
MŁODZIEŻOWA
GRUPA ROBOCZA

P R O G R A M U
" 1 P L A N E T 4 A L L  -

R A Z E M  D L A  K L I M A T U ! "

 

TWÓRZMY KLIMATYCZNIE
ŚWIADOME

SPOŁECZNOŚCI



DZIEL SIĘ WIEDZĄ I
UMIEJĘTNOŚCIAMI

Każdy z nas ma inne inne talenty. Jedni świetnie piszą, inni są biegli w obsłudze mediów
społecznościowych, a jeszcze inni mają wielką wiedzę na temat procesów globalnych.
Może zorganizowaliście super akcję w swojej szkole poświęconą ważnym tematom? Może
działacie na rzecz lokalnej społeczności? A może chcecie zmieniać swoje otoczenie i świat na
lepsze? Grupa robocza to przestrzeń do wymiany doświadczeń, wiedzy i
umiejętności. Chcemy stworzyć grupę młodych liderów i liderek walki o ochronę klimatu.
Pomożecie?

To świetna okazja, aby:

- poznać ludzi, którzy nie boją się aktywnie zmieniać swoją rzeczywistość, mają
pasję i chęć działania!
- dowiedzieć się czegoś nowego, 
- samemu sprawdzić się w roli lidera i liderki – poćwiczyć umiejętność przekazywania
wiedzy, autoprezentacji, facylitowania spotkań.
- spotkać sojuszników i sojuszniczki, które mają podobne zainteresowania i zacząć wspólnie
działać.
 
Uczestnicy i uczestniczki grupy roboczej będą mieli także okazję brania udziału w
spotkaniach klimatycznych. Spotkacie specjalistów i specjalistki, którzy już
teraz walczą o lepszy świat: naukowców, naukowczynie, dziennikarzy, dziennikarki,
aktywistów i aktywistki! 

UWAGA! Dla najbardziej aktywnych będzie możliwość wzięcia udziału w kilkudniowych
warsztatach w kraju lub za granicą - stacjonarnie lub online (w zależności od sytuacji
pandemicznej).



ZOSTAŃ AMBASADOREM
KLIMATU

Ambasador/ambasadorka klimatu to aktywista lub aktywistka, która dba o to, żeby
zwiększać świadomość społeczeństwa na temat zmiany klimatu i możliwości jego ochrony. 
 Szuka nowych sposobów na ochronę klimatu, rozwija własne inicjatywy. Stańcie się liderami
podejmowania działań w zakresie zmiany klimatu w swoich szkołach, w swojej rodzinie,
wśród sąsiadów i w Waszym regionie. Bądźcie orędownikami i orędowniczkami naszej
wspólnej sprawy.

Co możecie robić?

Z naszym wsparciem i w oparciu o materiały edukacyjne i zapewnione warsztaty będziecie:
- przekazywać informacje i edukować innych – możecie pisać artykuły do szkolnej gazetki,
zaprosić media lokalne do współpracy lub mówić o zmianie klimatu za pomocą mediów
społecznościowych: Facebooka, Instagrama, TikToka. Każdy sposób jest dobry, aby docierać
z wiedzą do innych.
- zainteresujecie tematem kolegów i koleżanki w szkole – organizujcie debaty, spotkania
klimatyczne, pokazy filmów, zapraszajcie gości i gościnie, proponujcie korzystniejsze dla
klimatu rozwiązania w szkole.
- proponować rozwiązania korzystne dla klimatu w Waszej społeczności – zorganizujcie
wymianę ubrań, książek, mebli. Zaproponujcie założenie wspólnego ogródka. Zorganizujcie
zbiórkę środków i przekażcie je na organizacje, która walczą ze zmianą klimatu.
 
Możliwości są setki i zależą od Waszej pomysłowości. Z pomocą przyjdzie Wam ten
przewodnik: https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy/przewodnik-dla-
mlodziezy-po-kampaniach-2020
W ramach grupy roboczej będziecie mieli możliwość wziąć udział w warsztatach, na których
dowiecie się, co oznacza bycie ambasadorem, ambasadroką, aktywistą, aktywistką dla
klimatu. Wspólnie, w oparciu o to, czego nauczymy się w grupie, będziemy potem działać.



ZACZNIJ SWOJĄ
PRZYGODĘ Z FILMEM

Aby skutecznie przekazywać wiedzę nt. zmiany klimatu trzeba sięgać po różne środki – także
filmowe. Potrzebujemy w tym Waszej pomocy.

Macie pomysł na to, jak zachęcić innych do podjęcia działania na rzecz ochrony klimatu? A
może wiecie, jak w prosty i rzetelny sposób przedstawić zawiłości zmiany klimatu?
Spróbujcie swoich sił w pisaniu scenariuszy i storyboardów! Stwórzcie samemu lub w grupie
scenariusz filmu, który będzie odwoływał się do wartości, które są dla nas ważne i
odpowiadają przekazom: 

- budujmy świadome klimatycznie społeczności, znające skutki i konsekwencje zmiany
klimatu;
- działajmy wspólnie, solidarnie jako odpowiedzialne społeczeństwo obywatelskie, znające
możliwości indywidualnego i zbiorowego działania;
- zmiana klimatu dotyczy wszystkich i dzieje się tu i teraz;
- podejmujmy lokalnych inicjatyw, które znają swoje możliwości i wpływają na zjawiska
globalne;
- zamiast straszyć uczmy działać! Jak mówić i uczyć o zmianie klimatu, żeby motywować, a
nie budzić apatię.
Opowiedzmy o współzależnościach globalnej Północy i globalnego Południa w kontekście
klimatu, podnośmy świadomość na temat złożoności zmiany klimatu lub wytłumaczmy
zjawisko greenwashingu.

Nie wiecie jak? Pomożemy Wam zacząć!
Na podstawie Waszych pomysłów stworzymy krótki film, który będzie szeroko
promowany wśród szkół i za pośrednictwem mediów społecznościowych. Autorzy i
autorki scenariusza/storyboardu zostaną włączeni w proces konsultacji tworzonego
materiału i zostaną wymienieni jako autorzy lub autorki scenariusza oraz otrzymają
certyfikaty i podziękowania. A może nawet wystąpią przed kamerą?



ZOSTAŃ DZIENNIKARZEM
LUB DZIENNIKARKĄ

Poszerzycie swoją wiedzę nie tylko na temat zmiany klimatu, ale też lepiej zrozumiecie
sposób konstruowania przekazów i zbierania informacji – nauczycie się, jak rozróżniać
prawdziwe wiadomości od fake-newsów, skąd czerpać wiedzę na temat zmiany klimatu.
Dzięki temu staniecie się bardziej świadomymi odbiorcami i odbiorczyniami mediów.
Dowiecie się, jak szukać tematów, czym jest etyczne dziennikarstwo, jak weryfikować
informacje i wielu innych spraw, które sprawią, że łatwiej będzie Wam stworzyć
prawdziwe, rzetelne materiały dziennikarskie.
Zobaczycie, jak język, którym mówimy wpływa na naszą świadomość i wiedzę o zmianie
klimatu i zastanowicie się, jak mówić, aby nie wzbudzać strachu, a raczej motywować
Waszą społeczność do działania. 
Wasz głos stanie się słyszalny w Waszej społeczności.
Zdobędziecie umiejętności wyszukiwania i weryfikowania informacji oraz tworzenia
własnych treści. Umiejętności te przydadzą Wam się w Waszym przyszłym życiu
naukowym i zawodowym.

Interesują Was wyzwania współczesnego świata? Zastanawiacie się nad przyszłością swoją,
ludzi i planety? Niepokoi Was to, co słyszycie o zmianie klimatu i jej konsekwencjach?
Zauważyliście skutki zmiany klimatu w Waszej okolicy i chcecie o tym szerzej opowiedzieć?  
Jeśli chociaż na jedno z pytań odpowiedzieliście twierdząco, mamy dla Was propozycję!
Zostańcie dziennikarzami i dziennikarkami dla ochrony klimatu. Zajmijcie się ważnymi dla
każdego obywatela i obywatelki sprawami, działajcie na rzecz swoich rodzin, kolegów i
koleżanek, społeczności szkolnych i lokalnych. Pierwszym krokiem ku temu jest dostęp nas
wszystkich do prawdziwych, rzetelnych informacji, które wykorzystamy do tworzenia
bardziej sprawiedliwego świata.

Dlaczego warto?

Nie wiecie jak zacząć? Bez obaw, we wszystkim Wam pomożemy, a wskazówek udzielą
Wam profesjonalni dziennikarze i dziennikarki. 



Badania opinii oraz listy aktywistów i aktywistek pokazują, że młodzież chce uczyć się o
klimacie. Chcemy odpowiadać na potrzeby młodych ludzi i włączyć naukę o klimacie do
zajęć szkolnych. Potrzebujemy Waszej pomocy. Chcielibyście mieć wpływ na to, o czym i w
jaki sposób mówi się w szkole? Poruszać tematy, które Was interesują? Mieć ciekawe,
angażujące zajęcia z informacjami i przykładami, które są dla Was istotne? Możecie mieć
wpływ! Pomóżcie nam współtworzyć materiały edukacyjne dla szkół o klimacie!

Razem z dziennikarzami, dziennikarkami, nauczycielami i nauczycielkami, naukowcami i
naukowczyniami, aktywsitami i aktywistkami staramy się tworzyć atrakcyjne i rzetelne
materiały edukacyjne: scenariusze zajęć, przewodniki, ćwiczenia i filmy na temat zmiany
klimatu dla uczniów i uczennic. Prawda jest jednak taka, że najlepiej o tym, czego
potrzebuje młodzież wie… młodzież. Dlatego dzisiaj prosimy Was o pomoc. Zostańcie
naszymi konsultantami i konsultantkami!
Chcemy stworzyć grupę młodych ludzi, którzy będą czytać przygotowane przez naszych
specjalistów i specjalistki materiały, komentować je, sprawdzać, podsuwać pomysły i
pomagać, aby były jak najciekawsze. 

Co będziecie robić?
Będziecie wpływać na to, jak będą wyglądać szkolne lekcje na temat klimatu. Będziecie
zapoznawać się z przesłanymi Wam drogą mailową materiałami, a następnie komentować je
za pomocą formularzy online. Gdy będziecie chcieli się zaangażować bardziej, zaprosimy
Was na spotkania z ich twórcami i twórczyniami, abyście mogli opowiedzieć o swoich
odczuciach, potrzebach i pomysłach.

Pomóżcie sobie, swoim rówieśnikom i rówieśniczkom i następnym pokoleniom mieć jak
najlepsze doświadczenie szkolne i lekcje, które przygotują Was do stawiania czoła
globalnym wyzwaniom!

WPŁYWAJ NA TO, JAK O
KLIMACIE MÓWI SIĘ W

SZKOLE



ZAPISZ SIĘ I DZIAŁAJ Z
NAMI!

Poszerzycie swoją wiedzę nie tylko na temat zmiany klimatu, ale też lepiej zrozumiecie
sposób konstruowania przekazów i zbierania informacji.
Poznacie młode osoby z całej Polski, które tak jak Wy chcą wpływać na świat, w którym
żyją! 
Spotkacie specjalistów i specjalistki, którzy już teraz walczą o lepszy świat: naukowców,
naukowczynie,dziennikarzy, dziennikarki!
 Będziecie mogli rozwinąć różne - w zależności od zainteresowań i zdolności -
umiejętności, które przydadzą się Wam w szkole i dalszym życiu. 
Dla najaktywniejszych członków i członkiń, w zależności od sytuacji pandemicznej,
będzie możliwość wzięcia udziału w warsztatach w kraju i za granicą.
Otrzymacie zaświadczenia udziału w międzynarodowym programie "1Planet4All -
Razem dla klimatu!"

Zachęcamy do zgłaszania się uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych, którzy
interesują się kwestiami ochrony klimatu, chcą powiększać i dzielić się swoją wiedzą,
popularyzować wiedzę i razem działać na rzecz ochrony klimatu.

Dokładnie przeczytaj Regulamin i aplikuj przez wypełnienie formularza: 
 https://rejestracja.ceo.org.pl/content/zgloszenia-do-mlodziezowej-grupy-roboczej-
1planet4all-razem-dla-klimatu.

         
     Liczba miejsc ograniczona, dlatego CEO zastrzega sobie możliwość kontaktu z
wybranymi kandydatami i kandydatkami.
Osoby niepełnoletnie potrzebują podpisanej zgody rodziców.

Co zyskacie?


