temat! Perspektywa Kobiet jest również przyjrzenie się spo-
łecznym konsekwencjom zmiany klimatu, w szczególności sytuacji kobiet. O kobietach 
będziemy mówić w projekcie również jako o osobach, których zaangażowanie jest koniecz-
ne, by wspólnie zatrzymać zmianę klimatu. Istotne jest, byśmy zdali sobie sprawę, że każdy 
z nas może dokonywać wyborów wpływających na ograniczenie kryzysu klimatycznego, 
wprowadzając zmiany do naszej codzienności, na przykład ograniczając spożycie mięsa 
czy kupując mniej produktów, ale też poprzez wpływanie na decyzje władz lokalnych, a na-
wet centralnych. Ważny jest dla nas komunikat, że zmiany może dokonać każdy, w równym 
stopniu chłopiec, dziewczynka, mężczyzna i kobieta. Każdy ma szansę wpłynąć na po-
prawę sytuacji, wprowadzić innowacje. Udział w programie oraz wszystkie podjęte w nim 
działania to krok ku lepszemu klimatowi! Naszym celem jest dostarczenie wiedzy, która 
pozwoli oszacować wagę problemu zmiany klimatu i podejmować świadome decyzje – 
teraz i w przyszłości.

Powodzenia w realizacji programu! 

Marta Jackowska-Uwadizu 

koordynatorka programu  
Klimat to temat! Perspektywa Kobiet
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KONTEKST  
KLIMAT TO TEMAT! 

PERSPEKTYWA KOBIET

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Działania w programie Klimat to temat! Perspektywa Kobiet są powiązane z realizacją 
Celów Zrównoważonego Rozwoju. Sprawiedliwy, zrównoważony i pokojowy świat dla 
każdego jest nie tylko idealną wizją przyszłości, ale także zobowiązaniem podjętym przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 roku i doprecyzowanym poprzez 17 celów 
zwanych Celami Zrównoważonego Rozwoju, które zostały zawarte w dokumencie Prze-
kształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. 

Kwestie społeczne, gospodarcze i kulturowe związane z globalnym rozwojem są często 
wzajemnie powiązane, podobnie jak Cele Zrównoważonego Rozwoju, które wymagają 
spójnego globalnego wysiłku. Ochrona klimatu jest jednym z nich ‒ Celem 13: Działania 
w dziedzinie klimatu. Jest też powiązana z innymi Celami, takimi jak:

Więcej informacji na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju znajdziecie na stronach:  
https://globalna.ceo.org.pl/scenariusze-i-gry/cele-zrownowazonego-rozwoju, https://
www.polskapomoc.gov.pl/download/files/Dokumenty_i_Publikacje/Agenda2030PL_
pl.pdf i http://www.un.org.pl oraz w prezentacji Cele Zrównoważonego Rozwoju na rzecz 
środowiska Ośrodka ONZ w Warszawie.

https://globalna.ceo.org.pl/scenariusze-i-gry/cele-zrownowazonego-rozwoju%20
https://www.polskapomoc.gov.pl/download/files/Dokumenty_i_Publikacje/Agenda2030PL_pl.pdf
https://www.polskapomoc.gov.pl/download/files/Dokumenty_i_Publikacje/Agenda2030PL_pl.pdf
https://www.polskapomoc.gov.pl/download/files/Dokumenty_i_Publikacje/Agenda2030PL_pl.pdf
http://www.un.org.pl/files/68/Cele%20Zr%C3%B3wnowa%C5%BConego%20Rozwoju%20na%20rzecz%20%C5%9Brodowiska-%20blocked.pptx
http://www.un.org.pl/files/68/Cele%20Zr%C3%B3wnowa%C5%BConego%20Rozwoju%20na%20rzecz%20%C5%9Brodowiska-%20blocked.pptx
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TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ

W tym półroczu proponujemy wspólny termin dla finałowych działań w projektach mło-
dzieżowych. Wydarzeniem, w ramach którego będziemy wspólnie promować działania 
projektów młodzieżowych, jest 21. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej 
w dniach 18–24 listopada. Grupa Zagranica – jako organizacja koordynująca – zaprasza do 
włączenia się w obchody TEG pod hasłem:

Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu!

Jest to międzynarodowa akcja edukacyjna, której zadaniem jest zwrócenie uwagi Europej-
czyków na problemy o charakterze globalnym. Koordynatorzy akcji zachęcają wszystkie 
grupy działające w obszarze zmiany klimatu do wykorzystywania hasła TEG oraz używania 
w mediach społecznościowych hasztagów:

#TEG2019 #GEW2019 #OstatniDzwonek #DlaKlimatu  #StrajkKlimatyczny #Klimat 
#KryzysKlimatyczny #AkcjaKlimatyczna #ClimateChange #ClimateEmergency 
#ClimateBreakdown

Wzmocni to promocję przekazu i działań we wszystkich projektach, które będą częścią te-
gorocznej edycji Tygodnia Edukacji Globalnej.

Program Klimat to temat! Perspektywa Kobiet daje Wam możliwość włączenia się 
w międzynarodową akcję i połączenia sił różnych zespołów projektowych. Przykłady wyko-
rzystania tych tematów w projektach młodzieżowych znajdziecie w naszym Przewodniku 
dla młodzieży po kampaniach dostępnym pod adresem: https://ekologia.ceo.org.pl/kli-
mat-to-temat/materialy/przewodnik-po-kampaniach.

https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy/przewodnik-po-kampaniach
https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy/przewodnik-po-kampaniach
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PROGRAM  
KLIMAT TO TEMAT! 

PERSPEKTYWA KOBIET

UCZESTNICZĄC W PROGRAMIE:

 y dowiadujesz się, czym jest zmiana klimatu, jakie są jej przyczyny i konsekwencje oraz 
jak ją ograniczać,

 y poznajesz społeczne konsekwencje zmiany klimatu z perspektywy kobiet, rozszerza-
jąc podstawowy zakres omawiania zmiany klimatu,

 y pomagasz uczniom i uczennicom zrozumieć, czym są współzależności w zmianie klimatu,

 y pokazujesz uczniom działaczki lokalne i globalne, które realnie zmieniają na lepsze 
sytuacje społeczności lokalnych i działają na rzecz ochrony klimatu,

 y pomagasz uczniom i uczennicom przeprowadzić projekty uczniowskie na temat kli-
matu i zachęcać młodzież do zajęcia się tym zagadnieniem w przyszłości,

 y wraz z młodzieżą przekazujesz informacje na temat zmiany klimatu społeczności 
szkolnej i lokalnej, zwracając uwagę na potrzebę wprowadzenia rozwiązań ograni-
czających jej konsekwencje, 

 y nawiązujesz bliższą współpracę z nauczycielkami i nauczycielami innych przedmio-
tów, dla których klimat również jest ważnym tematem,

 y stajesz się częścią międzynarodowych działań na rzecz ograniczania konsekwencji 
zmiany klimatu,

 y pokazujesz uczniom i uczennicom, że ich działania mają wpływ na globalne wyzwania,

 y masz możliwość pokazania swoich działań i wymiany doświadczeń z innymi uczest-
nikami i uczestniczkami programu,

 y zyskujesz doświadczenie z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju, edukacji 
ekologicznej, klimatycznej i obywatelskiej.
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HARMONOGRAM PROGRAMU 
„KLIMAT TO TEMAT! PERSPEKTYWA KOBIET”

11 czerwca‒ 
15 września 

2019 roku:

rekrutacja

16 września: rozpoczęcie programu

wrzesień/ 
październik:

webinarium dla nauczycieli i nauczycielek ze specjalistką 
z portalu Nauka o klimacie

15 września‒ 
27 listopada:

uczestnicy i uczestniczki biorą udział w Interaktywnym 
Programie Edukacyjnym, w ramach którego między inny-
mi przeprowadzą z uczniami i uczennicami minimum trzy 
spotkania na temat zmiany klimatu i pracy metodą projektu 
młodzieżowego

listopad:
uczestnicy i uczestniczki prowadzą z grupami uczniowskimi 
projekty młodzieżowe, których finał przypadnie na Tydzień 
Edukacji Globalnej 18‒24 listopada 2019 roku

do 24 listopada:

uczestnicy i uczestniczki mogą przesłać relacje z wykonywa-
nych działań na nasze kanały informacyjne:

 y Facebook: @edukacjaglobalnaCEO 

 y strona programu: 
www.ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat

 y grupa Klimat to temat! na Facebooku: 
https://www.facebook.com/groups/Klimat.to.temat

 y grupy młodzieżowe: https://pl.padlet.com

do 27 listopada:
uczestnicy i uczestniczki przesyłają sprawozdanie z wyko-
nanych działań w programie według wzoru przesłanego 
wcześniej przez koordynatorkę programu

do 30 listopada:
uczestnicy i uczestniczki, którzy wypełnili sprawozdanie z re-
alizacji programu, otrzymują dyplomy ukończenia programu

30 listopada:  zakończenie programu

http://teg.edu.pl/tydzien-edukacji-globalnej-2019
http://teg.edu.pl/tydzien-edukacji-globalnej-2019
https://www.facebook.com/edukacjaglobalnaCEO/
about:blank
https://www.facebook.com/groups/Klimat.to.temat
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ZADANIA NAUCZYCIELA, NAUCZYCIELKI W PROGRAMIE 
(OBOWIĄZKOWE):

 y przeprowadzenie minimum trzech spotkań na temat zmiany klimatu, kobietach 
w zmianie klimatu i współzależności na podstawie scenariusza bazowego CEO oraz 
innych materiałów edukacyjnych dostarczonych w ramach Interaktywnego Progra-
mu Edukacyjnego do 15 listopada,

 y pomoc grupie uczniowskiej w przygotowaniu i przeprowadzeniu projektu młodzie-
żowego,

 y przygotowanie i przeprowadzenie z młodzieżą minimum jednej młodzieżowej kam-
panii informacyjno-edukacyjnej,

 y wysłanie relacji z realizacji projektów młodzieżowych,

 y promowanie działań i rezultatów projektu w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej 
18‒24 listopada 2019 roku,

 y wypełnienie sprawozdania z realizacji programu.

Jak przygotować kampanie, dowiecie się z przewodnika dostępnego pod adresem: 
https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy/przewodnik-po-kampaniach.

Te kroki należy wykonać, aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu programu przez na-
uczyciela lub nauczycielkę, szkołę, uczniów oraz uczennice. 

ZADANIA DODATKOWE (NIEOBOWIĄZKOWE):

 y udział w webinarium wprowadzającym,

 y przeprowadzenie dodatkowego warsztatu dla dziewcząt w oparciu o dostarczony 
scenariusz warsztatu.

ZADANIA OBOWIĄZKOWE DLA UCZNIÓW I UCZENNIC:

 y uczestnictwo w lekcjach przeprowadzonych przez nauczyciela lub nauczycielkę,

 y przygotowanie i przeprowadzenie minimum jednej młodzieżowej kampanii eduka-
cyjno-informacyjnej,

 y przygotowanie relacji z projektu i wprowadzenie jej na padlet.

https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy/przewodnik-po-kampaniach
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WSPARCIE MERYTORYCZNE PODCZAS PROGRAMU 
„KLIMAT TO TEMAT! PERSPEKTYWA KOBIET”

Interaktywny Program Edukacyjny w formie newslettera i e-booka Klimat to Temat! 
Perspektywa Kobiet to główny sposób wsparcia merytorycznego. Interaktywny Program 
Edukacyjny opiera się na formule pracy przez Internet, z wykorzystaniem nowej wie-
dzy i materiałów na zajęciach z uczniami. Dwunarzędziowa formuła daje uczestniczkom 
i uczestnikom więcej wsparcia, stały kontakt z koordynatorką projektu, jak i zadania do 
wykonania w klasie wraz z całym kompletem materiałów merytorycznych i metodycznych. 
Co trzy tygodnie, w poniedziałek, prześlemy drogą e-mailową newsletter i e-book, w któ-
rych znajdą się materiały edukacyjne, zadania dla uczestnika i uczestniczki, najnowsze 
wieści na temat programu oraz informacje o zmianie klimatu z Polski i świata.

Program ma na celu umożliwienie nauczycielom i nauczycielkom poprowadzenie spo-
tkań z młodzieżą na temat zmiany klimatu oraz wsparcie jej w rozwijaniu zainteresowań 
i uzdolnień (ze szczególnym zwróceniem uwagi na równość w klasie i wsparcie dziewcząt 
w procesie) poprzez aktywną edukację i wspólną realizację projektu młodzieżowego w ob-
szarze zmiany klimatu. 

W ramach Interaktywnego Programu Edukacyjnego zostanie zaoferowane wspar-
cie poprzez: 

 y Regularne wysyłanie newslettera stanowiącego główne narzędzie komunikacji 
z uczestnikami i uczestniczkami.

 y Opracowanie i regularne udostępnienie e-booka Klimat to temat! Perspektywa 
Kobiet, który będzie stanowił repozytorium wiedzy i praktycznych wskazówek do-
tyczących zagadnienia zmiany klimatu, perspektywy równości płci oraz sposobów 
realizacji projektów młodzieżowych.

 y Udostępnienie uczestnikom i uczestniczkom kompletu materiałów edukacyjnych 
umożliwiających przeprowadzenie i wzbogacenie spotkań z młodzieżą w obszarze 
ochrony klimatu, udziału kobiet w tym procesie i współzależności. Do oferowanych 
materiałów należą: 

 / scenariusz bazowy o zmianach klimatu i jego konsekwencjach społecznych

 / przewodnik po projekcie

 / przewodnik dla młodzieży po kampaniach informacyjnych 

 / trzy prezentacje do wykorzystania w czasie spotkań z młodzieżą, na których 
będzie poruszany problem zmiany klimatu

 / materiał pedagogiczny służący do przeprowadzenia dodatkowego warsztatu 
dla dziewcząt Dlaczego dziewczyny ocalą planetę

 / zestaw materiałów graficznych ułatwiających zrozumienie omawianej tematyki.
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 y Udzielenie informacji zwrotnych grupom uczestniczącym w programie odnośnie do 
przeprowadzonych przez nie działań projektowych.

Dodatkowo oferujemy wsparcie zdalne, czyli:

 y kontakt z koordynatorką ‒ Justyna Zamojda od poniedziałku do piątku w godzinach 
9:00–17:00 odpowiada na pytania związane z realizacją programu (e-mail: klimatto-
temat@ceo.org.pl, tel. 22 825 05 50 wew. 234),

 y strona internetowa www.ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat – zapraszamy do jej 
regularnego odwiedzania; znajdziecie tam wszystkie materiały edukacyjne, harmo-
nogram i regulamin programu,

 y Facebook – zapraszamy również do polubienia i obserwowania naszego Facebooka 
pod adresem @edukacjaglobalnaCEO; oraz grupy Klimat to temat! www.facebo-
ok.com/groups/Klimat.to.temat, gdzie znajdziecie relacje z działań szkół biorących 
udział w programie i najnowsze informacje o zmianie klimatu. 

Jeśli zatem chcesz udostępnić któryś z materiałów na stronie szkoły, wysłać go innym na-
uczycielom i nauczycielkom czy rodzicom uczniów i uczennic – zapraszamy! 

OPIS DZIAŁAŃ 
 W PROJEKCIE

WEBINARIUM DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK 
(WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2019 ROKU)

Na przełomie września i października zapraszamy nauczycieli i nauczycielki do udziału 
w webinarium wprowadzającym ze Specjalistką. Dodatkowe informacje o dokładnej dacie 
i sposobie zapisu na webinarium zostaną podane na: https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-
temat/aktualnosci.

Cele szkolenia:

 y pogłębienie informacji o tematyce projektu,

 y informacje o pracy przy projektach młodzieżowych,

 y inspiracje do prowadzenia kampanii oraz upowszechniania informacji o programie.

Szkolenie jest bezpłatne. 

about:blank
https://www.facebook.com/edukacjaglobalnaCEO/
https://www.facebook.com/groups/Klimat.to.temat
https://www.facebook.com/groups/Klimat.to.temat
https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/aktualnosci
https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/aktualnosci
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SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ I ZAJĘCIA W TEMATYCE ZMIANY 
KLIMATU (WRZESIEŃ–LISTOPAD 2019 ROKU)

Po dołączeniu do programu zapraszamy do przeprowadzenia pierwszych zajęć na lek-
cji wychowawczej lub zajęciach pozalekcyjnych. To dobry moment, aby poinformować 
Twoich uczniów i uczennice, że Wasza szkoła dołączyła do programu Klimat to temat! 
Perspektywa Kobiet, powiedzieć, jakie są jego cele i harmonogram, jakie działania oferu-
jemy uczniom i uczennicom oraz jak ten program łączy się z Tygodniem Edukacji Globalnej. 
W każdej szkole powinny się odbyć minimum trzy takie lekcje. W czasie trwania programu 
przekażemy trzy prezentacje gotowe do użycia na lekcjach, by rozwinąć każdy z trzech 
głównych tematów w obszarze zmiany klimatu:

 y przyczyny zmiany klimatu,

 y konsekwencje społeczne zmiany klimatu i perspektywa kobiet,

 y współzależności w obszarze zmiany klimatu, w tym relacja globalna Północ‒global-
ne Południe.

Już po pierwszej lekcji można konsultować z uczniami i uczennicami wybór tematu 
projektu młodzieżowego, zalecamy jednak podjąć ostateczną decyzję po przedstawie-
niu każdego z trzech tematów oraz zapoznaniu się przez młodzież z planerem i stroną: 
https://globalna.ceo.org.pl/projekty-mlodziezowe.

Zachęcamy również do przeprowadzenia lekcji przedmiotowych na podstawie scenariuszy 
CEO. Są one dostępne pod adresem: https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy.

PROJEKT MŁODZIEŻOWY 
(PAŹDZIERNIK–LISTOPAD 2019 ROKU)

Po przeprowadzeniu pierwszych zajęć grupa programowa powinna przyjrzeć się dokład-
niej głównym tematom w obszarze zmiany klimatu, ze szczególnych uwzględnieniem 
sytuacji kobiet. To uczniowie i uczennice powinni zdecydować, jaki temat i wyzwania są 
im najbliższe, by zrealizować projekt młodzieżowy. Sugerowana przez nas format projektu 
to kampania informacyjna.

W październiku uczniowie i uczennice otrzymają planery, by przy ich pomocy oraz ze 
wsparciem opiekuna/opiekunki stworzyć grupę projektową i zrealizować kampanię in-
formacyjną. Do 24 listopada grupa projektowa powinna przeprowadzić minimum 
jedną młodzieżową kampanię edukacyjno-informacyjną. 

Odbiorcami mogą być inni uczniowie i uczennice szkoły, rodzice, sąsiedzi czy szerzej ‒ 
mieszkańcy i mieszkanki danej miejscowości. Szczególnie zachęcamy Was do realizacji 
projektów poza szkołą oraz włączenie się w akcje podczas Tygodnia Edukacji Globalnej – 
www.teg.edu.pl/tydzien-edukacji-globalnej-2019. W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 
zorganizujemy festiwal internetowy, podczas którego uczniowie i uczennice z całej Polski 

https://globalna.ceo.org.pl/projekty-mlodziezowe
https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy
http://teg.edu.pl/tydzien-edukacji-globalnej-2019
http://www.teg.edu.pl/tydzien-edukacji-globalnej-2019
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będą mieli szansę wziąć udział w grze, która poszerzy ich wiedzę oraz umożliwi promocję 
własnych działań i poznanie projektów i grup projektowych z innych szkół. Jest to wyjąt-
kowa okazja do nawiązania kontaktu z innymi uczestnikami programów.

WAŻNE! Jeśli grupa projektowa ma inne ciekawe pomysły na reali-
zację kampanii, nie powstrzymujmy jej inicjatyw! Skontaktujcie się 
z koordynatorką programu z CEO i przedstawcie swoją wizję przepro-
wadzenia działań.

RELACJE Z DZIAŁAŃ I SPOTKAŃ GRUPY PROJEKTOWEJ

Zachęcamy uczestników i uczestniczki do dzielenia się relacjami z wydarzeń na Facebooku 
@edukacjaglobalnaCEO. Celem relacji będzie dzielenie się wydarzeniami dziejącymi się 
w programie oraz wymiana doświadczeń i wniosków. Możecie też poinformować innych 
o planowanych działaniach, do których będą mogli dołączyć. Nauczyciele i nauczycielki 
biorący udział w programie będą mogli również przekazać swoją wiedzę i dobre praktyki 
osobom nieuczestniczącym w programie. W tym semestrze okazją do promowania działań 
projektów młodzieżowych będzie Tydzień Edukacji Globalnej.

W tej edycji Klimat to temat! Perspektywa Kobiet tworzymy przestrzeń do komunikacji 
specjalnie dla młodzieży oraz materiały dedykowane uczniom i uczennicom ułatwiające 
pracę nad projektem młodzieżowym. Platformą do dzielenia się działaniami w projekcie 
i wymiany opinii będzie Padlet. Celem relacji będzie podzielenie się działaniami w szkole, do-
łączenie do bazy inspiracji, jak i zainspirowanie się działaniami innych. Dzięki platformie, jak 
i mapie projektów, uczniowie i uczennice będą mieli okazje poznać inne grupy projektowe.

SPRAWOZDANIE

Wszyscy nauczyciele i nauczycielki po realizacji projektu będą mieli za zadanie uzupeł-
nić krótki formularz podsumowujący pracę (uwzględniający przeprowadzone lekcje oraz 
zrealizowane projekty uczniowskie, ewentualnie także rezultaty działań – zdjęcia, plakaty, 
pisma i tym podobne) do 27 listopada 2019 roku.

Formularz zostanie przesłany nauczycielom 
i nauczycielkom e-mailem.

https://www.facebook.com/edukacjaglobalnaCEO/
http://teg.edu.pl/tydzien-edukacji-globalnej-2019
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PRZYDATNE 
 NARZĘDZIA

Na stronie https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/o-programie znajduje się pe-
łen zestaw materiałów edukacyjnych do wykorzystania w dowolnym momencie pracy 
nad projektem.

Dodatkowe informacje o pracy metodą projektu edukacyjnego, materiały merytorycz-
ne, metodyczne, porady i dobre praktyki znajdują się na: https://globalna.ceo.org.pl/
projekty-mlodziezowe.

PROJEKT MŁODZIEŻOWY W KILKU KROKACH

Celem kampanii jest poinformowanie jak największej liczby osób o przyczynach, skutkach 
i możliwościach ograniczania zmiany klimatu. Rola nauczyciela lub nauczycielki przy prze-
prowadzeniu projektu powinna być wspierająca, dlatego radzimy wybrać spośród młodych 
ludzi koordynatora lub koordynatorkę i wspólnie planować pracę zespołu. 

 y Przypomnij uczniom i uczennicom cele i charakterystykę programu Klimat to temat! 
temat! Perspektywa Kobiet. Wprowadź grupę w tematykę zmiany klimatu na pod-
stawie materiałów CEO i wiedzy z innych źródeł. Przypomnij informacje zdobyte 
podczas lekcji wprowadzającej.

 y Zbierz grupę spośród zainteresowanych tematem uczniów i uczennic – ważne, aby 
w projekcie brały udział osoby chętne do jego realizacji. Zespół powinien liczyć mi-
nimum 10 osób.

 y Rozdaj wszystkim członkom grupy planery i wesprzyj grupę projektową w procesie 
tworzenia i realizacji projektu.

 y Ustalcie skład grupy, miejsce i częstotliwość spotkań, a także zasady współpracy, 
wybierzcie koordynatora lub koordynatorkę grupy (kogoś innego niż nauczyciel lub 
nauczycielka). Jeśli grupa jest duża, warto podzielić się na podgrupy.

 y Przeprowadźcie diagnozę pośród potencjalnych odbiorców projektu, wybierzcie te-
mat, stwórzcie plan działania, podzielcie się zadaniami.

 y Wspieraj uczniów i uczennice w trakcie realizacji projektu, konsultuj ich pomysły 
i sprawdzaj na bieżąco, czy praca postępuje zgodnie z harmonogramem.

 y Nie zapomnijcie o podsumowaniu projektu!

https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/o-programie
https://globalna.ceo.org.pl/projekty-mlodziezowe
https://globalna.ceo.org.pl/projekty-mlodziezowe
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Z KIM WSPÓŁPRACOWAĆ? 

Warto zadbać o dodatkowe wsparcie i sojuszników. Grupa projektowa, znając swój temat 
i cel projektu oraz teren działania, może poszukać różnych partnerów projektu i podjąć 
współpracę z:

 y władzami lokalnymi, 

 y społecznością lokalną, 

 y lokalną biblioteką lub sklepem, 

 y mediami lokalnymi ‒ dzięki temu akcja zyska większy rozgłos. 

Pamiętajcie również o warstwie merytorycznej – poza rozrywką należy dostarczyć odbior-
com przede wszystkim wiedzę na temat zmiany klimatu (w tym celu możecie przygotować 
proste ulotki dotyczące tego zagadnienia, np. w formie gazety jednodniowej).

Wszystkie te działania nie tylko ugruntują wiedzę uczniów i uczennic na temat zmiany kli-
matu, ale także zachęcą do bardziej intensywnych kontaktów ze społecznością lokalną i do 
aktywnego współtworzenia przestrzeni publicznej.

W zapoznaniu się z tą formą uczenia się pomogą ci:

 y www.bit.ly/2lI0zD2

 y www.globalna.ceo.org.pl/projekty-mlodziezowe

KALKULATOR EMISJI CO2 

to bardzo proste i ciekawe narzędzie, którego można użyć na lekcjach i przeprowadzić ob-
liczenia wraz z uczniami i uczennicami, zaś starszym zaproponować, by korzystali z niego 
sami. Kalkulator oblicza naszą emisję CO2 wynikającą z różnych życiowych działań – od 
kąpieli po podróże. Poniżej znajdziecie linki do kalkulatora emisji CO2.

 y www.ziemianarozdrozu.pl/kalkulator

KALKULATOR DOBORU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

kalkulator doboru OZE jest narzędziem dla każdego, kto chce zainstalować urządzenie 
OZE, na przykład instalację fotowoltaiczną, kocioł na biomasę czy pompę ciepła. Takie 
obliczenia mogą być przydatne przy prowadzeniu młodzieżowych kampanii informacyjno
-edukacyjnych dla społeczności lokalnych.

 y www.ozerise.pl/pl/kalkulator-doboru-oze

www.bit.ly/2lI0zD2
www.globalna.ceo.org.pl/projekty-mlodziezowe
www.ziemianarozdrozu.pl/kalkulator
http://www.ozerise.pl/pl/kalkulator-doboru-oze
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Na podanych poniżej stronach znajdziecie wiele dodatkowych aktualnych i merytorycz-
nych informacji na temat zmiany klimatu.

 y www.ziemianarozdrozu.pl

 y www.naukaoklimacie.pl

 y www.chronmyklimat.pl

 y www.koalicjaklimatyczna.org

 y www.climate.nasa.gov

 y www.karat.org/pl

 y Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie kobiet, 
równouprawnienia płci i sprawiedliwości klimatycznej (https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0005&from=EN)

Zachęcamy również, by zapisać się do Newslettera edukacji globalnej i ekologicznej.  
Zapisy możliwe pod adresem: https://globalna.ceo.org.pl/newsletter.

PODSTAWA PROGRAMOWA  
W PRAKTYCE

Założenia programu Klimat to temat! Perspektywa Kobiet w wielu aspektach są zgod-
ne z założeniami podstawy programowej dla klas IV‒VIII szkoły podstawowej, gimnazjum 
i szkół ponadpodstawowych. Program może być zatem dla nauczyciela i nauczycielki nie 
tylko dodatkowym działaniem, ale i sposobem na realizację programu szkolnego. Poniżej 
podajemy przykłady, jak treści podstawy programowej łączą się z programem Klimat to 
temat! Perspektywa Kobiet1:

BIOLOGIA

Nauczanie biologii w szkole podstawowej ma na celu rozwijanie u uczniów chęci poznawania 
świata, kształtowanie u nich właściwej postawy wobec przyrody i środowiska. Człowiek jako 
integralna część tego świata powinien poznać podstawy jego funkcjonowania. O tym traktują 
treści dotyczące różnorodności biologicznej i środowiska przyrodniczego, a także ich ochrony.

1  Zob. Nowa podstawa programowa, https://podstawaprogramowa.pl.

http://www.ziemianarozdrozu.pl
http://www.naukaoklimacie.pl
http://www.chronmyklimat.pl
http://www.koalicjaklimatyczna.org
http://www.climate.nasa.gov
http://www.karat.org/pl
https://globalna.ceo.org.pl/newsletter
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WOS

Realizacja celów i treści kształcenia ma służyć kształtowaniu postaw obywatelskich i prowspól-
notowych uczniów. Treści te skonstruowano według koncepcji kręgów środowiskowych – od 
pierwotnych grup społecznych przez społeczność lokalną i regionalną, wspólnotę narodową  
i państwową, aż do społeczności międzynarodowej.

GEOGRAFIA

Wartość edukacyjna geografii jako przedmiotu szkolnego wynika  z integrowania wiedzy 
ucznia o środowisku przyrodniczym z wiedzą społeczno-ekonomiczną i humanistyczną. 
Geografia szkolna powinna umożliwiać uczniom rozumienie współczesnego świata, w tym 
dostrzeganie powiązań regionalnych i globalnych, wyjaśnianie dynamicznych przemian go-
spodarczych i społecznych oraz rozumienie ich przyczyn i skutków. Ma ona także prowadzić 
do zdobywania i pogłębiania przez ucznia wiedzy użytecznej w połączeniu z kształtowaniem 
umiejętności przydatnych w życiu codziennym.

PRZYRODA

Nadrzędnym celem przedmiotu przyroda w klasie IV jest przybliżenie uczniowi najbliższego 
otoczenia, stworzenie możliwości poznania składników krajobrazu i zależności zachodzących 
w przyrodzie. Obszarem działania powinna być przede wszystkim okolica szkoły i miejsca 
zamieszkania. Osiągnięcie tego celu odbywa się przez obserwację, badanie, doświadczanie 
i komunikowanie się z innymi.

ETYKA

Zasadniczym i najogólniej sformułowanym celem etyki w szkole podstawowej jest budze-
nie i rozwijanie refleksyjności i wrażliwości aksjologicznej ucznia oraz kształtowanie postawy 
szacunku, otwartości, współdziałania i odpowiedzialności. Zadaniem nauczyciela jest takie 
organizowanie sytuacji edukacyjnych, aby uczniowie mogli wyrażać swoją naturalną cie-
kawość i angażować się w namysł nad moralnością oraz aby angażowali się w działania 
na rzecz innych i wspólnie z innymi.

Wy i Wasi uczniowie i uczennice, podejmując się udziału w projekcie, 
stajecie się rzecznikami i rzeczniczkami społecznie sprawiedliwego za-
rządzania światem.
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Program „Klimat to temat!” jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
niezależną instytucję edukacyjną, działającą od 1994 roku. Upowszechniamy wiedzę, umie-
jętności 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, za-
chęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych.

Program Klimat to temat! Perspektywa Kobiet jest realizowany przez Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej, niezależną instytucję edukacyjną, działającą 
od 1994 roku. Upowszechniamy wiedzę, umiejętności i postawy kluczowe 
dla społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadzamy do szkół programy, któ-
re 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.


