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Drodzy Uczestnicy, Drogie Uczestniczki! 

Serdecznie witamy w programie „Klimat to temat!" 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!” to program łączący elementy edukacji na rzecz 

zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej, klimatycznej  

i obywatelskiej,  skierowany do wszystkich chętnych nauczycieli  

i nauczycielek szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół 

ponadpodstawowych. Zdalne wsparcie oraz materiały pomocnicze 

wyposażą Was w wiedzę niezbędną do podjęcia zagadnienia zmiany 

klimatu na zajęciach z młodzieżą.  

Obecny kryzys klimatyczny obliguje nas do intensyfikacji wysiłków na rzecz 

ograniczania konsekwencji zmiany klimatu. Działania te odbywają się na 

gruncie indywidualnym, lokalnym i międzynarodowym, jak choćby ostatni 

Szczyt Klimatyczny COP24, który odbył się w Katowicach i wyznaczył 

przyszłość działań na rzecz klimatu. To bliskie nam wydarzenie, przyczyniło 

się do rozpowszechnienia informacji o zmianie klimatu w Polsce.  

Celem programu „Klimat to temat!” jest uświadomienie, że każdy z nas 

może dokonywać wyborów wpływających na ograniczenie konsekwencji 

zmiany klimatu, wprowadzając zmiany do naszej codzienności, np. 

ograniczając spożycie mięsa czy kupując mniej zbędnych produktów, ale 

też poprzez wpływanie na decyzje władz lokalnych, a nawet centralnych. W 

tym półroczu pojawia się dodatkowo kilka okazji, aby podjąć ten temat w 

szkole. Są to: Dzień Ziemi, Dzień bez Śmiecenie i Światowy Dzień 

Środowiska. Udział w programie oraz wszystkie podjęte w nim działania to 

krok na rzecz klimatu! Naszym celem jest dostarczenie wiedzy, która 

pozwoli oszacować znaczenie problemu zmiany klimatu i na tej podstawie 

podejmować świadome decyzje – teraz i w przyszłości. 

 Powodzenia w realizacji programu! 

  

Koordynatorka programu „Klimat to temat!” 

Marta Jackowska-Uwadizu 
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Program „Klimat to temat!” 
 

 

 

Uczestnicząc w programie: 

  

 

o dowiadujesz się o tym, czym jest zmiana klimatu, jakie są jej 

przyczyny i konsekwencje oraz jak ją ograniczać, 

o pomagasz uczniom i uczennicom przeprowadzić projekty 

uczniowskie na temat klimatu i zachęcasz młodzież do zajęcia się 

tym zagadnieniem w przyszłości, 

o wraz z młodzieżą przekazujesz informacje na temat zmiany klimatu 

społeczności szkolnej i lokalnej, zwracając uwagę na potrzebę 

wprowadzenia rozwiązań ograniczających jej konsekwencje,  

o nawiązujesz bliższą współpracę z nauczycielkami i nauczycielami 

innych przedmiotów, dla których klimat również jest ważnym 

tematem, 

o stajesz się częścią międzynarodowych działań na rzecz 

ograniczania konsekwencji zmiany klimatu, 

o pokazujesz uczniom i uczennicom, że ich działania mają wpływ na 

globalne wyzwania, 

o masz możliwość pokazania swoich działań i wymiany doświadczeń  

z innymi uczestnikami i uczestniczkami programu, 

o zyskujesz doświadczenie z zakresu edukacji dla zrównoważonego 

rozwoju, edukacji ekologicznej, klimatycznej i obywatelskiej. 
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Harmonogram  programu „Klimat to temat!” 

4 – 28 lutego 2019 r.: rekrutacja. 

5 marca: rozpoczęcie programu. 

26 kwietnia: szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek w Warszawie 

Do 30 marca: uczestnicy i uczestniczki przeprowadzają 1 lekcję na 

podstawie scenariusza bazowego przygotowanego przez CEO 

Do 30 marca: uczestnicy i uczestniczki wybierają ścieżkę programową 

kwiecień - czerwiec: w zależności od wybranej ścieżki uczestnicy 

i uczestniczki przeprowadzają z grupami uczniowskimi projekty 

młodzieżowe nawiązujące do wybranego dnia lub dni, takich jak: Dzień 

Ziemi (22 kwietnia), Dzień bez śmiecenia (11 maja), Światowy Dzień 

Środowiska (5 czerwca) w formie: 

1) Ścieżka kampanii: kampanie edukacyjno-informacyjne,

których odbiorcami mogą być inni uczniowie i uczennice

szkoły, rodzice, sąsiedzi czy szerzej – mieszkańcy danej

miejscowości. Istnieje możliwość zorganizowania

warsztatów dla młodzieży z pięciu szkół,

przygotowujących ją do przeprowadzenia kampanii.

2) Ścieżka debat: debaty dotyczące tematyki klimatycznej

(dla społeczności szkolnej lub lokalnej).

Istnieje też możliwość łączenia ścieżek. Wybrane ścieżki będą wymienione 

na dyplomach udziału w programie. 

Kwiecień/czerwiec: uczestnicy i uczestniczki przesyłają relacje z wykonywa-
nych działań na nasze kanały informacyjne:  

 Facebook: @edukacjaglobalnaCEO

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

https://www.facebook.com/edukacjaglobalnaCEO/
file:///C:/Users/Marta%20Jackowska/Downloads/www.ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat
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 grupa Klimat to temat! na Facebooku: 
https://www.facebook.com/groups/Klimat.to.temat 
 

Do 12 czerwca: uczestnicy i uczestniczki przesyłają sprawozdanie z 

wykonanych działań w programie wg. wzoru przesłanego wcześniej przez 

koordynatorkę programu 

Czerwiec/lipiec: uczestnicy i uczestniczki, którzy wypełnili sprawozdanie z 

realizacji programu otrzymują dyplomy ukończenia programu 

30 czerwca: zakończenie programu 

 

Zadania nauczyciela/nauczycielki w programie (obowiązkowe): 

 

 przeprowadzenie minimum jednej lekcji na temat zmiany 

klimatu na podstawie scenariusza bazowego CEO – do 30 

marca, 

 pomoc grupie uczniowskiej w przygotowaniu i 

przeprowadzeniu projektów młodzieżowych, 

 wysyłanie relacji z realizacji projektów młodzieżowych, 

 wypełnienie sprawozdania z realizacji programu – do 12 

czerwca. 

oraz (w zależności od wyboru ścieżki) jedno z poniższych zadań: 

 przygotowanie i przeprowadzenie z młodzieżą minimum 

jednej młodzieżowej kampanii informacyjno-edukacyjnej, 

 przygotowanie i przeprowadzenie z młodzieżą minimum 

jednej debaty. 

Jak przygotować kampanie i debaty dowiecie się z przewodnika dostępnego 

pod adresem: https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-

temat/materialy/przewodnik-dla-mlodziezy-o-kampaniach-i-debatach 

Te kroki należy wykonać, aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu 

programu przez nauczyciela lub nauczycielkę, szkołę, uczniów oraz 

uczennice.  

https://www.facebook.com/groups/Klimat.to.temat
https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy/przewodnik-dla-mlodziezy-o-kampaniach-i-debatach
https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy/przewodnik-dla-mlodziezy-o-kampaniach-i-debatach
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Zadania dodatkowe (nieobowiązkowe): 

 

 udział w szkoleniu wprowadzającym, 

 możliwość zaproszenia trenera CEO na warsztaty dla młodzieży. 

 

Zadania obowiązkowe dla uczniów i uczennic w zależności od wyboru 

ścieżki: 

 

 uczestnictwo w lekcjach przeprowadzonych przez nauczyciela lub 

nauczycielkę, 

 przygotowanie i przeprowadzenie minimum jednej młodzieżowej 

kampanii edukacyjno-informacyjnej, 

 przygotowanie i przeprowadzenie minimum jednej debaty. 

  

Wsparcie merytoryczne podczas programu „Klimat to temat!” 

  

 przewodnik po programie, dostępny na stronie: 

https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy/przewodnik-po-

programie-klimat-to-temat 

 zestaw scenariuszy do prowadzenia lekcji na temat zmiany klimatu, 

dostępny na stronie: https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-

temat/materialy 

 Przewodnik dla młodzieży na temat prowadzenia kampanii i debat: 

https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy/przewodnik-dla-

mlodziezy-o-kampaniach-i-debatach 

 newsletter – dwa razy w miesiącu otrzymywać będziecie drogą  

e-mailową newsletter programowy; znajdziecie w nim najnowsze 

wieści na temat programu oraz informacje na temat zmiany klimatu 

oraz propozycje materiałów do wykorzystania, 

https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy/przewodnik-po-programie-klimat-to-temat
https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy/przewodnik-po-programie-klimat-to-temat
https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy
https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy
https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy/przewodnik-dla-mlodziezy-o-kampaniach-i-debatach
https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy/przewodnik-dla-mlodziezy-o-kampaniach-i-debatach
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 kontakt z koordynatorką: Marta Jackowska-Uwadizu - od 

poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–15:00 odpowiada na 

pytania związane z realizacją programu (e-mail: 

klimattotemat@ceo.org.pl, tel. 22 825 05 50 wew. 202), 

 strona internetowa www.ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat – 

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; oraz 

grupy Klimat to temat! 

https://www.facebook.com/groups/Klimat.to.temat gdzie znajdziecie 

relacje z działań szkół biorących udział w programie  

i najnowsze informacje o zmianie klimatu  

  

Wszystkie materiały udostępniane w programie i na naszej stronie 

internetowej są publikowane na licencji Creative Commons CC BY-NC-SA. 

Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, 

rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu w celach 

niekomercyjnych za podaniem autorstwa oraz na tych samych warunkach. 

Jeśli zatem chcesz udostępnić któryś z materiałów na stronie szkoły, wysłać 

go innym nauczycielom i nauczycielkom czy rodzicom uczniów i uczennic – 

zapraszamy!   

Działania w projekcie: 
 

 

1. Lekcje na temat zmiany klimatu (marzec 2019 r.) 

Po dołączeniu do programu zapraszamy do przeprowadzenia pierwszych 

zajęć na lekcji wychowawczej lub zajęciach pozalekcyjnych. To dobry 

moment, aby poinformować twoich uczniów i uczennice, że wasza szkoła 

dołączyła do programu „Klimat to temat!”, jakie są jego cele i harmonogram, 

file:///C:/Users/PM/Desktop/www.ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat
https://www.facebook.com/edukacjaglobalnaCEO/
https://www.facebook.com/groups/Klimat.to.temat
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jakie działania zaoferujemy uczniom i uczennicom oraz jak ten program 

łączy się z dniami tematycznymi: Dniem Ziemi, Dniem bez śmiecenia oraz 

Światowym Dniem Środowiska. W każdej szkole powinna odbyć się 

minimum jedna taka lekcja. Po lekcji można konsultować z uczniami i 

uczennicami wybór ścieżki programowej. 

Zachęcamy również do przeprowadzenia lekcji przedmiotowych na 

podstawie scenariuszy CEO. Są one dostępne pod adresem: 

https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy 

 

2. Ścieżki programowe (marzec-czerwiec 2019 r.) 

Po przeprowadzeniu pierwszych zajęć grupa programowa powinna 

zdecydować się na wybór ścieżki. Warto, aby to uczniowie i uczennice 

zadecydowali, jakie działania są im najbliższe. Do wyboru są dwie ścieżki: 

 

1) Ścieżka kampanii. Przeprowadzenie młodzieżowej kampanii 

edukacyjno-informacyjnej 

W marcu uczniowie i uczennice zaczną stwarzać grupy projektowe  i do 06 

czerwca przeprowadzą 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 w 

nawiązaniu do dni tematycznych: Dnia Ziemi (22 kwietnia), Dnia bez 

Śmiecenia (11 maja) i Światowego Dnia Środowiska (5 czerwca). Jest to 

wyjątkowa okazja do połączenia sił z innymi uczestnikami programu i 

dzielenia się swoimi działaniami na szerokim forum, np. na Facebooku 

programu czy jego stronie internetowej. 

  

https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy
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Celem kampanii jest poinformowanie jak największej liczby osób o 

przyczynach, skutkach i możliwościach ograniczania naszego wpływu na 

zmianę klimatu. Rola nauczyciela lub nauczycielki przy organizacji projektu 

powinna być wspierająca, dlatego radzimy wybrać spośród młodych ludzi 

koordynatora lub koordynatorkę i wspólnie planować pracę zespołu.   

 

 

 

Projekt uczniowski w kilku krokach: 

 

 

 

 

 Przypomnij uczniom i uczennicom cele i charakterystykę programu 

„Klimat to temat!”. Wprowadź grupę w tematykę zmiany klimatu na 

podstawie materiałów CEO i wiedzy z innych źródeł. Przypomnij 

informacje zdobyte podczas lekcji wprowadzającej. 

 

 Zbierz grupę spośród zainteresowanych tematem uczniów  

i uczennic – ważne, aby w projekcie brały udział osoby chętne do 

jego realizacji. Zespół powinien liczyć minimum 10 osób. 

 

 Zdecydujcie, jaką kampanię chcecie realizować. 

 

 Stwórzcie plan działania, podzielcie się zadaniami, wybierzcie 

koordynatora lub koordynatorkę grupy (kogoś innego niż nauczyciel 

lub nauczycielka). Jeśli grupa jest duża, warto podzielić się na 

podgrupy. 

 

 Wspieraj uczniów i uczennice w trakcie realizacji projektu, konsultuj 

ich pomysły i sprawdzaj na bieżąco, czy praca idzie zgodnie z 

harmonogramem. 

 

 Nie zapomnijcie o podsumowaniu projektu! 
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Z kim współpracować?  

 

         

 

 Z biblioteką, sklepem, lokalną instytucją, która wywiesi plakaty  
z informacją o waszym wydarzeniu.   
 

 Z władzami lokalnymi (które powinny wyrazić zgodę na organizację 
akcji w przestrzeni publicznej, np. jeśli będziecie chcieli rozstawić 
namiot). 
 

 Ze społecznością lokalną, która uczestniczy w waszym wydarzeniu  
i je współtworzy.   
 

 Ze szkołą, ale też lokalną firmą, która może dofinansować wasze 
działania. 
 

 Z mediami lokalnymi – zanim przystąpicie do działań, poinformujcie 
je o waszych planach. Dzięki temu akcja zyska większy rozgłos.    

 

Pamiętajcie również o warstwie merytorycznej – poza rozrywką należy 

dostarczyć odbiorcom 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 klimatu, ale także zachęcą do bardziej intensywnych 

kontaktów ze społecznością lokalną i do aktywnego współtworzenia 

przestrzeni publicznej. 

 

 

 

Nie wiesz, na czym polega praca metodą projektu?  

 

W zapoznaniu się z tą formą uczenia się pomogą ci nasze publikacje: 

www.ceo.org.pl/pl/gpe/materialy-dla-opiekunow-projektu-i-wychowawcow 

www.ceo.org.pl/pl/projekt/news/jak-zrobic-projekt-edukacyjny 

 

file:///C:/Users/Marta/AppData/Local/Temp/www.ceo.org.pl/pl/gpe/materialy-dla-opiekunow-projektu-i-wychowawcow
file:///C:/Users/Marta/AppData/Local/Temp/www.ceo.org.pl/pl/projekt/news/jak-zrobic-projekt-edukacyjny
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Przewodnik do prowadzenia kampanii dla młodzieży jest dostępny na 

stronie: https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy/przewodnik-dla-

mlodziezy-o-kampaniach-i-debatach 

   

2) Ścieżka debat. Przeprowadzenie debaty dotyczącej zmiany klimatu 

 

Tak jak w przypadku ścieżki kampanijnej, sugerujemy przeprowadzenie 

minimum jednej debaty, najlepiej w nawiązaniu do dni tematycznych: Dnia 

Ziemi  (22 kwietnia), Dnia bez Śmiecenia (11 maja) i Światowego Dnia 

Środowiska (5 czerwca). 

Młodzież wystąpi w charakterze rzeczników i rzeczniczek ograniczania 

konsekwencji zmiany klimatu. Debaty można przeprowadzić na poziomie 

szkoły (dla rówieśników i rówieśniczek) lub dla szerszej publiczności np. w 

lokalnej bibliotece. Do debaty można zaprosić mieszkańców i mieszkanki, 

przedsiębiorców i przedsiębiorczynie, organizacje pozarządowe, inne szkoły 

czy władze lokalne. Debaty mogą być również narzędziem wzmacniania 

demokracji w waszym mieście lub gminie. Mogą pokazać władzom 

samorządowym, że społeczność lokalna (w tym uczniowie i uczennice) jest 

zainteresowana danym tematem i chce włączyć się w proces 

współdecydowania o nim. Konstytucja RP mówi o prawnej ochronie życia, 

prawie do ochrony zdrowia, ochronie środowiska oraz zapobieganiu 

negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. Oznacza to, że 

każdy obywatel i obywatelka ma prawo decydować o tym, w jaki sposób 

dbać o klimat. 

Na początku października uczestnicy i uczestniczki otrzymają przewodnik 

dla młodzieży do prowadzenia debat, https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-

temat/materialy/przewodnik-dla-mlodziezy-o-kampaniach-i-debatach 

Ważne! Jeśli grupa projektowa ma inne ciekawe pomysły na realizację 

kampanii lub debat, nie powstrzymujmy jej inicjatyw! Skontaktujcie się 

z koordynatorką programu z CEO i przedstawcie swoją wizję 

przeprowadzenia tych działań. 

 

 

https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy/przewodnik-dla-mlodziezy-o-kampaniach-i-debatach
https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy/przewodnik-dla-mlodziezy-o-kampaniach-i-debatach
https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy/przewodnik-dla-mlodziezy-o-kampaniach-i-debatach
https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy/przewodnik-dla-mlodziezy-o-kampaniach-i-debatach
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3. Relacje na Facebooku CEO 

Zachęcamy 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. Takie wirtualne spotkania pozwolą 

utrwalać i rozpowszechniać efekty programu. Szczególnie polecamy 

spotkania na Facebooku w czasie dni tematycznych. Będzie wtedy można 

na bieżąco konfrontować swoje działania i pomysły oraz inspirować się 

nawzajem. Dni te są też wspaniałą okazją do pokazania, ile osób w Polsce 

zaangażowanych jest w działania na rzecz klimatu i dla ilu osób ten temat 

jest ważny.  

 

3. Sprawozdanie 

Aby otrzymać dyplom uczestnictwa w programie, należy wykonać poniższe 

kroki: 

 przeprowadzić minimum  jedną lekcję na podstawie scenariusza 

bazowego, 

 zrealizować zadania w ścieżce programowej, 

 przysłać zgody uczniów i uczennic na wykorzystanie danych 

osobowych i wizerunku wg. Wzoru z regulaminu programu, 

 przesłać relacje z działań w formie zdjęć/filmów, 

 wypełnić sprawozdanie z realizacji programu - do 12.06. 

  

https://www.facebook.com/edukacjaglobalnaCEO/


14 

Działania nieobowiązkowe dla nauczycieli i 

nauczycielek z województwa mazowieckiego 

1. Szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek

26 kwietnia zapraszamy nauczycieli i nauczycielki do udziału w szkoleniu 

wprowadzającym. Zapisy na szkolenie możliwe są pod adresem: https://

rejestracja.ceo.org.pl/content/szkolenie-klimat-temat-2642019 do 10 
kwietnia.
Ilość miejsc ograniczona! W pierwszej kolejności zapraszamy osoby, 

które nie uczestniczyły jeszcze w szkoleniu w programie „Klimat to 

temat!” 

Cele szkolenia: 

 pogłębienie informacji o zmianie klimatu,

 informacje o pracy przy projektach młodzieżowych,

 wymiana pomysłów na prowadzenie kampanii i debat oraz

upowszechnianie informacji o programie.

Szkolenie jest bezpłatne. Nie zwracamy kosztów podróży. 

2. Warsztaty dla grup uczniowskich realizujących 

kampanię

W szkołach, które zdecydują się na kampanijną ścieżkę programową, 

istnieje możliwość  przeprowadzenia warsztatów dla grup uczniowskich, 

które pomogą im przygotować i przeprowadzić młodzieżową kampanię 

informacyjno-edukacyjną.  

W czasie warsztatów uczniowie i uczennice: 

 dowiedzą się, jak przygotować się do kampanii,

 wypracują własne pomysły na kampanię,

https://rejestracja.ceo.org.pl/content/szkolenie-klimat-temat-1042019
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 stworzą harmonogram, określą cele i zaplanują działania w swoim 

projekcie. 

Warsztaty będą odbywać się przed realizacją zaplanowanej kampanii. 

Zapisy na warsztaty: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/warsztaty-dla-

uczniow-i-uczennic-klimat-temat-2019 

Ilość miejsc ograniczona! 

 

Założenia programu  
“Klimat to temat!” 

Kontekst 
 

 

A. CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  

Działania w programie „Klimat to temat” powiązane są z realizacją Celi 

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 

„Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 

2030”.  

Jest to wezwanie do działania dla nas wszystkich – obywateli i obywatelek, 

ale także rządów, sektora prywatnego i instytucji międzynarodowych. Aby 

osiągnąć wszystkie Cele i przypisane im 169 szczegółowych zadań 

określonych w Agendzie 2030, wszystkie sektory muszą ściśle ze sobą 

współpracować i szukać wspólnych rozwiązań dla globalnych wyzwań. 

Kwestie społeczne, gospodarcze i kulturowe związane z globalnym 

https://rejestracja.ceo.org.pl/content/warsztaty-dla-uczniow-i-uczennic-klimat-temat-2019
https://rejestracja.ceo.org.pl/content/warsztaty-dla-uczniow-i-uczennic-klimat-temat-2019
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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: 

Cel 2:  Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze 

odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo 

Cel 3:  Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz 

promować dobrobyt 

Cel 7:  Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej  

i nowoczesnej energii po przystępnej cenie 

Cel 9:  Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone 

uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność 

Cel 12:  Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji 

Cel 14:  Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je  

w sposób zrównoważony 

Cel 15:  Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie 

ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać 

pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz 

powstrzymać utratę różnorodności biologicznej 

Cel 17:  Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz 

zrównoważonego rozwoju1 

Więcej informacji na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju znajdziecie na 

stronie: https://globalna.ceo.org.pl/scenariusze-i-gry/cele-zrownowazonego-

rozwoju i http://www.un.org.pl/ oraz w prezentacji „Cele Zrównoważonego 

Rozwoju na rzecz środowiska” Ośrodka ONZ w Warszawie. 

Zachęcamy Was również do własnych poszukiwań. Może potraficie znaleźć 

powiązania między innymi Celami? 

 

                                                             
1 ONZ Zgromadzenie ogólne, Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 

r., http://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf 

https://globalna.ceo.org.pl/scenariusze-i-gry/cele-zrownowazonego-rozwoju
https://globalna.ceo.org.pl/scenariusze-i-gry/cele-zrownowazonego-rozwoju
http://www.un.org.pl/o
http://www.un.org.pl/files/167/Cele%20Zr%C3%B3wnowa%C5%BConego%20Rozwoju%20na%20rzecz%20%C5%9Brodowiska%202018%20.pdf
http://www.un.org.pl/files/167/Cele%20Zr%C3%B3wnowa%C5%BConego%20Rozwoju%20na%20rzecz%20%C5%9Brodowiska%202018%20.pdf
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B. DNI TEMATYCZNE 

W tym półroczu pojawiają się przynajmniej trzy okazje, żeby mówić o 

ochronie klimatu. Są to:  Dzień Ziemi  (22 kwietnia), Dzień bez Śmiecenia 

(11 maja) i Światowy Dzień Środowiska (5 czerwca). 

Dzień Ziemi – 22 kwietnia 
 

To najszerzej obchodzony dzień związany z działaniami ekologicznymi w 

Polsce. Często jednak przybiera formę nudnego apelu lub gazetki na 

korytarzu, a przecież można zrobić tak wiele, aby sprawić, że ten dzień 

stanie się okazją do rozmowy na temat ważnych i aktualnych wyzwań 

stojących przed całą ludzkością. Jednym z tych wyzwań jest zmiana 

klimatu. Jak połączyć działania na rzecz klimatu z Dniem Ziemi? Dzień  ten 

daje nam jak najszersze możliwości. Zarówno mówienie o powodach 

zmiany klimatu, czyli działalności człowieka wpływającej na emisję CO2, czy 

też mówienie o skutkach zmiany klimatu w postaci topniejących lodowców, 

wzrostu globalnej temperatury czy wymieraniu gatunków dotyczy całej Ziemi 

i ludzkości.  

Dzień bez Śmiecenia – 11 maja 
 

Dzień bez Śmiecenia - World non-waste Day to pomysł wypracowany przez 

młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach 

międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”. 11 

maja to dzień, w którym rozpoczął funkcjonowanie polski system gospodarki 

odpadami opakowaniowymi organizowany zgodnie z wytycznymi Dyrektywy 

UE 94/62. Dzień ten ma na celu promowanie odpowiedniego sortowania 

śmieci, ale my zachęcamy żeby pójść dalej i pamiętać nie tylko o 

odpowiednim sortowaniu, ale przede wszystkim ograniczaniu śmieci. 

Produkcja jest odpowiedzialna za emisję CO2 do atmosfery, co wpływa na 

zmianę klimatu. Im mniej produkujemy, tym mniej szkodzimy sobie i naszej 

planecie. Dzień ten sprzyja zwłaszcza mówieniu o idei zero-waste. 
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Światowy Dzień Środowiska – 5 czerwca 
 

Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1972 

roku i obchodzony jest celem pogłębienia świadomości społecznej na temat 

konieczności ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego. Tematem 

tegorocznej edycji jest walka z plastikiem. Plastik jest wszechobecny i 

rezygnacja z plastiku wydaje się trudna, a jednak jest to możliwe. 

Pamiętacie, że jeszcze 30 lat temu mleko sprzedawano w szklanych 

butelkach a na zakupy chodziliśmy z torbą z materiału? Teraz też można 

znaleźć alternatywy dla plastikowych produktów. Kampanie i debaty na 

temat plastiku w naszych otoczeniu to jeden z możliwych sposobów 

włączenia się w obchody Światowego Dnia Środowiska. 

Program „Klimat to temat!” daje Wam możliwość włączenia się w 

działania w czasie dni tematycznych, kiedy w całej Polsce nastąpi 

koncentracja wydarzeń i możliwość połączenia sił różnych zespołów 

projektowych. Przykłady na wykorzystanie tych tematów w projektach 

młodzieżowych znajdziecie w naszym Przewodniku dla młodzieży o 

kampaniach i debatach, dostępnym wkrótce pod adresem: 

https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy/przewodnik-dla-

mlodziezy-o-kampaniach-i-debatach 

  

https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy/przewodnik-dla-mlodziezy-o-kampaniach-i-debatach
https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy/przewodnik-dla-mlodziezy-o-kampaniach-i-debatach
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Podstawa programowa w praktyce  
 

Założenia programu „Klimat to temat!” w wielu aspektach są zgodne 

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 sposobem 

na realizację programu szkolnego. Poniżej podajemy przykłady, jak treści 

podstawy programowej łączą się z programem “Klimat to temat!”2. 

 

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. 

  

WOS 

Realizacja celów i treści kształcenia ma służyć kształtowaniu postaw 

obywatelskich i prowspólnotowych 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 

                                                             
2 za: https://podstawaprogramowa.pl/ 
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powiązań regionalnych i globalnych, wyjaśnianie dynamicznych przemian 

gospodarczych 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 budzenie 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 ciekawość i angażować się w namysł nad moralnością oraz aby 

angażowali się w działania na rzecz innych i wspólnie z innymi. 
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Zmiana klimatu. Co to takiego? 

 

1. Zmiana czy zmiany? 

W materiałach poświęconych zmianie klimatu w Polsce spotykamy się  

z dwoma sformułowaniami używanymi na określenie zachodzących obecnie 

procesów: zmiany klimatu i zmiana klimatu. Jak się przekonacie, w ramach 

programu “Klimat to temat!” mówimy o obecnie zachodzących procesach 

jako o zmianie klimatu. Zmiana bowiem jest jedna, jej przyczyna zaś i skutki 

są wielorakie. O zmianach klimatu będziemy mówić, biorąc pod uwagę 

wszystkie zmiany, z którymi mieliśmy do czynienia do tej pory.  

 

2. Zmiana klimatu – wprowadzenie 

Mija kolejna zima, o której można powiedzieć, że nie jest taka, jak dawniej. 

Temperatura rzadko spada poniżej zera, a ciepłe, słoneczne dni przeplatają 

się z wichurami i zamieciami śnieżnymi. 

To, co obserwujemy, nie jest kwestią kapryśnej pogody, tylko zmiany 

klimatu. Klimat to ogół zjawisk pogodowych, obejmujących temperaturę, 

wiatr czy ilość opadów, jakie obserwujemy w przedziale wieloletnim i na tej 

podstawie ustalamy średnie wartości dla danego miejsca. Konsekwencje 

zmiany klimatu są coraz bardziej widoczne. Zjawisko to jest naukowym 

faktem, a także jednym z głównych wyzwań, przed którym stoi obecnie 

ludzkość. Od 1988 roku działa Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu 

(IPCC), który co sześć-siedem lat publikuje bardzo szczegółowy raport 

naukowy dotyczący prognoz na przyszłość i działań, które musimy podjąć 

globalnie, żeby ograniczyć skutki zmiany klimatu, oraz inne ważne raporty, z 

czego ostatni,  dotyczący wzrostu temperatury Ziemi, został opublikowany w 

2018 roku i jest dostępny pod adresem: https://www.ipcc.ch/sr15/. Wagę 

problemu potwierdza też fakt, że podjęcie pilnych działań w celu 

przeciwdziałania zmianie klimatu i jej skutkom zostało w 2015 r. uznane 

przez ONZ za jeden z siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju i 

https://www.ipcc.ch/sr15/
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wpisane do Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 wraz z 

określeniem konkretnych zadań do zrealizowania w ciągu najbliższych 

dwunastu lat. Również w 2015 roku w Paryżu 195 państw podpisało 

porozumienie stanowiące globalną umowę uszczegóławiającą cele walki ze 

zmianą klimatu, którego założenia wdrażane będą od 2020 roku. Podstawą 

porozumienia jest Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych ws. zmian 

klimatu (ang. United Nations Framework Convention on Climate Change, w 

skrócie UNFCCC), zaś jej głównym celem jest ustabilizowanie koncentracji 

gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który nie powodowałby 

niebezpiecznych zmian w systemie klimatycznym.  

W grudniu w Katowicach odbyła się 24. sesja Konferencji Stron Ramowej 

konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang. 

Conference of Parties, w skrócie COP24), która działa w ramach 

Organizacji Narodów Zjednoczonych i jest odpowiedzialna m.in. za wyżej 

wymienione Porozumienie Paryskie oraz ustalanie szczegółów dotyczących 

realizacji celów międzynarodowego porozumienia na rzecz ochrony klimatu. 

Negocjatorzy ze 196 państw i Unii Europejskiej przez dwa tygodnie 

pracowali nad Pakietem katowickim, wdrażającym Porozumienie paryskie. 

„W wypracowanym Pakiecie Katowickim podkreśla się pilną potrzebę 

zwiększenia przez wszystkie jego strony ambicji w polityce klimatycznej, aby 

zapewnić najwyższy możliwy stopień adaptacji do zmian klimatu i 

ograniczenia ich skutków. Wskazuje się też na pilną konieczność 

zwiększenia finansowania, dostępu do technologii i wsparcia przez kraje 

rozwinięte, tak aby wzmocnić działania podejmowane przez kraje 

rozwijające się. Powtarza się również wezwanie do zwiększenia ambicji po 

2020 r. i mobilizacji 100 mld dol. rocznie. 

Dokument zachęca też strony do przedstawiania od 2020 r. 

długoterminowych strategii ograniczenia emisji i z uznaniem przyjmuje 

strategie już przedstawione. Pojawia się też wezwanie tych stron, które 

przedstawiły już krajowe zobowiązania do roku 2025, aby do 2020 r. 

przedstawiły kolejne i robiły to dalej, co pięć lat.3” 

Wszystkie instytucje zaangażowane w powyższe działania nazywają zmianę 

klimatu problemem globalnym, ponieważ wszyscy jesteśmy za nią 

odpowiedzialni, a jej skutki mają zasięg globalny. Zmiana klimatu wpływa 

                                                             
3
 Business Insider Polska i PAP, Pakiet katowicki" został przyjęty. "Udało się uniknąć spektakularnej 

porażki, 16.12.2018, https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/pakiet-katowicki-przyjety-na-szczycie-
klimatycznym-w-katowicach/rxlrv19 
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bowiem na funkcjonowanie społeczeństw i gospodarek na całym świecie, 

począwszy od wywoływania katastrofalnych zjawisk  pogodowych, poprzez 

spadek wysokości plonów aż do zwiększenia prawdopodobieństwa 

występowania konfliktów międzynarodowych. Szczególnie warto pamiętać o 

tym, że skutki zmiany klimatu są najbardziej odczuwalne w krajach 

globalnego Południa, które w najmniejszym stopniu odpowiedzialne są za 

emisję CO2, co pokazuje Lista państw według rocznej emisji dwutlenku 

węgla. 

Aby radzić sobie ze skutkami zmiany klimatu, podkreśla się konieczność 

działania na gruncie międzynarodowym, krajowym, lokalnym i 

indywidualnym. Wśród ustalonych na arenie międzynarodowej wytycznych 

znalazło się zwiększenie poziomu edukacji oraz potencjału ludzkiego i 

instytucjonalnego, podniesienie poziomu świadomości na temat łagodzenia i 

adaptacji do skutków zmiany klimatu. 

”Zmiany klimatu to jedno z największych 

zagrożeń, z jakim musi zmierzyć się ludzkość. Nie 

jest to problem, który można odłożyć na bok i 

wrócić do niego, gdy będziemy mieli więcej czasu 

lub pieniędzy. [ … ] Kroki, jakie obecnie 

podejmujemy, wpłyną na obraz naszego świata za 

10, 20 lub 50 lat. Będzie to wymagało wiele 

wysiłku i poświęcenia od nas wszystkich: 

obywateli, rządów, firm, szkół i innych organizacji 

– musimy współpracować dla lepszego klimatu  

i lepszej przyszłości”.  

Miguel Arias Cañete, komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu i energii4 

 

  

                                                             
4
 Nasza planeta, nasza przyszłość. Wspólnie walczmy ze zmianami klimatu. Unia Europejska, 2018, 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/youth/docs/youth_magazine_pl.pdf   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_wed%C5%82ug_rocznej_emisji_dwutlenku_w%C4%99gla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_wed%C5%82ug_rocznej_emisji_dwutlenku_w%C4%99gla
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3. Przyczyny zmiany klimatu 

Zmiany klimatu, które miały miejsce w przeszłości (np. epoki lodowcowe), 

były powodowane czynnikami naturalnymi. Obecnie jednak mówimy o 

antropogenicznej zmianie klimatu, czyli takiej, którą wywołał człowiek. Choć 

nie wszyscy w to jeszcze wierzą, to “ponad 97% prac naukowych 

dotyczących zmiany klimatu podaje, że to człowiek odpowiada za globalne 

ocieplenie. Żadna licząca się na świecie instytucja naukowa, ani krajowa, 

ani międzynarodowa, nie zaprzecza temu faktowi. Wszystkie uznają wnioski 

Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC)”5. Największy wpływ 

na spowodowanie współczesnej zmiany klimatu mają państwa wysoko 

uprzemysłowione, główną przyczyną obecnej zmiany jest bowiem 

uwalnianie olbrzymiej ilości gazów cieplarnianych do atmosfery, 

zapoczątkowane rewolucją przemysłową z przełomu XVIII i XIX w.  

Ta zwiększona ilość gazów pochodzi głównie ze spalanych celem 

otrzymania energii paliw kopalnych. Gazy uwalniane do atmosfery 

zatrzymują ciepło, które dotychczas, po przetworzeniu energii świetlnej  

w cieplną, było uwalniane poza ziemską atmosferę. Równowaga termiczna 

jest zaburzona, bo Ziemia jest jakby okryta dodatkową warstwą  

i w rezultacie jej temperatura wzrasta. To zjawisko nazywamy efektem 

cieplarnianym. Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej,  

(NASA), która od lat prowadzi badania nad zmianą klimatu, obserwując ją 

również z kosmosu, pokazuje, jak wzrastała średnia temperatura Ziemi od 

1884 do 2017 roku. Proces ten można prześledzić na stronie: 

https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/.  

  

                                                             
5
 Polityka klimatyczna - fakty i mity, Polski Klub Ekologiczny 

(http://www.pkeom.pl/uploads/AKTUALNOSCI%202018/2018.07.06_1530_Polityka_klimatyczna_fakty_i
_mity_web.pdf) 

https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
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Tak wyglądała średnia temperatura Ziemi w 1884 roku (w stopniach 

Fahrenheita): 

 

Źródło: NASA Scientific Visualization St 1: climate.nasa.gov 

A tak w 2017: 

 

Źródło: NASA Scientific Visualization St 2: climate.nasa.gov 
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Znaczenie węgla 

Węgiel jest pierwiastkiem, który znajduje się dosłownie wszędzie. Mamy go 

nawet w sobie! Obieg węgla w przyrodzie opiera się na tzw. cyklu 

węglowym. Oceany, rośliny i zwierzęta wpływają na emitowanie  

i absorpcję CO2 do i z atmosfery w sposób zrównoważony. Jednak na 

skutek działalności człowieka emisja CO2 została zaburzona. Z jednej strony 

produkujemy więcej CO2 poprzez spalanie paliw kopalnych, a drugiej 

ograniczamy możliwość jego absorpcji m.in. zmniejszając powierzchnię 

lasów. Ponad połowa naszych emisji jest pochłaniana przez oceany i lądy. 

Reszta gromadzi się jednak w atmosferze. 

Umiarkowana ilość dodatkowego dwutlenku węgla nie zaburzałaby 

równowagi cyklu węglowego. Niestety poziom produkcji CO2 rośnie  

w zastraszającym tempie. Ciągle rozwijające się przemysł i rolnictwo 

wykorzystują  zasoby planety szybciej, niż mogą się one odtwarzać. W 2018 

roku Dzień Długu Ekologicznego wypadł już 1 sierpnia. Dla porównania w 

1970 roku był to 29 grudnia. Wzrost liczby ludności, wycinka lasów 

tropikalnych, hodowla bydła, transport, proces produkcji ubrań, przedmiotów 

codziennego użytku i żywności to część zjawisk, które są źródłem emisji 

gazów cieplarnianych powodujących zmianę klimatu. W którym dniu 

wypadnie w tym roku? Można dołączyć do konkursu na zgadnięcie tej daty i 

obserwować kiedy takie dni wypadają w  danych krajach na stronie: 

https://www.overshootday.org/ 

NASA prowadzi również aktualne pomiary CO2 w atmosferze. Wykresy 

przedstawiające aktualną ilość CO2 w atmosferze oraz w różnych 

przedziałach czasowych można obejrzeć na stronie: 

https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/.  

  

https://www.overshootday.org/
https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
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Wykres przedstawiający koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze od 

2006 roku wyrażoną w cząsteczkach CO2 na milion cząsteczek powietrza 

przedstawia się następująco: 

 

Pionowa oś wykresu pokazuje koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze 

wyrażoną w cząsteczkach CO2 na milion cząsteczek powietrza. 

 

 

4. Skutki zmiany klimatu 

Skutki obecnej zmiany klimatu widoczne są w każdym miejscu na Ziemi. W 

mediach słyszymy o ekstremalnych zjawiskach pogodowych, takich jak 

huragany czy powodzie. Borykamy się z upałami, suszami i nadmiernymi 

opadami deszczu. Ale są też zjawiska mniej spektakularne, których 

konsekwencje widoczne będą dopiero po czasie. Na co dzień bowiem ich 

nie dostrzegamy. Wśród najważniejszych przejawów zmiany klimatu  

znajdują się: 

 topnienie lodowców, które wraz ze zwiększaniem się objętości 

wody pod wpływem wzrostu temperatury powoduje podniesienie 

się poziomu oceanów. Szacuje się, że co roku powierzchnia 

lodów Arktyki i Antarktydy zmniejsza się, a ogólny poziom wód 

wzrasta o 2-3 mm rocznie. Podnoszenie się poziomu wód 

zagraża w sposób szczególny państwom wyspiarskim i 
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państwom lub miastom położonym nad brzegiem morza lub 

oceanu. Grozi im utrata terenów uprawnych i części terytorium, 

jak w przypadku Bangladeszu, Holandii, Bombaju czy 

Szanghaju. Zmiana klimatu może zatem prowadzić do 

nieodwracalnych zmian na politycznej mapie świata6. Aktualny 

stan pokrywy lodowej można sprawdzić na stronie NASA: 

https://climate.nasa.gov/vital-signs/ice-sheets/ 

 

 ekstremalne zjawiska pogodowe, zarówno termiczne jak  

i opadowe. “Wraz z rosnącą średnią temperaturą powierzchni 

Ziemi niektóre ze zjawisk ekstremalnych stają się coraz częstsze 

lub coraz bardziej intensywne – mówimy, że zmienia się ich 

statystyka (prawdopodobieństwo wystąpienia oraz średnie cechy 

– np. temperatura, prędkość wiatru czy zasięg zalania)7.”  

 

 wymieranie roślin i zwierząt wskutek przesuwania się stref 

klimatycznych, podnoszenia się temperatury mórz i oceanów,  

i wynikającej z tych procesów konkurencji gatunkowej. 

 

 zabójcze upały to już nie tylko problem mieszkańców krajów 

Południa. Fale gorąca towarzyszyły w roku 2018 mieszkańcom 

Europy, Ameryki Północnej i Japonii. Skutkiem tegorocznych 

upałów w Japonii była śmierć 77 osób, a w Kanadzie 70 osób. 

Również w Polsce upały przynoszą ofiary śmiertelne, ale też 

wzrost problemu z wydolnością i układem krążenia oraz z 

chorobami alergicznymi8. 

 

 Migracje klimatyczne na skutek niedoborów żywności i braku 

dostępu do wody pitnej zmuszają mieszkańców krajów Południa 

do niekontrolowanych migracji w poszukiwaniu łagodniejszego 

klimatu.  

 

                                                             
6 Zmiany klimatyczne - impas i perspektywy. Punkt widzenia krajów globalnego Południa, Polska Akcja 

Humanitarna 
(https://www.pah.org.pl/app/uploads/2017/09/2017_Zmiany_klimatyczne_impas_i_perspektywy.pdf)   
 
7
 Kardaś A., Zjawiska ekstremalne - na ile odpowiada za nie zmiana klimatu?, 

http://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/zjawiska-ekstremalne-na-ile-odpowiada-za-nie-zmiana-klimatu-280 

8 Muras A., Wpływ zmiany klimatu na zdrowie, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Warszawa 

2018 https://oko.press/images/2018/06/Wplyw_zmiany_klimatu_na_zdrowie_ost2.pdf 

https://climate.nasa.gov/vital-signs/ice-sheets/
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 Wzrost cen produktów spożywczych na skutek ekstremalnych 

zjawisk pogodowych, które wpływają na zagrożenia dla sektora 

rolniczego, ale też dla hodowli zwierząt. Mniejsze plony 

oznaczają wyższe ceny. 

 

Skutki dokonujących się zmian odczuwalne są najbardziej przez 

mieszkańców globalnego Południa, ponieważ często w krajach tych klimat 

determinuje rozwój. Kraje te często opierają się na tradycyjnej gospodarce: 

rolniczej, pasterskiej lub rybołówstwie. Zmiana klimatu jest też w tych 

częściach świata katalizatorem konfliktów społecznych i zbrojnych. Susze, 

a w konsekwencji spowodowany zmianą klimatu spadek plonów i 

niedostatek wody wpłynęły między innymi na konflikt w Darfurze9 czy Syrii10. 

 

5. Zmiana klimatu w Polsce  

Czy zmiana klimatu dotyczy też Polski? Tak! Konsekwencje zmiany klimatu 

widzimy dosłownie gołym okiem i odczuwamy na własnej skórze. 

Wystarczyło śledzić wiadomości pojawiające się w prasie i telewizji, aby 

dowiedzieć się o różnych zjawiskach spowodowanych zmianą klimatu, które 

widoczne były w Polsce choćby latem 2018 roku czy przez trwającą jeszcze 

zimę.  

“Dwa ostatnie dziesięciolecia XX wieku i pierwsza dekada XXI wieku są 

najcieplejszymi w 230-letniej historii obserwacji meteorologicznych  

w Warszawie, ze średnimi rocznymi wartościami temperatury, odpowiednio 

dla kolejnych dziesięcioleci: +8,7°C, +8,9°C  i +9,2°C. Najcieplejszymi,  

w porównaniu do średniej 7,7°C z okresu 1779–2000, były z kolei lata:  

2008 r. ze średnią roczną  10,2°C, 2000 r. (10,0°C), 2007 r. (10,0°C) i 1989 

r. (9,8°C).”11 Obserwuje się tendencję spadku dni mroźnych, zmienia się 

                                                             
9
A.  Brzeziński, Klimat dla wojen, czyli o zależności pomiędzy zmianami klimatycznymi a konfliktami 

zbrojnymi, scenariusz dla ORE, 2010 

10
 M. Popkiewicz, Raport: Globalne ocieplenie a rewolucja w Syrii 

(http://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/raport-globalnie-ocieplenie-a-rewolucja-w-syrii-82) 

11
 Klimat Polski, KLIMADA (http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/tendencje-zmian-klimatu/) 
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dynamika opadów i rodzaj nasłonecznienia. Częściej pojawiają się fale 

upałów i ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak susze, huragany czy 

trąby powietrzne, które przynoszą często katastrofalne skutki dla rolnictwa 

czy też bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i zwierząt. 

 

6. Zmiana klimatu a zrównoważony rozwój  

Według Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju cywilizacja osiągnęła 

poziom dobrobytu możliwy do utrzymania pod warunkiem odpowiedniego 

gospodarowania. Tym odpowiednim gospodarowaniem ma być 

zrównoważony rozwój – czyli taki, w którym zachowane są racjonalne 

proporcje między wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko (nie 

tylko przyrodnicze, ale także sztuczne – wytworzone przez człowieka) oraz 

jakością życia (w tym zdrowiem człowieka). Zrównoważony rozwój  

to rozwój, który zaspokaja aktualne potrzeby, nie zagrażając możliwościom 

zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Wsparciem tego procesu ma być 

m.in. realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju. Obecna zmiana klimatu 

jest dowodem na nieodpowiednie gospodarowanie zasobami i rozwój 

zagrażający nie tylko przyszłym pokoleniom, ale też nam, żyjącym tu i teraz. 

Wy i Wasi uczniowie i uczennice, podejmując się udziału w projekcie, 

stajecie się orędownikami i orędowniczkami społecznie sprawiedliwego 

sposobu zarządzania światem. 

 

Wy i Wasi uczniowie i uczennice, podejmując się udziału w 

projekcie, stajecie się rzecznikami i rzecznikami 

społecznie sprawiedliwego sposobu zarządzania światem. 
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Przydatne narzędzia: 
 

 Kalkulator emisji CO2 – to bardzo proste i ciekawe narzędzie, 

którego można użyć na lekcjach i przeprowadzić obliczenia 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 dwóch kalkulatorów emisji CO2 . 

http://waznamisjazdrowaemisja.pl/kalkulator-sladu-weglowego/ 

http://ziemianarozdrozu.pl/apps/online/pl/kalkulator.html 

 

 Kalkulator doboru odnawialnych źródeł energii - kalkulator doboru 

OZE jest narzędziem dla każdego, kto chce zainstalować urządzenie 

OZE, np. instalację fotowoltaiczną, kocioł na biomasę czy pompę 

ciepła. Takie obliczenia mogą być przydatne przy prowadzeniu 

młodzieżowych kampanii informacyjno-edukacyjnych dla 

społeczności lokalnych: http://ozerise.pl/pl/kalkulator-doboru-oze 

 

 Na podanych poniżej stronach znajdziecie wiele dodatkowych 

aktualnych i merytorycznych informacji na temat zmiany klimatu: 

www.ziemianarozdrozu.pl 

www.naukaoklimacie.pl 

www.chronmyklimat.pl 

www.koalicjaklimatyczna.org 

www.climate.nasa.gov 

 

http://waznamisjazdrowaemisja.pl/kalkulator-sladu-weglowego/
http://ziemianarozdrozu.pl/apps/online/pl/kalkulator.html
http://ozerise.pl/pl/kalkulator-doboru-oze
http://www.ziemianarozdrozu.pl/
http://www.naukaoklimacie.pl/
http://www.chronmyklimat.pl/
http://www.koalicjaklimatyczna.org/
http://www.climate.nasa.gov/
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Zapraszamy również do zapisania się na Newsletter Edukacji Globalnej 

i Ekologicznej.  

Zapisy możliwe pod adresem: https://globalna.ceo.org.pl/newsletter 
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Program „Klimat to temat!” 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. 

 

 

 


