
Działaj na 
rzecz  
klimatu! 

Zaangażuj  
swoją szkołę



Istotą projektu jest wzmocnienie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy 
na temat globalnych wyzwań klimatycznych oraz danie im możliwości podję-
cia konkretnych działań w swoim najbliższym otoczeniu – szkole, które będą 
przyczyniały się do bardziej zrównoważonego funkcjonowania społeczności 
szkolnej. W tym celu przygotujemy nauczycielki i nauczycieli współpracują-
cych z samorządem szkolnym do włączenia w program działania samorzą-
dów kwestii związanych z globalnym bezpieczeństwem klimatycznym i zrów-
noważonym rozwojem. Przedstawimy narzędzia do przeprowadzenia przez 
uczniów audytów klimatycznych oraz sposobów na wspólne ze społecznoś- 
cią szkolną wypracowanie rozwiązań.

Udział w dwudniowym szkoleniu na temat przyczyn i charakte-
ru globalnych wyzwań oraz w jaki sposób usprawnić codzienne 
działanie szkoły, by działała w sposób bardziej zrównoważony.

Możliwość poznania metod stosowania podstawowej zasady 
edukacji obywatelskiej, w której kluczowe jest dawanie uczniom 
możliwości działania.

Pomysł na pracę z samorządem uczniowskim wokół zagadnień 
zrównoważonego rozwoju.

Komplet uniwersalnych materiałów do przeprowadzenia diagno-
zy – szkolnego audytu klimatycznego oraz przewodnik, jak prze-
prowadzić cały proces krok po kroku.

Zapraszamy szkoły podstawowe do wzię-
cia udziału w nowym projekcie poświęconym  
globalnym wyzwaniom związanym ze zrówno-
ważonym rozwojem i zmianami klimatycznymi 
„Odpowiedź na globalne wyzwania klimatyczne 
zaczyna się w szkole”.

Na czym polega projekt?

Co zyskają Państwo dzięki  
realizacji projektu?



Społeczność szkolna będzie miała możliwość wzięcia udziału  
w działaniach rozwijających ich wiedzę o globalnych wyzwa-
niach klimatycznych oraz umiejętności analizowania i planowa-
nia działań na rzecz tworzenia bardziej zrównoważonej szkoły. 

Możliwość przeprowadzenia realnej zmiany w codziennym fun- 
kcjonowaniu, dzięki której szkoła będzie działać w bardziej zrów-
noważony sposób.

Zaangażowanie uczniów w codzienne sprawy szkoły, włącznie 
do działań samorządu szkolnego zagadnień związanych z glo-
balnymi wyzwaniami.

Komplet uniwersalnych materiałów pozwalających w kolejnych 
latach przeprowadzić w szkole dalsze działania podnoszące ja-
kość jej funkcjonowania.

Celem szkolenia będzie przekazanie 2 nauczycielom i nauczy-
cielkom (pracującym na co dzień z samorządem uczniowskim) 
wiedzy na temat najważniejszych wątków edukacji globalnej  
i wyzwań klimatycznych oraz przygotowanie do przeprowadze-
nia działań edukacyjnych z samorządem uczniowskim w swoich 
szkołach.

Dwudniowe szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkolenia  
Nauczycieli lub online, w zależności od sytuacji epidemicznej.

Przeszkoleni nauczyciele razem z samorządem uczniowskim 
przeprowadzą w swojej szkole apel skierowany do społeczności 
szkolnej. W trakcie apelu przedstawią dalsze działania w projek-
cie oraz zaproszą uczniów do udziału w szkolnej samorządowej 
grupie zadaniowej, która będzie przeprowadzać audyt i wprowa-
dzać zmiany. 

Nauczyciele otrzymają scenariusz apelu oraz prezentację do wy-
korzystania w jego trakcie.

Co zyska Szkoła dzięki  
realizacji projektu? 

Jakie działania  
zaplanowano w projekcie?

Szkolenie
24-25 września  
lub 15-16 października

Szkolne Apele
Wrzesień/październik



Uczniowie, którzy zgłoszą się do grup zadaniowych będą spraw-
dzać za pomocą otrzymanych kwestionariuszy, czy i jak ich szkoła 
działa w sposób przyjazny klimatowi w obszarach takich, jak: re-
cykling, energia, woda, jedzenie, pomoce naukowe itp. Członko-
wie samorządu uczniowskiego zbiorą dane od grup zadaniowych 
i przygotują raport końcowy według przygotowanego wzoru.

Nauczyciele wraz z samorządem uczniowskim przeprowadzą 
szkolną naradę, do której zaproszą nauczycieli, pracowników, dy-
rekcję, uczniów i rodziców. Na naradzie zostaną przedstawione 
wnioski z audytów oraz będą wypracowywane przez całą spo-
łeczność szkolną rekomendacje do zmian. 

Narada odbędzie się według przedstawionego na początkowym 
szkoleniu scenariusza. 

Rekomendacje zostaną przedstawione dyrekcji i to już od władz 
szkolnych będzie zależało wprowadzanie zmian. 

Wszystkie działania w projekcie zostaną omówione w przewod-
niku, który nauczyciele otrzymają na szkoleniu razem z prezen-
tacją oraz arkuszami audytu klimatycznego. W trakcie realizacji 
szkolnych zadań trenerzy Fundacji przeprowadzą dodatkowe 
2-godznne spotkania online, żeby wesprzeć nauczycieli w pro-
wadzeniu działań.

Deklaracja 1 lub 2 nauczycielek lub nauczycieli pracujących z sa-
morządem uczniowskim do wzięcia udziału w szkoleniu.

Deklaracja szkoły oraz nauczycieli oddelegowanych do udziału 
w projekcie do przeprowadzenia we współpracy z samorządem 
uczniowskim apelu, audytu oraz narady szkolnej.

Zapewnienie 1 lub 2 nauczycielkom lub nauczycielom udziału  
w dwudniowym szkoleniu w OSN (Fundacja nie pokrywa kosz-
tów dojazdu).

Zapewnienie nauczycielom dostępu do komputera z kamerą, gło-
śnikiem i mikrofonem w celu wzięcia udziału w szkoleniu online.

zobowiązanie do współpracy z Fundacją Civis Polonus w zakre-
sie korzystania ze wsparcia eksperckiego oraz dokumentowania 
rezultatów projektu.

Szkolny Audyt  
Klimatyczny
październik

Szkolna Narada  
Klimatyczna
październik/listopad

Wdrażanie zmian
listopad - 

Warunki uczestnictwa 
szkoły w projekcie



Do projektu zapraszamy szkoły podstawowe, a z każdej szkoły 1 lub 2 na-
uczycielki lub nauczycieli. W szczególności zapraszamy osoby, które miały 
wcześniej do czynienia z tematem edukacji globalnej, np. w poprzednich pro-
jektach realizowanych przez Fundację Civis Polonus. 

Fundacja od 15 lat prowadzi szereg działań i projektów skierowanych na roz-
wijanie kompetencji społeczno-obywatelskich i partycypacji obywatelskiej  
w przestrzeni publicznej, w tym w szczególności dotyczących: samorząd-
ności uczniowskiej i Młodzieżowych Rad Gmin. Dzięki naszym działaniom 
ponad 9000 uczniów doświadczyło znaczącej samorządności uczniowskiej, 
przeszkoliliśmy 1700 nauczycieli z ponad 600 szkół.

Zrealizowaliśmy 42 projekty wzmacniające partycypację obywatelską mło-
dzieży i Młodzieżowych Rad Gmin. Od ponad 5 lat systematycznie realizu-
jemy również projekty z zakresu Edukacji globalnej, m.in: „Uczymy (się)  
razem dla świata” „Uczymy (się) dla pokoju”, „Uczymy (się) edukacji globalnej”,  
„Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, „Szkolne i dzielnicowe agendy na rzecz klima-
tu. Samorządy uczniowskie i młodzieżowe rady dzielnic podejmują działania 
na zapobiegające zmianom klimatycznym na poziomie szkoły i dzielnicy”. 

Więcej o działalności fundacji oraz realizowanych projektach można znaleźć 
na stronie http://civispolonus.org.pl/

Jak wziąć udział w projekcie?

O Fundacji Civis Polonus

Kontakt:
Katarzyna Chrapka
katarzyna.chrapka@civispolonus.org.pl
Fundacja Civis Polonus
ul. Bagatela 10/36 
00-585 Warszawa
tel/fax 509 725 536

http://civispolonus.org.pl/


Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


