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 TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ 2018 

w Szkole Podstawowej nr 357 

Warszawa 

 

 

 

Międzyprzedmiotowy Projekt 

Ogólnoszkolny w SP nr 357 

Pod hasłem: „Ratujemy Ziemię przed 

zmianami klimatu. Kupujemy 

odpowiedzialnie i oszczędzamy energię”

19-25 listopada 2018 r. 
 

„ CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. ODPOWIEDZMY NA 

WYZWANIA ZMIENIAJĄCEGO SIĘ ŚWIATA” 

Wstęp 

Hasło TEG 2018 „ Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata” 

jest wyzwaniem dla nauczycieli by włączyć dzieci i młodzież w zdobywanie wiedzy o Zrównoważonym 

Rozwoju i w działania na rzecz realizacji celów ZR.  

Cele Zrównoważonego Rozwoju zostały przyjęte podczas 70. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 

obradującej w dniach 25-27 września 2015 roku w Nowym Jorku. Jednym z palących wyzwań zmieniającego 

się świata jest podjęcie pilnych działań mających na celu zahamowanie zmian klimatycznych 

i przeciwdziałanie ich skutkom – jest to cel 13 ZR. Globalne ocieplenie klimatu stało się faktem, wobec 

którego nikt nie może zostawać obojętny, ponieważ działania i styl życia każdego z nas składają się na 

obecną sytuację klimatyczną Ziemi. Wagę tego problemu podkreśla kolejny Światowy Szczyt Klimatyczny 

COP 24, który odbędzie się w Polsce w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach. Chcąc zwrócić szczególną 

uwagę Uczniów SP 357 na to wydarzenie i problem zmian klimatu podejmujemy się w ramach Tygodnia 

Edukacji Globalnej zająć 12 i 13 Celem ZR. Nasze szkolne hasło TEG 2018 r. brzmi: 

„ Ratujemy Ziemię przed zmianami klimatu. Kupujemy odpowiedzialnie                                           

i oszczędzamy energię” 
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Postępujące zmiany klimatu są wynikiem nowej kultury konsumpcyjnej, często beztroski i ignorancji 

w korzystaniu z dóbr naturalnego środowiska i cywilizacji.  

 Cel 12 ZR brzmi: „ Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji”. 

 Cel 13ZR brzmi: „ Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom” 

Te dwa cele bardzo łączą się ze sobą, ponieważ to nasz styl życia i pęd do ciągłego wzrostu gospodarczego 

oraz zysku wywołał problem zmian klimatu. Możemy jeszcze próbować zmienić obecny kurs, zmieniać 

nawyki i kształtować ekologiczne postawy naszych Uczniów.  

W naszej szkole realizuje się wiele ekologicznych akcji: zbieranie baterii, korków, segregacja śmieci, zbiórka 

makulatury itp.,  ale to ciągle za mało, a my nauczyciele mamy wiele możliwości włączenia młodych ludzi 

do odpowiedzialności za otaczające środowisko połączone ze zdobywaniem konkretnej aktualnej wiedzy.  

W ramach hasła tegorocznego TEG opracowaliśmy projekt międzyprzedmiotowy dotyczący przyczyn 

i skutków globalnego ocieplania klimatu oraz sposobów ograniczania stopnia zagrożenia życia na naszej 

planecie.   

I. Cele ogólne projektu:  

 zwrócenie uwagi na postawy ludzkie związane z racjonalnym gospodarowaniem zasobami 

nieodnawialnymi, a szczególności oszczędzaniem energii. Projekt ma charakter interdyscyplinarny 

i zespołowy skierowany jest do uczniów i nauczycieli zainteresowanych problemami ochrony 

atmosfery; 

 Zapoznanie uczniów z celami Zrównoważonego Rozwoju; 

 Uświadomienie zagrożeń wynikających z ocieplania atmosfery; 

 Kształtowanie właściwych postaw wobec konieczności oszczędzania energii elektrycznej icieplnej; 

 Propagowanie ekologicznego stylu życia; 

 Pobudzanie do działań na rzecz ochrony atmosfery; 

 Wykorzystanie potencjału Uczniów ich kreatywności i talentów; 

 Promocja Szkoły Podstawowej nr 357 na stronach internetowych; 

 

II. Cele szczegółowe: 

 Wskazywanie przyczyn i skutków ocieplania klimatu w skali globalnej i lokalnej; 

 Rozwijanie umiejętności oceny zmian klimatycznych i ich wpływu na życie naszej planety; 

 Uświadamianie konieczności podejmowania działań w skali lokalnej oraz indywidualnej; 

 Zachęcanie do zbierania i analizowania aktualnych informacji na temat zjawisk związanych 

globalnym ocieplaniem klimatu; 

 Tworzenie nowych wzorców postaw pojedynczych oraz grup wobec środowiska naturalnego; 

 Kształtowanie umiejętności kluczowych: 

- czytania i pisania: zdobywanie informacji z różnych źródeł wiedzy niezbędnych w realizacji 

zadań projektowych; 

-kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych – selekcjonowanie i właściwe wykorzystywanie 

informacji o wykorzystaniu energii i zmianach klimatu w Polsce i różnych krajach na świecie; 

-kompetencje językowe- komunikowanie się w różnych sytuacjach; 
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-kompetencje cyfrowe- wykorzystanie stron internetowych w zdobywaniu wiedzy o źródłach 

energii, sposobach jej wykorzystania i oszczędzania, o przyczynach i skutkach zmian klimatu, 

wykonanie prezentacji multimedialnych; 

-kompetencje społeczne- prezentowanie swojego punktu widzenia, efektywne współdziałanie 

w zespole; 

-kompetencje obywatelskie- branie współodpowiedzialności za losy innych ludzi; 

-kompetencje w zakresie przedsiębiorczości - podejmowanie działań na rzecz zmiany stylu 

życia i oszczędzania energii, wykorzystanie wiedzy w praktyce; 

-kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej - zaprezentowanie wykonanych 

zadań projektowych. 

 

III. Przewidywane osiągnięcia ucznia: 

 Podaje przyczyny globalnego ocieplenia klimatu Ziemi; 

 Wymienia obserwowane zjawiska atmosferyczne na kuli ziemskiej i określa ich 

następstwa; 

 Wskazuje obszary na świecie szczególnie zagrożone globalnymi zmianami 

klimatycznymi; 

 Przewiduje dalsze tendencje zmian klimatycznych i ich skutki 

 Wyjaśnia wpływ człowieka na ocieplenie klimatu i przewiduje następstwa jego 

działalności; 

 Ocenia wpływ swoich zachowań na proces zmian klimatycznych; 

 Korzysta z różnych źródeł wiedzy, analizuje i interpretuje dane na wybrany temat; 

 Rozumie koniecznośc oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej w codziennym życiu; 

 Podejmuje własne działania i zachęca innych do działalna rzecz ochrony środowiska 

 

 

IV. Realizatorzy: 

 Nauczyciele: 

1. Katarzyna Zaremba - przyroda 

2. Monika Gutowska – Dyczewska – przyroda, biologia 

3. Irena Ząbek - przyroda 

4. Marek Karaś - geografia 

5. Milena Rostkowska - matematyka 

6. Alicja Franke – język polski 

7. Agata Kurkus -Soja – język polski 

8. Inga Tomasiak – historia 

9. Katarzyna Kosińska – technika 

10. Karolina Bojarska – świetlica 3e 

 

 Uczniowie klas IV-VI i 3e 

 Eksperci: 
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-pracownicy naukowi zajmujący się problematyką zmian klimatycznych: dr hab. Witold Lenart, 

dr Anna Kalinowska, dr Anna Batorczak – Uniwersyteckie Centrum badań na d Środowiskiem 

Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Uniwersytet Warszawski 

 

 

V. Zadania nauczycieli: 

• Każdy Nauczyciel zespołu  projektowego zaplanuje i poprowadzi co najmniej 1 lekcję/ fragment lekcji  lub  

zajęcia podczas Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG) w dniach 19-25 .11. 2018 r. 

 Weźmie  aktywny udział z uczniami w organizacji szkolnej/lokalnej  akcji, wydarzenia  w  Tygodniu 

Edukacji Globalnej 2018 

• Wykorzysta grywalizację (gamifikację) – dostarczoną  grę – w planowaniu lekcji, zajęć szkolnych z uczniami 

• Każdy nauczyciel monitoruje pracę swojego zespołu 

• prześle relację z wydarzeń klasowych, szkolnych (krótka relacja, zdjęcia) do szkolnego lidera na e- mail: 

izabek91@gmail.com 

 

VI. Zakres merytoryczny projektu:  

 

1. Zmiany klimatu, czyli co właściwie się dzieje? 

 Globalne ocieplenie- kryzys „nie na dzisiaj” i nasza percepcja zagrożenia, 

 Efekt cieplarniany w działaniu, 

 Obserwowane zjawiska i ich konsekwencje 

- fale upałów,  

- katastrofalne powodzie, susze, pustynnienie, pożary 

-przesuwanie się stref klimatycznych, 

-topnienie lodowców,  

-topnienie wiecznej zmarzliny, 

-topnienie lodów Arktyki i lodowców Grenlandii i Antarktydy, 

- wpływ zmian temperatury na stan oceanów - wzrost poziomu oceanów, ocieplanie się wody 

w oceanach, 

-wzrost mocy huraganów,  

 wpływ zmian temperatury na stan oceanów - wzrost poziomu oceanów, ocieplanie się 

wody w oceanach, 

 prognozowanie zmiany klimatu Polski, 

 wymieranie gatunków, 

 niedobory wody i ich wpływ na życie ludzi w różnych rejonach świata. 

 

2. Drogi do przyszłości, czyli „niewygodna prawda” 

 Źródła emisji dwutlenku węgla 

 Kraje emitujące najwięcej gazów cieplarnianych 

mailto:izabek91@gmail.com
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 Prognozy dalszych zmian podnoszenia się poziomu gazów cieplarnianych w atmosferze 

oraz zmian temperatury na kuli ziemskiej 

 Wpływ zmian klimatycznych na społeczeństwa: zasoby, uchodźcy, konflikty, 

 Drogi do przyszłości i ich wybór. 

3. Rozdroże: stąd do przyszłości, czyli niełatwy wybór. 

 Sposoby ograniczania emisji gazów cieplarnianych z różnych źródeł, 

 Skutki podejmowania działań lub ich zaniechania, 

 Przyszłość zależy od nas – odpowiedzialność indywidualna i zbiorowa za życie na naszej 

planecie. 

VII. Harmonogram działań: 

 Zapoznanie Dyrekcji szkoły i rady pedagogicznej z ogólna tematyką projektu- 

październik 

 Wyłonienie nauczycieli i uczniów chętnych do pracy w projekcie- październik 

 Zaplanowanie sposobów i terminu prezentacji wyników pracy: 19-23 listopada, 2018 

r., 

 Utworzenie zespołów zadaniowych i przydzielenie zadań – 5 listopada 

 Realizacja scenariuszy lekcji w poszczególnych klasach 

 Prezentacja wykonanych zadań na forum klasy lub szkoły i poza szkołą- do 05 grudnia 

2018 r. 

 Kontynuacja akcji informacyjnej w środowisku lokalnym: szkoła, dom , osiedle. 

 

VIII. Szczegółowe zadania dla Nauczycieli i Uczniów: 

 

Nauczyciel 
 

Temat lekcji i zadanie do wykonania Czas realizacji i Uwagi 

Irena Ząbek- 
lekcje przyrody 

Klasa 4b: „Co to jest Zrównoważony 
Rozwój i jakie są jego cele?” 
- wykonanie gazetki na korytarz szkolny 
pt. „Cele Zrównoważonego Rozwoju” 
 
-klasa 4f: „Dlaczego klimat się ociepla?” 
- wykonanie plakatu: „Skąd się biorą gazy 
cieplarniane?” 

Od 6-21 listopada, 
- koordynacja realizacji i  
przygotowanie prezentacji 
projektu 
na 23 listopada na forum 
szkoły 
 - wykonanie zdjęć z lekcji 
- przygotowanie wystawy 
prac uczniów 

Katarzyna 
Zaremba – 
przyroda i 
godzina 
wychowawcza 

Klasa 4i: Czy nasze zachowania w domu 
wpływają na zmiany klimatu? – 2 lekcje -
godzina wychowawcza i przyroda 

-od 6-21 listopada, 
wg scenariuszy lekcji z „ 
Rozwój Zrównoważony na co 
dzień”, str. 16-22, Anna 
Batorczak , UCBŚi ZR. 
- wykonanie zdjęć z lekcji i 
wysłanie do koodynatora 

Monika 
Gutowska – 
Dyczewska- 
przyroda –klasy 
6 

Klasa 6a/6b – „ Ziemia na rozdrożu. 
Globalne zmiany klimatu- obserwowane 
zjawiska i ich konsekwencje” 
- Uczniowie wykonują prezentacje 
multimedialne w grupach na ww. temat. 

- od 6- 21 listopada wg 
propozycji scenariusza z 
pozycji „ Lekcje z klimatem”, 
Sc. Nr 3, str 15- 21, wyd. 
Fundacja „Nasza Ziemia”, 
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- chętni wykonują plakaty o emisji gazów 
cieplarnianych 

- omówienie i 
przedstawienie wybranych 
prezentacji na forum klasy 
-ocena wykonanych 
prezentacji multimedialnych, 
-wykonanie zdjęć z lekcji 
oraz przesłanie do 
koordynatora 

Marek Karaś - 
geografia 

Klasa 5 (2wybrane) – „ Co to jest efekt 
cieplarniany i na czym polegają zmiany 
klimatu?”  
- po realizacji tematu Uczniowie w 
zespołach wykonują plakaty na temat: 
Klasa 5a:  
1) „Jak ograniczyć emisję dwutlenku 

węgla?” 
2) „Niepokojące zjawiska pogodowe i 

ich wpływ na życie ludzi” 
 

- od 7 – 21 listopada, 
- wykonanie zdjęć z lekcji i 
plakatów oraz wysłanie do 
koordynatora 

Milena 
Rostkowska – 
matematyka 
lub godzina 
wychowawcza 

Klasa 6a: „ Ziemia na rozdrożu, czyli czas 
na działanie” 
- uczniowie przygotowują ankietę na 
temat wykorzystania energii elektrycznej 
i cieplnej w domu, przeprowadzają w 
klasie i opracowują wyniki, wyciągają 
wnioski 

 
-Według propozycji 
scenariusza „Lekcje z 
klimatem” –str. 15-17, 
„Fundacja Nasza Ziemia” 
-Od 6- do21 listopada, 
Przeprowadzenie lekcji i 
wysłanie zdjęć na e-mail do 
koordynatora 
 

Alicja Franke – 
godzina 
wychowawcza, 
język polski 

6b: „ Ziemia na rozdrożu, czyli czas na 
działanie” 
Propozycje zadań dla uczniów: 
 – napisanie rozprawki na temat:                       
„ Warszawa miastem ludzi czy dla 
samochodów” 
lub: „Przyszłość naszej planety” 
-własne wiersze na temat oszczędnego 
gospodarowania energią 
-przygotowanie „Księgi cytatów”- 
zebranie opinii , wypowiedzi znanych 
naukowców, polityków i ludzi ze świata 
biznesu na temat wpływu człowieka na 
przyszłość naszej planety. 

-Według propozycji 
scenariusza „Lekcje z 
klimatem” –str. 15-17, 
„Fundacja Nasza Ziemia” 
Od 6 – 21 listopada,  
-Nauczyciel ocenia prace 
uczniów i wystawia oceny, 
-wykonuje zdjęcia z lekcji,  
lub prac uczniowskich i 
wysyła do koordynatora 

Agata Kurkus – 
Soja, język 
polski, godzina 
wychowawcza  

Klasa 4g: „Ekologia w naszym domu” ,  
lub temat: „Świadoma konsumpcja”; 
-propozycja zadania dla uczniów: 
napisanie opowiadania - „ Ziemia za 100 
lat”. 

Według propozycji 
scenariusza z książki „Rozwój 
zrównoważony na co dzień”, 
str. 16-30 
-ocena prac uczniów, 
- wykonanie zdjęć z lekcji i 
przesłanie do koordynatora 
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Inga Tomasiak- 
historia 

5a: „Wpływ ocieplania klimatu na życie 
naszej planety” 
Propozycja pracy dla uczniów: 
-opracowanie artykułu do gazetki 
szkolnej na temat: „Dlaczego ludzie 
migrują?” 

 
-Od 6-do 21 listopada 
-lekcja według propozycji 
scenariusza „Wpływ 
ocieplania klimatu na 
ekosystemy i życie naszej 
planety” – z pozycji „ Lekcje 
z klimatem”, Fundacja Nasza 
Ziemia, 
- wykonanie zdjęć z lekcji i 
przesłanie do koordynatora 

Katarzyna 
Kosińska- 
technika, 
godzina 
wychowawcza 

Klasa 4p: „Jak mniej może znaczyć 
więcej? – odpowiedzialne zakupy” 

Lekcja według propozycji 
scenariusza z pozycji: 
„Zrównoważony rozwój na 
co dzień” 
- wykonanie zdjęć z lekcji i 
przesłanie do koordynatora 
- pomoc przy wykonaniu 
dekoracji do 
zaprezentowania projektu 
na dzień 23 listopada. 
 

Karolina 
Bojarska , 
świetlica 

Klasa 3e: „Moje śmieci” 
- propozycja zajęcia dla uczniów: 
nauczenie się piosenki pt.”Ziemia to 
wyspa zielona” – www. you tube 
- wykonanie prac plastycznych pt. 
„Jestem przyjacielem Ziemi” 

- propozycja zajęć ze strony: 
www.Eko-generator”/ 
 Scenariusz zajęć dla uczniów 
z kl. IV-VI szkoły 
podstawowej, 
- wykonanie zdjęć z zajęć i 
przesłanie do koordynatora 

 

IX. Sposób prezentacji projektu: 

 Apel szkolny na podsumowanie Tygodnia Edukacji Globalnej w dniu 23 listopada, sala 

gimnastyczna. 

 Wystawa prac plastycznych i gazetek wykonanych przez Uczniów. 

 Publiczne przedstawienie rezultatów projektu i podsumowanie- 23.11.2017 r. 

 

- strona internetowa szkoły i : 

- #TEG2018  

-#GEW2018  

-#CeleZrównoważonegoRozwoju  

-#GlobalneWyzwania 

-#WorldIsChanging. 

- teg@zagranica.org.pl.  

 -(link: http://bit.ly/TEG_2018) 

 

 

 

 

mailto:teg@zagranica.org.pl
http://bit.ly/TEG_2018
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X. Kryteria oceny pracy i rodzajów aktywności uczniów:  

 

-efektywność pracy zespołu i aktywność Uczniów, 

-stopień zrozumienia problemu zmian klimatu 

-styl pracy grupy- zaangażowanie poszczególnych członków grupy 

-sposób zaprezentowania wyników pracy- zainteresowanie innych opracowanym tematem 

-podjęcie aktywności w środowisku lokalnym na rzecz oszczędzania energii elektrycznej i 

cieplnej, propagowanie ekologicznych toreb do robienia zakupów- toreb wielokrotnego 

użytku. 

 

XI.  Zasoby 

 Posiadane:  

- wiedza, umiejętności oraz zaangażowanie emocjonalne Uczniów i Nauczycieli, 

- umiejętność współpracy w zespole, 

-wsparcie ze strony Dyrektora szkoły i środowiska szkolnego, 

- znajomość źródeł informacji o środowisku, 

- pomoce dydaktyczne ( mapy, plansze, rzutniki, komputery z zasobów szkoły) 

 Wymagane : 

-Fundusze na nagrody dla uczniów, drukowanie i powielanie materiałów;  

- materiały papiernicze 

 

XII . Ewaluacja projektu: 

 Pozytywna ocena odbiorców projektu, 

 Satysfakcja realizatorów projektu z wykonanych zadań 

 Chęć uczniów do dalszej twórczej pracy na rzecz środowiska 

XIII. Narzędzia ewaluacji: 

 Ankieta ewaluacji projektu 

 Rozmowy z odbiorcami 

 

UWAGA! NAUCZYCIELE MOGĄ RÓWNIEŻ NIECO ZMIENIĆ SCENARIUSZE I WYKORZYSTAĆ WŁASNE 

POMYSŁY!!! Muszą być jednak powiązane z globalnym ociepleniem i zmianami klimatu, chociaż 

to wszystko jest ze sobą połączone i zakupy i śmieci i oszczędzanie energii etc. 

 

Opracowała Irena Ząbek 

W opracowaniu wykorzystano przykładowy projekt z pakietu: „Lekcje z klimatem” oraz: 

 e-globalna.edu.pl 

 http://teg.edu.pl/category/pomysly-na-teg 

 

 http://ucbs.uw.edu.pl/wp-content/uploads/Rozw%C3%B3j-zr%C3%B3wnowa%C5%BCony-na-co-

dzie%C5%84-scenariusze-2017.pdf 

https://zagranica.us16.list-manage.com/track/click?u=4249c96b75fb618bd6e5f63d0&id=65c25536e8&e=6cdbd5da6a
http://teg.edu.pl/category/pomysly-na-teg
http://ucbs.uw.edu.pl/wp-content/uploads/Rozw%C3%B3j-zr%C3%B3wnowa%C5%BCony-na-co-dzie%C5%84-scenariusze-2017.pdf
http://ucbs.uw.edu.pl/wp-content/uploads/Rozw%C3%B3j-zr%C3%B3wnowa%C5%BCony-na-co-dzie%C5%84-scenariusze-2017.pdf
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 https://glowna.ceo.org.pl/dla-biznesu-csr/projekty/lekcje-z-klimatem-dla-ministerstwa-%C5%9Brodowiska 

 https://www.google.pl/search?q=klimatdlaziemi.pl&rlz=1C1DGBY_enPL509PL525&oq=klimat+dla+ziemi&aq

s=chrome.1.69i57j0l5.9734j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 file:///C:/Documents%20and%20Settings/admin/Moje%20dokumenty/Downloads/Moje_smieci_moja_spra

wa.pdf 

 WWW.eglobalna.pl 

 http://ekodzieciaki.mos.gov.pl/ 

 Ośrodek informacji ONZ w Warszawie 
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