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Projekt „Edukacja z klimatem” 

Termin realizacji projektu: od 9 sierpnia 2013r. do 22 października 2013r. 

 W ramach projektu „Edukacja z Klimatem” Fundacja Aeris Futuro zrealizuje 

następujące działania: 

1. Szkolenie dla nauczycieli – w ramach szkolenia uczestnikom zostaną 

przedstawione informacje dotyczące koncepcji zrównoważonego, ze szczególnym 

uwzględnieniem problemu zmian klimatu. Istotna część szkolenia poświęcona 

zostanie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, ze szczególnym naciskiem 

położonym na jej rolę w kształtowaniu postaw uczniów i budowaniu poczucia 

odpowiedzialności za losy Świata. Nauczyciele zapoznają się również z 

praktycznymi metodami wdrażania EZR do programu nauczania. Ostatnia część 

spotkania poświęcona zostanie omówieniu przebiegu i realizacji projektu w 

szkołach. 

 

2. Warsztaty dla uczniów – trenerzy przeprowadzą warsztaty z trzema klasami 

wytypowanymi przez szkołę. W każdej klasie zrealizowane zostaną dwa tematy, a 

realizacja każdego z nich zajmie dwie jednostki lekcyjne.  

 W trakcie pierwszych warsztatów uczniowie dowiedzą się jakie są przyczyny 

zmian klimatu, czym są gazy cieplarniane i jaki jest ich wpływ na klimat, 

kto jest odpowiedzialny za zmiany klimatu, a także, co można zrobić 

samodzielnie, aby przeciwdziałać ich pogłębianiu.  

 Drugie warsztaty będą poświęcone globalnym skutkom zmian klimatu w 

aspekcie przyrodniczym, społecznym i ekonomicznym. Uczniowie dowiedzą 

się, w jaki sposób są zaangażowani w globalną sieć powiązań, oraz że wpływ 

naszych wyborów, zachowań i nawyków może być odczuwalny tysiące 

kilometrów od naszego miejsca zamieszkania. 

  

3. Projekt uczniowski „Klimatyczne śledztwo” – klasy biorące udział w projekcie 

zobowiązane zostaną do przeprowadzenia w szkole „Klimatycznego śledztwa”. 

Uczniowie pracując zespołowo spróbują oszacować ślad klimatyczny swojej szkoły 

wykorzystując różnorodne, dowolne metody badawcze (np. wywiady z 

pracownikami administracyjnymi szkoły, ankiety badające sposób dojazdu 

uczniów i nauczycieli do szkoły, analizy zużycia energii na podstawie stanu 

liczników, obliczenie poboru energii przez urządzenia biurowe oraz oświetlenie na 

podstawie ich liczby, mocy i czasu pracy itp.). W trakcie realizacji tej części 

zadania uczniowie będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia nauczycieli jak i 

pracowników Fundacji Aeris Futuro. 

Druga część zadania będzie polegała na wskazaniu przez uczniów możliwych 

rozwiązań, których zastosowanie mogłoby zmniejszyć ślad klimatyczny szkoły, 

począwszy od najprostszych działań aż po poważne inwestycje (kampania 

informacyjna wśród uczniów, nauczycieli lub rodziców na dowolny temat związany 

z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, wymiana lub uszczelnienie okien, montaż 

stojaka na rowery, instalacja kolektorów ciepła itp.).  

Podsumowaniem realizacji projektu będzie raport pisemny (sprawozdanie), poster 

lub prezentacja multimedialna, które będą podstawą wyłonienia klasy, która w 

sposób najbardziej rzetelny wywiąże się z realizacji zadania „Klimatyczne 

śledztwo”. Uczniowie zwycięskiej klasy zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi. 
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Jednocześnie zachęcamy uczniów do przygotowania własnego materiału 

audiowizualnego, przedstawiającego realizację projektu uczniowskiego 

„Klimatyczne śledztwo”. Ciekawe fragmenty zostaną uwzględnione w czasie 

montażu 3-minutowego filmu z realizacji projektu „Edukacja z klimatem”. 

 

4. Happening – podsumowaniem działań w szkołach będzie przygotowanie szkolnego 

happeningu przez klasy zaangażowane w realizację projektu. Jego celem będzie 

zapewnienie efektu kaskadowego, poprzez przekazanie uczniom innych klas 

wiedzy zdobytej w czasie warsztatów. Happening może przyjąć dowolną formę 

zaproponowaną i ustaloną przez Szkołę – może być to konferencja, apel, akcja 

plakatowa czy informacyjna, przygotowanie stoiska czy programu artystycznego. 

W trakcie święta obecni będą przedstawiciele Fundacji Aeris Futuro. Tego dnia 

wyłonieni i nagrodzeni zostaną zwycięscy międzyklasowego konkursu.  

 

5. Film – w czasie realizacji projektu „Edukacja z Klimatem” powstanie ok. 3-

minutowy film, który zostanie zaprezentowany uczestnikom COP19 (Konferencji 

Klimatycznej) odbywającej się w Warszawie w listopadzie 2013 roku. 

Ślad klimatyczny inaczej: ślad węglowy (ang. carbon footprint) – całkowita suma emisji 

wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, firmę, produkt lub 

wydarzenie. Do obliczania śladu klimatycznego posłużyć mogą dostępne w Internecie 

kalkulatory CO2 (http://aerisfuturo.pl/kalkulator/index.html). Za pomocą kalkulatora 

można obliczyć również, ile należy posadzić drzew aby zrównoważyć emisję CO2 

wywołaną przez daną osobę czy wydarzenie (ang. carbon offset). 

Współczynniki emisji CO2: 

 Standardowy współczynnik emisji obliczony dla Polski 

1,191 kg CO2/kWhe (oznacza to, że w Polsce wyprodukowanie 1 

kilowatogodziny energii jest związane z emisją 1,191 kg CO2 do atmosfery) 

 Współczynnik emisji dla spalania paliw 

2,32 kg CO2/litr (oznacza to, że spalenie jednego litra benzyny w 

samochodzie związane jest z emisją 2,32 kg CO2 do atmosfery) 

 1 kg CO2 to ekwiwalent: 

 podróży publicznymi środkami transportu (pociągiem lub autobusem) na 

odległość 12 km 

 przejazdu samochodem 6 kilometrów (przy spalaniu 7.3 litra na 100 km)  

 lotu samolotem na odległość 2.2 km 

 pracy przy komputerze przez 32 godziny (dla 60W komputera)  

 produkcji 5 plastikowych worków 

 produkcji 2 plastikowych butelek 

 Produkcji 1/3 cheesburgera (produkcja każdego cheesburgera powoduje 

emisję 3.1 kg CO2!) 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_w%C4%99gla
http://aerisfuturo.pl/kalkulator/index.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_w%C4%99gla
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Źródła: 

„Metodyka wyliczania carbon footprint” – podsumowanie seminarium Ministerstwa 

Gospodarki i CSRinfo, 2009 (http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/5F07298D-1CFC-

4D08-85DC-41E2A042001B/56758/Carbonfootprint.pdf) 

„Współczynniki emisji”, Porozumienie między burmistrzami dla zrównoważonej 

gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym 

(http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/technical_annex_pl.pdf) 

http://cotap.org/home/methodology/ 

 

http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/5F07298D-1CFC-4D08-85DC-41E2A042001B/56758/Carbonfootprint.pdf
http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/5F07298D-1CFC-4D08-85DC-41E2A042001B/56758/Carbonfootprint.pdf
http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/technical_annex_pl.pdf
http://cotap.org/home/methodology/

