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Wprowadzenie 

Zmiany klimatyczne stanowią prawdopodobnie największe zagrożenie, z jakim kiedykolwiek 

zmierzyły się instytucje społeczne, polityczne i gospodarcze. Konsekwencje tych zmian są poważne, 

ryzyko i niepewność duże, polityka ochrony środowiska złożona, psychologia zagmatwana, 

zjawiska katastrofalne, a interakcje z innymi kwestiami środowiskowymi i nie środowiskowymi 

liczne. Istniejące dziś systemy rozwiązywania problemów społecznych nie zostały stworzone ani 

nie ewoluowały, by radzić sobie z zestawem wzajemnie powiązanych problemów o takiej wadze, 

skali i złożoności. Nie było żadnych precedensów. Jak dotąd nie udało nam się w pełni rozwiązać 

tego problemu. Wyzwania będą się utrzymywać - zarówno gdy będziemy starali się im zapobiegać, 

jak i gdy będziemy starali się dostosować do wpływu zmian klimatu - a nasze systemy będą musiały 

nauczyć się reagować w najlepszy możliwy sposób. Dlatego też jedno z kluczowych pytań 

społecznych, politycznych i ekonomicznych tego stulecia brzmi: "Jak działać?". 

Jedną z możliwych odpowiedzi jest aktywizm ekologiczny, który może przyczynić się do wzrostu  

świadomości ekologicznej ludzi. Praktyki w tym zakresie mogą rozwijać kluczową formę 

uczestnictwa obywatelskiego od najmłodszych lat. Dzięki temu, nawet małe dzieci mogą 

kwestionować obecne warunki, przewidywać lepsze alternatywy dla siebie i społeczeństwa oraz 

wzmacniać swoją pozycję, aby stać się aktywnymi obywatelami w walce ze zmianami klimatu,  

czerpiąc z edukacji obywatelskiej i ekologicznej. Co więcej, ważne jest, aby uświadamiać młodzież 

w zakresie źródeł i następstw katastrof ekologicznych, ponieważ to oni będą dotknięci skutkami 

nadchodzących zmian klimatycznych i zanieczyszczenia środowiska. 

Biorąc pod uwagę powyższe, ostatecznym celem „Podręcznika Aktywizmu Ekologicznego” jest 

dostarczenie użytecznych materiałów na temat edukacji obywatelskiej i aktywizmu ekologicznego, 

wyjaśnienie różnych powiązanych pojęć, a także przedstawienie rzeczywistych i skutecznych 

sposobów ich implementacji, w tym gotowych wzorców dobrych praktyk. Dzięki tym materiałom 

edukacyjnym, dzieci i młodzież będą miały możliwość kształtowania wartości dla siebie i innych w 
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swoich społecznościach, jednocześnie rozwijając i doskonaląc cenne umiejętności i kompetencje. 

Innymi słowy, uczniowie i młodzież mogą być postrzegani jako grupa mocno zaangażowana w 

rozwiązywanie problemów środowiskowych i rozwijania umiejętności dla przyszłych inicjatyw na 

rzecz zmian. 

Ponadto, „Podręcznik Aktywizmu Ekologicznego” ma uzupełniać Pakiet Edukacyjny dotyczący 

Zmian Klimatu (O1) i być integralną częścią programu edukacyjnego Students in Climate Action 

(UCZNIOWIE W DZIAŁANIU NA RZECZ KLIMATU) w tym sensie, że łączy to, co jest identyfikowane 

jako dwie główne postawy społeczne charakteryzujące przyszłych obywateli: zrównoważona, 

odpowiedzialna środowiskowo postawa i mentalność aktywisty społecznego. Podczas gdy 

pierwsza z nich rozwija ważne umiejętności utrzymania się i zielone umiejętności, druga zapewnia, 

że są one wykorzystywane dla równego przetrwania wszystkich.  Celem tego podręcznika jest 

pomoc nauczycielom i wychowawcom w zwiększeniu świadomości młodych ludzi na temat 

przysługujących im praw oraz umożliwienie im zajęcia czołowej pozycji w walce z katastrofą 

klimatyczną. 

 

„Podręcznik Aktywizmu Ekologicznego” jest zatem skierowany do nauczycieli i wychowawców, i 

jest podzielony na trzy części:  
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- pierwsza wyznacza podstawy teoretyczne w oparciu o materiały edukacyjne i wyjaśniające; 

zawiera wytyczne dotyczące wprowadzania małych dzieci w koncepcje i praktyki związane z 

odpowiedzialnością za środowisko, aktywnym obywatelstwem, zbiorowym działaniem 

społecznym i innymi pokrewnymi koncepcjami. 

- druga pokazuje, w jaki sposób aktywizm ekologiczny może przyczynić się do zmian; prezentuje 

zestaw atrakcyjnych dla uczniów gier planszowych, który poszerza ich wiedzę na temat zmian 

klimatycznych i aktywizmu ekologicznego w przyjazny/ciekawy/interesujący dla nich  sposób. 

- trzecia obejmuje ćwiczenia edukacyjne z aktywizmu ekologicznego, które pozwolą dzieciom 

zaangażować się w praktyczne działania na rzecz środowiska, zwiększając ich kreatywność i 

rozwijając wiele ważnych i przydatnych umiejętności XXI wieku, takich jak krytyczne myślenie, 

rozwiązywanie problemów, współpraca, komunikacja, własna ekspresja, wystąpienia publiczne i 

prezentacje, jak również świadomość globalna i wiedza o środowisku.  
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Grupy docelowe 

Biorąc pod uwagę grupy docelowe, podręcznik może być wykorzystywany przez nauczycieli i 

pracowników szkół  - zarówno podstawowych, jak i średnich, ponieważ podstawy teoretyczne są 

adresowane do nauczycieli i trenerów. Z kolei historie z życia wzięte, dotyczące aktywizmu 

ekologicznego, gry planszowe i proponowane działania edukacyjne są na tyle jasno przedstawione, 

że adresowane są też bezpośrednio do uczniów szkół podstawowych i średnich. Ponadto 

podręcznik jest skierowany do nauczycieli i edukatorów, którzy chcą go wdrożyć jako niezależne 

narzędzie do uczenia się i nauczania lub jako powiązaną część całego projektu Students in Climate 

Action.  

Jednocześnie, ponieważ podręcznik ten ma elastyczną i przyjazną dla użytkownika strukturę i treść, 

może być skutecznie wykorzystywany przez nauczycieli szkół podstawowych i średnich, 

edukatorów, osoby pracujące z młodzieżą lub trenerów oraz inne podmioty zaangażowane w 

edukację. Ogólnie rzecz biorąc, „Podręcznik Aktywizmu Ekologicznego” ma na celu wskazać 

nauczycielom, w jaki sposób wzmacniać pozycję uczniów, prowadzić ich i pokazywać kreatywne 

techniki aktywizmu społecznego i ekologicznego, dostarczając im kilku przydatnych narzędzi. Jest 

on przeznaczony dla początkujących w tej dziedzinie, a jego wdrożenie nie wymaga dużego 

doświadczenia, ponieważ zawiera całą teorię niezbędną do dogłębnego zrozumienia zagadnienia 

obywatelstwa ekologicznego.  
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Cele Nauczania 

Dzięki „Podręcznikowi Aktywizm Ekologicznego” nauczyciele i edukatorzy będą mogli poznać takie 

pojęcia jak działanie społeczne, edukacja obywatelska, aktywizm ekologiczny i obywatelstwo 

ekologiczne, a także związane z nimi podejścia edukacyjne. Jednocześnie uświadomią sobie, że 

wszystkie te koncepcje są już stosowane w praktyce z wielkim powodzeniem i mają duży wpływ 

zarówno na uczniów i młodzież, jak i na całe społeczeństwo.  

Proponowane ćwiczenia edukacyjne dotyczące aktywizmu ekologicznego stanowią rdzeń 

„Podręcznika Aktywizmu Ekologicznego”, ponieważ oferują one bogactwo działań dostosowanych 

do edukacji podstawowej i średniej w celu zapewnienia nauczycielom gotowych do użycia 

materiałów. Dzięki proponowanym ćwiczeniom edukacyjnym, uczniowie zrozumieją zagadnienia 

dotyczące zakresu i perspektyw obywatelstwa środowiskowego oraz poznają różne sposoby 

aktywizmu. Innymi słowy, Podręcznik wprowadza uczniów w koncepcje i praktyki 

odpowiedzialności społecznej, obywatelstwa ekologicznego i zbiorowego działania społecznego w 

celu rozwijania przydatnych umiejętności XXI wieku (np. umiejętności społecznych, współpracy, 

krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów), jak również zielonych umiejętności, takich jak 

zarządzanie odpadami i nawyki zrównoważonej konsumpcji.  

Dlatego też materiał edukacyjny zebrany w tym podręczniku dotyczy aktywizmu obywatelskiego 

w zakresie ochrony środowiska i w tym kontekście należy oczekiwać, że uczniowie będą :  

● wykazywać zaangażowanie obywatelskie, 

● przyjmować postawę solidarności i przynależności do społeczności lokalnej, 

● rozumieć, szanować i doceniać różne punkty widzenia i perspektywy, 

● rozwijać umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, 

● łączyć życie szkolne z życiem codziennym w swojej społeczności/sąsiedztwie, 

● dostrzegać i rozumieć znaczące konsekwencje zanieczyszczenia środowiska i zmian 

klimatycznych,  
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● uświadamiać sobie problemy środowiskowe i ich szkodliwy wpływ na życie człowieka i 

przyrodę, 

● angażować się w różne odkrywcze działania edukacyjne i rozwijali umiejętności badawcze, 

● wykazywać się empatią , 

● rozwijać umiejętności współpracy, komunikacji i podejmowania decyzji, 

● wzmacniać swoje umiejętności w zakresie aktywizmu społecznego i ekologicznego.  
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Analiza potrzeb edukacyjnych 

W ramach projektu SiCA i jednego z jego działań (IO1 Pakiet edukacyjny dotyczący zmian klimatu), 

przeprowadzono  ankietę na temat edukacji o środowisku i zmianach klimatu z udziałem 

nauczycieli i uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Ważne jest, aby przedstawić tutaj główne 

wnioski z przeprowadzonych badań, tak by wziąć pod uwagę istniejące potrzeby i braki, zanim 

zapoznamy się z materiałami edukacyjnymi zawartymi w podręczniku – „Podręcznik Aktywizmu 

Ekologicznego” (Environmental Activism Handbook). 

Po pierwsze, nauczyciele, którzy wzięli udział w badaniu, uważają, że ich wiedza na temat zmian 

klimatu jest na zadowalającym poziomie, jednak zauważają duże braki u uczniów w tym zakresie. 

Ponadto, jako trudność wymieniono niewystarczającą liczbę godzin poświęconych na edukację o 

zmianach klimatu. Istnieje zatem potrzeba poprawy jakości kształcenia w zakresie zmian klimatu, 

zarówno pod względem liczby godzin, jak i przekazywanych treści. 

Co więcej, zgodnie z odpowiedziami ankietowanych uczniów, zdecydowana większość z nich 

spotkała się z terminem zmian klimatu, jednak dostrzega w tym temacie wiele zagadnień 

pomijanych w procesie edukacji lub omawianych w niewielkim zakresie. Dlatego też, ich zdaniem, 

istnieje potrzeba poprawy jakości kształcenia w zakresie zmian klimatu. 

W trakcie realizowanych warsztatów, których celem było zweryfikowanie wiedzy najmłodszych 

uczniów, zaobserwowano, że byli oni zainteresowani wszystkimi aspektami zmian klimatu, byli 

uważni i zaangażowani oraz chętnie dzielili się swoją wiedzą i przemyśleniami na temat problemu. 

Prawie wszyscy badani uczniowie chcą chronić środowisko i dążyć do złagodzenia skutków zmian 

klimatu. Dlatego szczególnie ważne jest stworzenie szkoleń dla nauczycieli i zapewnienie im 

dostępu do wiedzy naukowej i gotowych narzędzi edukacyjnych do wykorzystania. 
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Jeśli chodzi o narzędzia, które mogłoby być przydatne, nauczyciele, którzy wzięli udział w badaniu, 

wskazali między innymi, że bardzo pomocne byłoby posiadanie materiałów szkoleniowych 

obejmujących zajęcia na świeżym powietrzu, gry edukacyjne, filmy edukacyjne i dokumentalne, 

metody uczenia się przez działanie i studia przypadków. Zapewnienie dostępu do ciekawych gier i 

zabaw mogłoby pomóc nauczycielom uczyć o zmianach klimatu w interesujący sposób, który 

zwróci uwagę uczniów na omawiane zjawiska. Jednocześnie uczniowie jasno stwierdzili w 

przeprowadzonych ankietach, że lubią filmy edukacyjne, narzędzia multimedialne, quizy, 

krzyżówki i łamigłówki i uważają je za najskuteczniejsze narzędzia w edukacji na temat zmian 

klimatycznych. Wreszcie, jeśli chodzi o aktywizm społeczny, zdecydowana większość 

ankietowanych uczniów chciałaby zaangażować się w działania na rzecz ograniczenia zmian 

klimatycznych. Dlatego właściwe byłoby zintegrowanie innowacyjnych metod nauczania i uczenia 

się aktywizmu środowiskowego i dialogu politycznego w środowisku szkolnym. 
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Podstawy teoretyczne i objaśnienia pojęć 

Działania społeczne/kolektywne i aktywizm 

Działania zbiorowe i opozycyjny aktywizm polityczny są stałymi cechami każdego społeczeństwa, 

które przeciwstawia się nierówności, wykluczeniu i niesprawiedliwości, które mają swoje źródło w 

ucisku ludzi. Wykluczająca polityka i opresyjne zachowania są często bodźcem do podejmowania 

zbiorowych działań w celu stworzenia świadomego ruchu na rzecz zmiany społecznej, kulturowej i 

politycznej (Millward & Takhar, 2019)      Studia nad ruchami społecznymi, w szerszym zakresie 

działań zbiorowych, tradycyjnie charakteryzowały się naciskiem na badania ruchów społecznych 

jako zestawu sposobów działania, w których ludzie organizują się, aby wyrazić żądania wobec 

władz. 

Jedną z najbardziej reprezentatywnych definicji ruchów społecznych jest ta podana przez 

Klandermansa (1997), która mówi, że "ruchy społeczne to zbiorowe wyzwania podejmowane przez 

ludzi mających wspólne cele i solidarnych w trwałej interakcji z elitami i władzami". Definicja ta ma 

trzy zasadnicze części, które należy rozwinąć. Po pierwsze i najważniejsze, ruchy społeczne są 

wspólnotowymi i podzielanymi przez społeczeństwo wyzwaniami. Dotyczą one działań zbiorowych 

o charakterze dysrupcyjnym skierowane przeciwko elitom, władzy, innym grupom lub kodom 

kulturowym. Jest na to proste wytłumaczenie. Ludzie, którzy nie mogą uczestniczyć w życiu 

politycznym, są często zaangażowani w ruchy społeczne, ale nie zawsze tak jest. Nie byłoby 

potrzeby tworzenia ruchu społecznego, gdyby byli aktywnie włączani w życie polityczne. W ten 

sposób władze są zmuszone do zwracania uwagi na żądania wysuwane przez działania zbiorowe. 

Po drugie, chodzi o ludzi, których łączy wspólny cel i solidarność. Uczestnicy ruchów społecznych 

integrują się wokół wspólnych żądań, chcą, aby władze lub rząd podjęły działania, zmodyfikowały 

jakiś stan lub odwróciły zmiany. Takie powszechne żądania motywowane są emocjami związanymi 

ze wspólną tożsamością i solidarnością. Po trzecie, ruchy społeczne nie składają się z pojedynczych 
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aktów działania zbiorowego. Kontestacja może przekształcić się w ruch społeczny jedynie poprzez 

ciągłe działanie zbiorowe. 

Zaangażowanie w ruchy społeczne często wiąże się z uczestnictwem w jakimś rodzaju działań 

zbiorowych. Według Wrighta, Taylora i Moghaddama (1990), jednostki uczestniczą w działaniach 

zbiorowych "zawsze wtedy, gdy działają jako przedstawiciele grupy, a działanie to ma na celu 

poprawę warunków całej grupy".  Wright (2001) przedstawia podstawowy opis kilku form działania 

politycznego, twierdząc, że ludzie mogą wybrać bierność w odpowiedzi na problem polityczny ; 

jeśli podejmują działanie, mogą brać udział w akcjach indywidualnych lub zbiorowych; a działanie 

zbiorowe może być niekwestionowane lub sporne. Chociaż ruchy społeczne są trudne do 

scharakteryzowania ze względu na szeroki zakres zjawisk z nimi związanych, jak również ich różne 

wersje, ich głównymi cechami charakterystycznymi jest to, że angażują się w działania polityczne i 

zbiorowe, przeciwstawiają się uciskowi i rozwijają sieci kontaktów (Millward & Takhar, 2019).  

Edukacja obywatelska 

Obywatelstwo i edukacja obywatelska to dwie najstarsze zasady w myśli politycznej, które wciąż 

pobudzają ludzką ciekawość. Koncepcje te były rozwijane i zwalczane w całej zapisanej historii. 

(Parker, 2014) W szerszym znaczeniu, edukacja obywatelska obejmuje filozoficzne, polityczne i 

ideologiczne perspektywy, cele i metodologie. Na najbardziej abstrakcyjnym poziomie dyskursu 

istnieje ogólna zgoda co do tego, że edukacja obywatelska ma na celu stworzenie dobrych 

obywateli, którzy są oddani wartościom demokratycznym. Aby osiągnąć ten cel, można stosować 

różne metody, takie jak polityka edukacyjna, tworzenie programów nauczania i strategii nauczania. 

Podobnie jak w innych dziedzinach edukacji, edukacja obywatelska ma aspekty konserwatywne i 

progresywne. Tak więc edukacja obywatelska jest wykorzystywana zarówno do utrzymania status 

quo, jak i do wzmocnienia jednostek i grup w dążeniu do przełomowej zmiany. (Schugurensky & 

Myers, 2003) 
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Cele programu nauczania, jak również organizacja i struktura edukacji obywatelskiej mogą być w 

pełni docenione tylko wtedy, gdy zrozumie się znaczenie kontekstu. A ten ma zasadnicze znaczenie 

w zakresie badania edukacji obywatelskiej. (Kerr, 1999) Pojęcie obywatelstwa jest skomplikowane 

i kontrowersyjne, co skutkuje szerokim zakresem interpretacji. Oznacza to, że edukację 

obywatelską można definiować i podchodzić do niej na różne sposoby (Ichilov, 1998; Torney-Purta, 

et al., 1999). Jednakże, według Schugurenskiego i Myersa (2003), edukacja obywatelska powinna 

podążać w siedmiu głównych kierunkach: 

1. Od obywatelstwa biernego do obywatelstwa czynnego: 

Pierwsza propozycja zakłada, że edukacja obywatelska powinna promować nie tylko bierne 

obywatelstwo (które najczęściej wyraża się w bezkrytycznym przyswajaniu informacji o 

wydarzeniach historycznych, prawnych i instytucjonalnych), ale także aktywne obywatelstwo, 

które polega na ożywianiu demokratycznego życia publicznego, w tym życia szkolnego. Rozwój 

świadomych obywateli jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do rozwoju 

społeczeństw demokratycznych. Edukacja obywatelska musi kultywować dobrze 

poinformowanych obywateli, którzy są również zaangażowani i odpowiedzialni oraz posiadają 

umiejętność krytycznego myślenia. Promowanie aktywnego obywatelstwa oznacza również 

rozszerzenie obecnych programów pracy społecznej, tak aby obejmowały one nie tylko 

działalność charytatywną i wolontariat, ale także aktywny udział w instytucjach 

demokratycznych, projektach politycznych i nowoczesnych debatach publicznych. 

 

2. Od obywatelstwa narodowego do obywatelstwa globalnego: 

Pokój, prawa człowieka i degradacja środowiska są globalnymi wyzwaniami, które muszą być 

rozwiązywane wspólnie i we współpracy. W rezultacie, globalna edukacja obywatelska może 

pomóc uczniom w przejściu od socjocentrycznego i egocentrycznego światopoglądu do 

takiego, który stawia na pierwszym miejscu globalny system ekologiczny. Dodatkowo, 

globalna edukacja obywatelska na temat środowiska naturalnego uznaje nasze ograniczone 

zasoby, promuje świadomość nadmiernej konsumpcji nieodnawialnych zasobów w pierwszym 
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świecie i konfrontuje z działaniami korporacji oraz regulacjami rządowymi dotyczącymi 

ochrony środowiska naturalnego. Tego typu podejście podkreśla również znaczenie 

uniwersalnych praw człowieka jako podstawowego elementu obywatelstwa. Wreszcie, 

edukacja na rzecz globalnego obywatelstwa sprzyjałaby kształtowaniu wielonarodowego 

ducha demokratycznego, który wykracza poza granice poszczególnych państw narodowych. 

 

3. Od uznania różnorodności kulturowej do promowania społeczeństw wielokulturowych: 

Z definicji, termin "wielokulturowość" zasadniczo uznaje jeden fakt: obecność wielu grup 

kulturowych w tym samym społeczeństwie, opartych na wspólnych wartościach i zasadach, 

które zapewniają akceptowalny poziom spójności. Uznanie różnorodności kulturowej jest 

godne podziwu, ale edukacja obywatelska może pójść o krok dalej, włączając pojęcie 

wielokulturowości, które otwarcie uznaje potrzebę interakcji, dyskusji, wzajemności i 

współzależności. Tak więc edukacja obywatelska w XXI wieku powinna obejmować nie tylko 

tolerancję i docenianie innych, ale także promowanie dynamicznej wymiany opartej na 

zaangażowaniu, otwartości i prawdziwej solidarności, przy jednoczesnym zrozumieniu relacji 

władzy. 

 

4. Od przygotowania do sfery publicznej do uczestnictwa: 

Nowoczesny model edukacji obywatelskiej powinien wykraczać poza podział na sektor 

prywatny i publiczny, promując demokrację i partycypację w sferze publicznej, a także w 

gospodarstwach domowych, miejscach pracy, związkach zawodowych i innych organizacjach, 

które zazwyczaj uważane są za sektor prywatny. Dwudziestowieczna koncepcja obywatelstwa 

dotyczyła przede wszystkim sfery publicznej. Relacje między płciami i sfera prywatna zostały 

pominięte w rozwoju uniwersalnej idei obywatelstwa opartej na cechach, tożsamości i 

działaniach męskich podmiotów. Dlatego zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej należy 

promować innowacyjne i integracyjne interakcje i zachowania, które respektują różnice 

między płciami, zapewniając jednocześnie integrację i równość. Powinny one również 
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wykraczać poza koncepcję parytetów kobiet w formalnej polityce, aby umożliwić kobietom 

uczestnictwo w męskiej polityce. 

 

5. Od fundamentalizmu do budowania pokoju: 

Edukacja obywatelska powinna odchodzić od fundamentalistycznych przekonań i promować 

tworzenie pokojowej kultury. Innymi słowy, edukacja obywatelska powinna wspierać praktyki 

pedagogiczne, które promują współpracę, dyskusję, sprawiedliwość i trwały pokój. Jednakże 

edukacja obywatelska nie może sama z siebie przynieść pokoju naszemu światu, ale może 

pomóc w tworzeniu subiektywnych warunków dla bardziej pokojowego otoczenia. Obejmuje 

to wzmocnienie zdolności do utrzymania pokoju, rozwiązywania konfliktów, uzdrowienia, 

pojednania i odbudowy. Co więcej, takie podejście może pomóc ludziom nabyć wartości, 

postawy i umiejętności, których potrzebują, by kultywować pokój w sobie i w swoich 

osobistych relacjach, a także wspierać pokój w swoich społecznościach i na całym świecie. 

 

6. Od obywatelstwa szkolnego do społeczności uczących się: 

Edukacja obywatelska powinna się rozwijać, zarówno jeśli chodzi o treści programowe, jak i 

środowisko pedagogiczne. Dotyczy to zarówno obszaru edukacji szkolnej, jak i społeczności 

integracyjnych zaangażowanych w program uczenia się przez całe życie. Proponuje się 

rozszerzenie zakresu programu nauczania, działań edukacyjnych i wieku uczniów. Opowiada 

się za kultywowaniem demokracji w szkole, aby nauczyciele i uczniowie mogli na co dzień 

stosować demokrację w praktyce, a nie tylko o niej dyskutować. Co więcej, muzea, biblioteki, 

kluby społeczne, ogrody społeczne, uniwersytety, spółdzielnie, domy kultury, przedstawiciele 

polityczni, lokalne media, grupy artystyczne i rzemieślnicze oraz inne instytucje i organizacje 

mogą współpracować ze szkołami na zasadzie długoterminowej. Zamiast hierarchicznych, 

biurokratycznych instytucji, społeczności uczące się mogą funkcjonować w oparciu o 

wzajemne sieci, a szkoły mogą odgrywać szczególnie aktywną rolę w nawiązywaniu i 

podtrzymywaniu tych relacji. Dzięki programowaniu międzypokoleniowemu byłoby możliwe 
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łączenie szkół z edukacją pozaszkolną, spotkań twarzą w twarz z forami internetowymi oraz 

dzieci z nastolatkami, dorosłymi i osobami starszymi. Szkoły mogłyby regularnie stawać się 

społecznościami uczącymi się, stając się nowymi przestrzeniami pedagogicznymi i 

demokratycznymi, w których uczniowie mogliby otrzymywać informacje i dzielić się nimi, 

jednocześnie wspierając rozwój lokalny i demokratyczne zarządzanie. 

 

7. Od formalnego do materialnego obywatelstwa demokratycznego: 

Aby to osiągnąć, program nauczania powinien zostać poszerzony nie tylko o opis formalnego 

obywatelstwa, ale także o krytyczną analizę rozdźwięku między demokracją formalną a 

materialną. Wymaga to krytycznego podejścia pedagogicznego. Edukacja obywatelska 

powinna zaczynać się od zrozumienia formalnych elementów obywatelstwa i demokracji. 

Powinien to być jednak początek procesu edukacyjnego, a nie jego koniec, ponieważ formalny 

program nauczania skoncentrowany na demokracji ma trudności z wyjaśnieniem obecności 

systemowych nierówności i zachowań dyskryminacyjnych. Ważne jest, by uczyć się o 

wartościach, które wspierają demokratyczne społeczeństwa, oraz o prawach politycznych, 

obywatelskich i społecznych, które każdy powinien mieć, ale ważne jest też, by zrozumieć, 

dlaczego istnieje rozdźwięk między tymi ideałami a codziennym życiem. Musi więc angażować 

uczniów w konkretne działania, by zniwelować rozdźwięk między ideałem a światem 

rzeczywistym. 

Aktywizm ekologiczny 

"Myśl globalnie. Działaj lokalnie." Twórcy tego dobrze znanego wezwania być może nie zdawali 

sobie z tego sprawy, ale uchwycili ducha ruchu ekologicznego jako działania wspólnotowego. 

Aktywizm ekologiczny ma cechy dobra publicznego, niezależnie od tego, czy jest definiowany jako 

zapewnienie czystego środowiska, zapobieganie degradacji wspólnych zasobów, czy wpływanie na 

proces kształtowania polityki publicznej. (Lubell, Environmental Activism as Collective Action, 

2002) Aktywizm ekologiczny jest opisywany jako zorganizowane uczestnictwo w wyzwaniach 
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środowiskowych, które jest zakotwiczone w sferze politycznej i stanowi przykład zachowania 

odpowiedzialnego środowiskowo. Aktywizm ekologiczny jest opisywany jako zorganizowane 

uczestnictwo w wyzwaniach środowiskowych, które jest zakotwiczone w sferze politycznej i 

stanowi przykład zachowania odpowiedzialnego środowiskowo.  (Marquart-Pyatt, 2012) 

Innymi słowy, osoba, która angażuje się w szereg zachowań prospołecznych mających na celu 

ochronę lub poprawę stanu środowiska, określana jest mianem aktywisty ekologicznego. 

Aktywizm ekologiczny jest więc często postrzegany jako wynik decyzji jednostki o podjęciu 

określonych zachowań. (Seguin, et al., 1998) Przyłączenie się do grupy ekologicznej, udział w 

działaniach politycznych, zaangażowanie w ambitne zachowania ekologiczne, takie jak 

kompostowanie lub jazda na rowerze, podjęcie lokalnych badań nad zanieczyszczeniami i 

zagrożeniami dla zdrowia lub pomoc w zachowaniach ochronnych to tylko kilka przykładów. 

(Dono, et al., 2010). Różne dyscypliny próbują wyjaśnić, dlaczego ludzie angażują się w aktywizm 

ekologiczny i jak ten aktywizm przekłada się na ich zachowanie. Aktywiści ekologiczni mogą różnić 

się pod względem kwestii środowiskowych, na których się koncentrują, działań, w których 

uczestniczą, oraz sposobu, w jaki interpretują swoje zaangażowanie. (King, 2016)  

Co więcej, model interesu zbiorowego, który jest modelem działania zbiorowego i społecznego, 

wskazuje, że ludzie będą angażować się częściej, gdy postrzegana wartość zaangażowania jest 

większa niż postrzegana wartość nieuczestniczenia. Na przykład, osoba może cenić swoje 

zaangażowanie w sprzątanie rzeki bardziej niż poświęcenie tej samej ilości czasu na czytanie o 

jakości wody, ponieważ przyniesie to korzyści ekosystemowi i zapewni jakość wody. (King, 2016)  

Jednak wiele teorii zachowań i wartości środowiskowych, według Lubella i in. (2007), nie biorą pod 

uwagę efektu działania zbiorowego, a zatem twierdzą, że działanie zbiorowe i interes zbiorowy 

muszą być brane pod uwagę, aby w pełni zrozumieć, dlaczego jednostki uczestniczą w aktywizmie 

środowiskowym. Jednostki, na przykład, są bardziej skłonne do przyłączenia się do kampanii na 

rzecz kupowania lokalnych produktów, jeśli widzą wpływ swoich działań i sądzą, że ich 

zaangażowanie coś zmieni. Dlatego też przy opracowywaniu i wdrażaniu działań edukacyjnych 
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związanych ze środowiskiem, a także aktywnością społeczną i ekologiczną, bardzo ważne jest 

tworzenie cech i wartości, które prowadzą do zwiększenia pozytywnego i realnego wpływu. 

Inną ważną kwestią wartą wspomnienia w odniesieniu do aktywizmu ekologicznego jest to, że 

zwiększona obecność technologii cyfrowej w naszym codziennym życiu zmieniła naturę aktywizmu 

ekologicznego. Dzięki szybkiemu rozpowszechnianiu informacji, media cyfrowe umożliwiły ruchom 

ekologicznym pokonanie znacznych barier geograficznych i czasowych, jakie stwarzały 

konwencjonalne działania. (Jacqmarcq, 2021) Ponadto, aby przekazywać informacje, budować 

świadomość, koordynować mobilizację i planować działania, skuteczna komunikacja jest podstawą 

każdego rodzaju aktywizmu; w rzeczywistości skuteczność działań aktywistów opiera się na 

efektywnej komunikacji. (Büssing, et al., 2019). W rezultacie ruchy aktywistyczne mogą 

wykorzystywać platformy mediów społecznościowych i inne rodzaje komunikacji online do 

rozszerzania i przyspieszania obiegu informacji, mobilizowania zasobów, promowania 

świadomości, ułatwiania dyskusji, organizowania wydarzeń i przyciągania uwagi opinii publicznej. 

W konsekwencji, komunikacja i środowisko online odgrywają ważną rolę w aktywizmie 

ekologicznym, a więc we wszystkich formach aktywizmu. 

 

Obywatelstwo ekologiczne 

Wszystko, co zostało wspomniane w trzech poprzednich rozdziałach, dotyczących działań 

społecznych/kolektywnych, edukacji obywatelskiej i aktywizmu ekologicznego, łączy się w 

koncepcji obywatelstwa środowiskowego. Obywatelstwo ekologiczne jest terminem, który 

obejmuje szeroki zakres cech, w tym umiejętności, wiedzę, postawy, wartości i przekonania 

wymagane do rozwiązywania problemów środowiskowych, jak również wszystkie kompetencje 

wymagane do zaangażowania obywatelskiego i aktywnego udziału w życiu społecznym. 

(Hadjichambis & Hadjichambi, 2020). 
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Obywatelstwo ekologiczne wywodzi się pierwotnie z obszaru nauk politycznych. W literaturze 

naukowej można znaleźć wiele różnych podejść do obywatelstwa ekologicznego. (Hadjichambis & 

Hadjichambi, 2020) Melo-Escrihuela (2008), uznał, że dyskurs na temat obywatelstwa 

ekologicznego można podzielić na dwie kategorie: podejście oparte na osobistej 

odpowiedzialności lub stylu życia oraz podejście oparte na prawach uczestnictwa, które wywodzi 

się zarówno z liberalnych, jak i demokratycznych idei politycznych. Odpowiedzialność 

indywidualna i dochodzenie praw do dóbr środowiskowych są podkreślane w podejściu 

liberalnym, podczas gdy prawa uczestnictwa w podejmowaniu decyzji, konsultacje, 

zaangażowanie obywateli i poświęcenie dla dobra wspólnego są podkreślane w podejściu 

republikańskim. 

Według Palletto (2017), zmiany w definicjach i postrzeganiu obywatelstwa ekologicznego 

identyfikowane w literaturze są związane z przesunięciami w zaangażowaniu obywateli, które są 

szczególnie widoczne w kontekście polityki ochrony środowiska i podejmowania decyzji. 

Początkowo rządy postrzegały politykę ochrony środowiska jako problem głównie techniczny i 

dlatego przewidywały, że jednostki będą odgrywać niewielką rolę poza przestrzeganiem ideałów 

oczekiwanych w demokracji przedstawicielskiej. Jednakże podmioty odpowiedzialne za 

sprawowanie rządów i socjologowie interpretują powtarzające się lokalne konflikty dotyczące 

planowania i użytkowania gruntów, protesty przeciwko bezczynności rządu w kwestiach 

środowiskowych, takich jak zmiany klimatyczne, oraz spory dotyczące wiedzy na temat polityki 

ochrony środowiska jako wskaźniki potrzeby większego udziału zwykłych obywateli w 

podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska. 

Obywatelstwo ekologiczne można wyrazić na kilka sposobów. Przykładowo, Stern (2000) 

identyfikuje kilka odrębnych typów zachowań obywatelskich związanych z ochroną środowiska, 

które można znaleźć zarówno w literaturze, jak i w życiu codziennym. Rysunek 1 przedstawia 

sugerowane kategorie zachowań obywatelskich w odniesieniu do środowiska naturalnego, oparte 

na typologii Sterna. 
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Rysunek 1. Zachowania obywatelskie w zakresie ochrony środowiska (na podstawie: Stern, 2000) 

Biorąc pod uwagę powyższą kategoryzację, aktywne zaangażowanie w organizacjach 

ekologicznych, demonstracje i kampanie, zaangażowanie w ruchy ekologiczne i społeczne oraz 

kierowanie projektami ekologicznymi są przykładami zachowań związanych z aktywizmem 

ekologicznym. W rezultacie, aktywizm jest związany ze sferą publiczną. W sferze publicznej do 

zachowań nieaktywistycznych należą działania wspierające politykę rządu (np. wyraźne poparcie 

dla regulacji środowiskowych, gotowość do płacenia wyższych podatków, opłat lub składek na 

rzecz ochrony środowiska, głosowanie). Ponieważ polityki publiczne mogą modyfikować 

zachowania zarówno jednostek, jak i organizacji, działania te mają pośredni wpływ na środowisko. 

Sfera prywatna dotyczy naszych codziennych domowych i osobistych praktyk życiowych, które 

powodują bezpośrednie konsekwencje dla środowiska (np. wybory dotyczące zakupów, 

wykorzystanie materiałów i zasobów energetycznych w domu, usługi, to, co robimy z odpadami 

domowymi, transport, rekreacja). Jednocześnie proponuje się podzielenie zachowań w sferze 

prywatnej na cztery podkategorie w zależności od rodzaju podejmowanych decyzji: zakup ważnych 
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dóbr lub usług domowych oraz korzystanie i utrzymywanie dóbr i usług istotnych dla środowiska. 

Jednostki mogą również oddziaływać na środowisko poprzez wpływanie na zachowania 

organizacji, których są częścią. Ponieważ elementy sprawcze wpływające na zachowanie jednostki 

w tym środowisku mogą różnić się od tych, które kierują jej zachowaniem prywatnym lub 

politycznym, Stern zalicza te działania do kategorii "inne". Kategoria ta może obejmować szkołę, 

ruchy młodzieżowe, drużyny sportowe i tak dalej w otoczeniu młodzieży. (Stern, 2000; 

Hadjichambis & Hadjichambi, 2020) 

 Podejścia pedagogiczne 

„Ekologiczny” obywatel to taki, który mając świadomość i wiedzę na temat środowiska, będzie 

dążył nie tylko do zmiany swoich zachowań i postaw w celu jego ochrony, ale będzie aktywnie 

uczestniczył w inicjatywach zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Zgodnie z wcześniejszymi 

rozważaniami, obywatelstwo ekologiczne jest szerszym pojęciem, które obejmuje szeroki zakres 

umiejętności, wiedzy, postaw, wartości i przekonań niezbędnych do rozwiązywania problemów 

środowiskowych, jak również kompetencji koniecznych do zaangażowania obywatelskiego i 

aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie. (Hadjichambis & Paraskeva-Hadjichambi, 2020).  

Aktywizm ekologiczny nie wyklucza się wzajemnie z obywatelstwem ekologicznym, ale jest jego 

ważnym aspektem i może być uważany za efekt uczenia się tego ostatniego, które sprzyja 

aktywnemu uczestnictwu i zaangażowaniu w rozwiązywanie problemów społecznych, a nie tylko 

odgrywaniu roli widza polegającego na opinii ekspertów (Monte & Reis, 2021; Reis, 2020). 

Hawthorne i Alabaster (1999) opracowali i przetestowali model obywatelstwa ekologicznego 

oparty na wzajemnych powiązaniach kilku komponentów, do których należą: informacje o 

środowisku, świadomość ekologiczna, troska o środowisko, postawy i przekonania, edukacja i 

szkolenia, wiedza, umiejętności, znajomość środowiska i odpowiedzialne zachowanie. Po 

przetestowaniu modelu doszli do wniosku, że obywatelstwo ekologiczne jest promowane nie tylko 

przez same programy edukacyjne, ale przez kilka innych czynników, które współdziałają z edukacją. 



 

 

 

 

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents 
which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein.” Project No: 2020-1-PL01-KA201-081957 

 

W dziedzinie edukacji obywatelskiej uznaje się, że samo uczenie się o procesach obywatelskich jest 

niewystarczające do promowania aktywnego uczestnictwa młodych uczniów jako obywateli. W 

rzeczywistości te wartości i zachowania są promowane i stymulowane u młodych ludzi głównie w 

przestrzeniach edukacji nieformalnej i pozaformalnej, mimo powszechnie uznawanego potencjału 

transformacyjnego, jaki przestrzenie edukacji formalnej mogą zapewnić dla edukacji 

obywatelskiej, w tym w wymiarze środowiskowym (Dobson, 2007; Hadjichambis & Paraskeva-

Hadjichambi, 2020). 

Biesta (2011) zauważa, że brakuje wiedzy na temat tego, w jaki sposób młodzież faktycznie uczy 

się demokracji, jaką rolę w edukacji obywatelskiej odgrywają nauczyciele oraz jakie rodzaje praktyk 

i strategii uczenia się są najbardziej odpowiednie, aby wzmocnić pozycję młodych ludzi jako 

krytycznych, innowacyjnych i demokratycznych obywateli. Zasadniczo nadal istnieje luka w 

zrozumieniu wiedzy przekazywanej przez nauczycieli na temat zaangażowania obywatelskiego 

oraz tego, czego uczniowie rzeczywiście się uczą. Dlatego ważne jest, aby nie tylko skupiać się na 

przekazywaniu teoretycznych aspektów zaangażowania obywatelskiego, ale także stymulować 

uczestnictwo i transformatywne uczenie się wśród uczniów, aby faktycznie kształtować ich 

tożsamość jako krytycznych i zaangażowanych obywateli, rozumiejąc, że ich działania, 

indywidualne i zbiorowe, mają pozytywny wpływ na społeczeństwo (Hart & Nolan, 1999; Kowasch 

i in., 2021; Wallis & Loy, 2021).  

To samo dotyczy aspektów obywatelstwa ekologicznego i aktywizmu młodzieżowego, które nie są 

prawdziwie promowane w środowiskach klasowych (Meerah i in., 2010). Sleeter and Cornbleth 

(2011) wskazują na konieczność zapewnienia uczniom przestrzeni, w której czują, że mają prawa, 

obowiązki i kompetencje, by uczestniczyć w złożonych procesach myślowych, podejmowaniu 

decyzji i rozwiązywaniu problemów. Dobrze opracowane programy rozwoju zawodowego 

nauczycieli mające na celu kształtowanie obywatelstwa ekologicznego, oprócz kompetencji 

ekologicznych, muszą obejmować podejścia edukacyjne, które angażują nauczycieli w proces 

rozwiązywania autentycznych problemów środowiskowych (Short, 2009). Nauczyciele, mentorzy i 
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naukowcy muszą również rozwijać obywatelstwo ekologicznego i skuteczniej współpracować z 

innymi grupami, aby przekształcić je w bardziej zrównoważone społeczeństwo poprzez edukację 

(Parra i in., 2020).  

Poczyniono znaczące wysiłki w badaniach nad edukacją obywatelską w zakresie ochrony 

środowiska oraz postępy w integrowaniu podejść i ram pedagogicznych w programach nauczania. 

Według Dobsona (2007), program nauczania obywatelstwa ekologicznego w szkole powinien 

zawierać trzy kluczowe elementy: 

● Znaczenie/istotność praw - uznanie praw jest niezbędne w każdym programie 

edukacyjnym; 

● Sprawiedliwość - jako zasadniczy element obywatelstwa ekologicznego we wszystkich jego 

formach i przejawach, rzucający światło na obowiązki i odpowiedzialność nie tylko wobec 

przyszłych pokoleń, ale także w wymiarze geograficznym i gatunkowym;  

● Zrównoważony rozwój - nie jako szerokie i ogólne pojęcie, ale jako konkretne działanie w 

wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym, które zaspokaja potrzeby każdego 

obywatela i każdej formy życia na naszej planecie. 

Proponując inne podejście, Berkowitz i in. (2005) zaproponowali zintegrowane ramy dla edukacji 

obywatelskiej w zakresie ochrony środowiska, które powinny obejmować pięć wzajemnie 

zazębiających się elementów: 

● Znajomość zagadnień ekologicznych: wykorzystanie myślenia ekologicznego do 

zrozumienia kluczowych systemów środowiskowych, przy jednoczesnym zrozumieniu 

natury nauk środowiskowych i ich relacji ze społeczeństwem; 

● Umiejętności obywatelskie: odwoływanie się do umiejętności krytycznego myślenia w celu 

dostrzeżenia i zrozumienia kluczowych systemów społecznych, ekonomicznych, 

kulturowych i politycznych; 
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● Świadomość wartości: świadomość własnych wartości w odniesieniu do wartości 

środowiskowych oraz umiejętność łączenia ich z wiedzą i praktyczną mądrością w celu 

podejmowania decyzji i działań; 

● Poczucie własnej skuteczności: posiadanie zdolności do uczenia się i rozwijania osobistych 

wartości, które są zgodne z wartościami i interesami środowiskowymi; 

● Praktyczna mądrość: wykorzystywanie wiedzy i umiejętności do podejmowania decyzji i 

działań na rzecz środowiska. 

Z perspektywy pedagogiki autorzy podkreślają, że podejście powinno umożliwiać uczniom nie tylko 

myślenie o środowisku, ale także działanie na jego rzecz. Zaangażowanie studentów w 

autentyczne, kontrowersyjne problemy środowiskowe, społeczno-naukowe, które wymagają 

rozwiązania, może mieć ogromne znaczenie. Edukacja ekologiczna, która koncentruje się na 

autentycznym dociekaniu i działaniu, a także na zaangażowaniu i uczestnictwie obywatelskim, jest 

bardziej odpowiednia do rozwijania obywatelstwa ekologicznego niezbędnego do osiągnięcia 

celów zrównoważonego rozwoju. 

Jak wspomniano wcześniej, aktywizm nie wyklucza się wzajemnie z obywatelstwem ekologicznym, 

ale jest jego ważną częścią. Można argumentować, że aktywizm przemawia do bardziej 

emocjonalnego poziomu człowieka, a wyzwaniem pozostaje to, w jaki sposób odnieść się do niego 

w kontekście edukacji formalnej i nieformalnej. Stevenson (2016), na którego powołuje się 

Peterson (2018), stwierdza, że budowanie społeczności młodzieżowych zaangażowanych w 

promowanie indywidualnego i zbiorowego dobrobytu oraz zwalczanie niesprawiedliwości 

społecznej można osiągnąć poprzez podejście etapowe, takie jak: 

● Przybliżenie - Zbliżenie się do problemów może wykształcić poczucie troski i zrozumienia 

ich złożoności i kontekstu. Jest to ważne dla zrozumienia niuansów i pilnego charakteru 
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problemu poprzez kontakt z żywym doświadczeniem, a także dla wczucia się w sytuację, co 

sprzyja podejmowaniu działań.  

● Zmiana sposobu narracji - Zrozumienie i troska o złożony problem i tych, którzy są nim 

dotknięci, może przynieść nowe perspektywy, które przyczynią się do wewnętrznej zmiany 

narracji, jaką mają na temat tego problemu i wspierać poczucie działania w celu zmiany tej 

narracji poprzez kwestionowanie dominujących struktur i zakłócanie systemów, które leżą 

u podstaw problemu. 

● Stawanie się niewygodnym - Zmiana narracji oznacza kwestionowanie naszych własnych 

przekonań, założeń i roli, jaką odgrywamy w szerzeniu tych problemów w społeczeństwie. 

Powoduje to proces dysonansu poznawczego i reakcji emocjonalnych, które mogą wywołać 

u uczniów odpowiedź emocjonalną i poczucie troski o sprawy, które są w ich rękach. 

● Pielęgnowanie nadziei - Zmiana społeczna nie dokonuje się jedynie poprzez przybliżenie i 

pogłębienie świadomości krytycznej, ale także poprzez głębokie poczucie celu i nadziei, 

które wynika z łączenia się z innymi wokół wspólnych doświadczeń życiowych, wspólnych 

wizji i narracji oraz strategii rozwiązywania problemów poprzez wspólne działanie. 

 

 

Obywatelstwo ekologiczne – kontekst pedagogiczny 

Badania Hadjichambis i Paraskeva-Hadjichambi (2020) nakreśliły ramy podejść pedagogicznych i 

metodologii obywatelstwa ekologicznego, które obejmują: 

● Uczenie się w miejscu realizacji (place-based learning) – Takie podejście jest okazją do 

wywierania znaczącego wpływu i wprowadzania pozytywnych zmian w społecznościach 

lokalnych poprzez nakłanianie uczniów do zajmowania się i pracy nad rozwiązywaniem 

lokalnych problemów środowiskowych. Zwiększa to zaangażowanie uczniów poprzez 
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zbliżenie ich do problemów, pozostawiając ich z większym poczuciem własnych możliwości 

i znaczenia ich indywidualnych i zbiorowych działań.  

● Uczenie się oparte na rozwiązywaniu problemów (problem-based learning) – Jest to 

podejście konstruktywne, sprzyjające aktywnemu uczeniu się poprzez doświadczenie, w 

którym uczniowie koncentrują się na autentycznych problemach życiowych i wspólnie nad 

nimi pracują. Wspiera krytyczne myślenie, komunikację i umiejętność pracy w zespole 

wśród uczniów (Ferreira & Trudel, 2012). 

● Edukacja obywatelska w zakresie ekologii (civic ecology education) – koncentruje się na 

praktykach w zakresie zarządzania w środowisku naturalnym i stworzonym przez 

człowieka. Podejścia te tworzą rzeczywiste konteksty dla zarządzania zasobami, 

umożliwiając uczenie się oparte na doświadczeniu i uczestnictwie, a jednocześnie 

przyczyniając się do poprawy sytuacji środowiskowej i społecznej. 

● Pedagogika sprawiedliwości ekologicznej (ecojustice pedagogy) – Obejmuje działania 

poza środowiskiem szkolnym, w którym uczniowie mogą zetknąć się z różnymi formami 

wiedzy i kulturami (np. kulturami rdzennymi), łącząc zachodnią wiedzę naukową z 

tradycyjną wiedzą ekologiczną. To podejście dodaje dodatkowy nacisk na sprawiedliwość 

społeczną i ponowne przemyślenie naszej relacji z naturą.  

● Uczenie się kompetencji w działaniu (action competence learning) – Podejście to ma na 

celu zaangażowanie młodzieży w planowanie i działania dotyczące kwestii 

środowiskowych, włączając ją we wspólne procesy decyzyjne z dorosłymi lub innymi 

młodymi ludźmi. Zamiast skupiać się wyłącznie na zmianie określonych zachowań, angażuje 

młodych uczniów i dorosłych w planowanie, ocenę i realizację projektów zainicjowanych 

przez dorosłych lub młodzież. 

● Uczenie się przez praktykę wspólnotową (community service-learning) – Oferuje ono 

studentom możliwość pracy z organizacjami społeczności lokalnej, wspierając sieci 

współpracy pomiędzy członkami społeczności lokalnej i instytucjami edukacyjnymi.  
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● Badania oparte na uczestnictwie w działaniu (participatory action research) – Takie 

podejście kładzie nacisk na uczestnictwo i działanie nie tylko studentów, ale także członków 

społeczności, do których skierowane są działania badawcze. Opiera się na metodach 

współpracy, poprzez które stara się zrozumieć świat, próbując doprowadzić do zmiany 

społecznej.  

● Nauczanie społeczno-naukowe oparte na dociekaniu (Socio-Scientific Inquiry-based 

Learning, SSIBL) – Podejście to łączy nauczanie oparte na dociekaniu w zakresie zagadnień 

społeczno-naukowych z edukacją obywatelską. Można je podsumować w trzech krokach: 

pytaj (Ask), dowiedz się (Find out) i działaj (Act). Pierwszy obejmuje stawianie pytań 

dotyczących problemów, następnie badanie integracji dociekań społecznych i naukowych 

w celu zgłębienia postawionych pytań, a na koniec formułowanie rozwiązań w celu 

wprowadzenia zmian (Gericke et al., 2020).  

Ponadto Hadjichambis i Paraskeva-Hadjichambi (2020) podkreślają znaczenie i wkład, jaki 

powyższe podejścia mogą wnieść w edukację obywatelską w zakresie ochrony środowiska, ale 

uznają, że są to tylko niektóre z możliwych dróg do osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się.  

Ostatnio (Monte & Reis, 2021) opracowali pierwszy prototyp modelu pedagogicznego dla edukacji 

obywatelskiej w zakresie ochrony środowiska, przeznaczonego specjalnie dla uczniów szkół 

podstawowych, ale zapewne nie tylko. Model ten uwzględnia następujące metodologie, które 

należy przyjąć:  

● Uczenie się oparte na rozwiązaniach przyrodniczych (nature-based solutions learning) – 

Podejście to przewiduje, że uczniowie będą pracować i wprowadzać innowacje związane z 

przyrodą, w celu rozwiązywania problemów środowiskowych. Wspiera uczucia uczniów i 

ich związek z przyrodą i jej złożonymi relacjami, w połączeniu z przyswajaniem pojęć 

związanych z ochroną środowiska. 

● Uczenie się na zewnątrz (outdoor learning) – Aktywne uczenie się na świeżym powietrzu 

sprzyja zdobywaniu wiedzy motywowane naturalną ciekawością uczniów do tego, co 
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napotykają i odkrywają. Może to być podejście uzupełniające do nauczania opartego na 

rozwiązaniach przyrodniczych. 

● Uczenie się społeczno-emocjonalne (Socio-Emotional learning) – W procesie tym 

uczniowie mają nabyć samoświadomość, umiejętność samozarządzania, świadomość 

społeczną, umiejętność współdziałania i podejmowania odpowiedzialnych decyzji. 

Przyczynia się do rozwoju tożsamości uczniów, rozumienia i zarządzania emocjami, 

nawiązywania trwałych i znaczących relacji oraz kultywowania empatii, a także 

podejmowania odpowiedzialnych decyzji. 

● Uczenie się poprzez krytyczne dociekanie (Critical Inquiry learning) – Jest to podejście 

konstruktywistyczne, w którym uczniowie kwestionują swoje przekonania i założenia 

dotyczące danego zagadnienia, wspierając w ten sposób swoje krytyczne myślenie oraz 

rozwój kompetencji naukowych i technologicznych. 

● Uczenie się kontemplacyjne (contemplative learning) – Obejmuje ono praktyki 

świadomości siebie, innych i otaczającej przestrzeni (na przykład joga lub praktyki 

mindfulness), a także uważną obserwację zjawisk w celu rozwijania uwagi, współczucia i 

empatii, przy jednoczesnym promowaniu kreatywności i motywacji do nauki. 

● Uczenie się we współpracy (collaborative learning) – Takie podejście sprzyja współpracy 

między uczniami, zachęca ich do aktywnego zabierania głosu i komunikowania swoich 

pomysłów w rozmowach, w przestrzeni zbiorowej, przy jednoczesnym gromadzeniu 

różnych perspektyw dla konstruowania rozwiązań.  

● Uczenie się zorientowane na wspólnotę (community oriented learning) – Jak wspomniano 

wcześniej, podejście to obejmuje pracę na rzecz wspólnoty, aby dać uczniom możliwość 

wniesienia wkładu do ich własnych społeczności lokalnych i działania jako odpowiedzialni 

obywatele. 

● Uczenie się poprzez zabawę (play-based learning) – Stosując to podejście, uczniowie mogą 

w formie zabawy badać zagadnienia związane z ochroną środowiska, co pobudza ich 
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kreatywność i krytyczne myślenie, a jednocześnie pozwala na poszukiwanie rozwiązań 

problemów, które mogą się pojawić. 

Autorzy wyodrębnili kilka etapów, które należy rozważyć przy stosowaniu tego prototypu modelu. 

Te etapy to: Eksploracja środowiska; Stawianie pytań o problemy; Wyszukiwanie treści; 

Wyjaśnianie faktów i strukturyzowanie pomysłów; Proponowanie rozwiązań; Opracowywanie i 

komunikowanie działań; i wreszcie Ewaluacja i refleksja.   

 

Rysunek 2. Prototyp modelu pedagogicznego dla edukacji obywatelskiej w zakresie  ochrony środowiska  

przygotowany dla szkoły podstawowej (zaczerpnięto z Hadjichambis & Paraskeva-Hadjichambi, 2020) 

 

Zastosowanie wskazanych metodologii w oparciu o model zaproponowany przez autorów może 

przyczynić się do osiągnięcia pożądanych efektów kształcenia w zakresie postaw i kompetencji 

ekologicznych u uczniów szkół podstawowych. 
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Wykorzystując potencjał przedstawionych podejść metodologicznych i pragnąc lepiej zrozumieć 

proces uczenia się o środowisku, ukierunkowany na zmianę społeczno-ekologiczną, autorzy 

(Hadjichambis & Paraskeva-Hadjichambi, 2020) proponują oryginalne podejście pedagogiczne do 

edukacji obywatelskiej w zakresie ochrony środowiska, mające na celu promowanie Modelu 

Edukacji Obywatelskiej w zakresie Ochrony Środowiska  (Education for Environmental Citizenship 

Model - EEC). 

Model EEC analizuje zbiorowość oraz jednostkę w dwóch różnych płaszczyznach: publicznej i 

prywatnej, rozpatrywanych następnie w trzech możliwych skalach: lokalnej, narodowej i globalnej. 

Badane wymiary skoncentrowano wokół elementów rozwoju osobistego, zgodnego z wartościami 

obywatelstwa środowiskowego ukierunkowanego na zmianę społeczną.  Na podstawie tych 

elementów opracowano zbiór zadań, celów i działań, które mają doprowadzić do osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się w zakresie obywatelstwa ekologicznego. 

Rysunek 3 obrazuje rozkład wspomnianych elementów w modelu: 
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Rysunek 3. Model Edukacji Obywatelskiej w zakresie Ochrony Środowiska  

(zaczerpnięte z Hadjichambis & Paraskeva-Hadjichambi, 2020) 

"Edukacja Obywatelska w zakresie Ochrony Środowiska" obejmuje sześć nieliniowych etapów: 

Badania (Inquiry); Planowanie działań (Planning actions); Krytyczny i zaangażowany udział 

obywatelski (Critical & active engagement and Civic participation); Tworzenie sieci i podział ze 

względu na skalę (Networking & Sharing in Scales) - lokalną, krajową, globalną; Podtrzymywanie 

zmian środowiskowych i społecznych (Sustain Environmental & Social Change); Ocena i Refleksja 

(Evaluation & Reflection). 

Punktem wyjścia dla wskazanego podejścia pedagogicznego może być problem ekologiczny o 

zasięgu lokalnym. Zainteresowanie uczniów takim problemem pozwoli wykształcić w nich poczucie 

odpowiedzialności za społeczność lokalną. Podobnie uświadomienie uczniom problemu 

ekologicznego o charakterze globalnym zbuduje w nich chęci do aktywizmu w roli agentów zmian 

inicjowanych na świecie. 
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Badania – etap, w którym uczniowie gromadzą dane i analizują wybrany problem środowiskowy 

w celu wskazania jego przyczyn i struktury. Na tym etapie ważna jest świadomość 

niesprawiedliwości międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej (np. naruszenie praw i 

obowiązków środowiskowych, które naraża na niebezpieczeństwo obecne i przyszłe pokolenia), 

jak również wyjaśnienie istoty problemu, np. zróżnicowanie poglądów i postaw interesariuszy 

wobec problemu. Wreszcie, zajęcia na świeżym powietrzu mogą zaangażować uczniów i przyczynić 

się do tego, że lepiej zrozumieją istotę analizowanego problemu. 

Planowanie działań – etap, w którym uczniowie planują indywidualne i zbiorowe działania, które 

podejmą w sferze prywatnej i publicznej. Etap ten obejmuje identyfikację interesariuszy i 

określenie kontrowersji, odmiennych zdań i powiązań wokół problemu środowiskowego. 

Diagnozując pozytywne i negatywne argumenty, różne konteksty i scenariusze sytuacji, uczniowie 

mogą opracować alternatywne rozwiązania badanego problemu, zbadać społeczny i strukturalny 

opór na jaki narażone są propozycje ich rozwiązań. Niezwykle istotne jest również sporządzenie 

oceny ryzyka związanego z planowanymi działaniami, między innymi związanego z reakcją i 

konfrontacją z społecznością lokalną lub indywidualnymi osobami zaangażowanymi w planowane 

działania.  

Udział obywatelski – etap w którym kluczową rolę odgrywa proces podejmowania decyzji. 

Uczniowie muszą podejmować decyzje, będąc jednocześnie świadomymi alternatywnych 

rozwiązań. Etap pozwala utrwalić wiedzę na temat praw i obowiązków związanych z ochroną 

środowiska, w tym znaczenie dostępu do informacji publicznej, znaczenie procedur formalno-

prawnych dotyczących ocen środowiskowych, jak również przejrzystość tych procesów oraz 

znaczenie zaangażowania w procesy decyzyjne za pośrednictwem konsultacji. Podejmowanie 

działań w społeczności lokalnej może sprzyjać obywatelskiej aktywności uczniów, np.: inicjowaniu 

kampanii społecznych i podpisywaniu petycji, wolontariatowi, organizowaniu publicznych debat 

na dany temat oraz wspieraniu aktywizmu uczniów. 
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Tworzenie sieci i podział ze względu na skalę - na tym etapie studenci mogą poznać i zaangażować 

się w powiązania sieciowe w różnych skalach sieci. Na poziomie społeczności lokalnych będą to 

lokalne sieci: naukowców, wolontariuszy, polityków itd. Mogą również zaangażować się na 

poziomie krajowym, łącząc się z szerokim wachlarzem interesariuszy, między innymi za 

pośrednictwem organizacji pozarządowych. Równie ważne są globalne sieci, zwłaszcza w sytuacji 

globalnych ruchów organizowanych przez uczniów w ramach strajków klimatycznych. Tego rodzaju 

działania gromadzą lokalne grupy, nabierania rozpędu i znaczenia globalnego. 

Podtrzymywanie zmian środowiskowych i społecznych – etap, w którym uczniowie mogą 

wspierać i ulepszać niektóre z zrealizowanych już działań, w celu utrwalenia ich wpływu i 

znaczenia, a także docenić i nagrodzić tych, którzy byli zaangażowani w te działania. Uczniowie 

mogą również zaproponować nowe działania na rzecz niwelacji przyczyn problemu 

środowiskowego oraz rozpowszechniać swoje pomysły wśród społeczeństwa. 

Ocena i Refleksja – etap, w którym uczniowie mogą skontrolować i zmierzyć swoje osiągnięcia, a 

także zastanowić się nad zdobytą wiedzą i zmianą zachowań. Mogą ocenić skuteczność metod 

pedagogicznych stosowanych w edukacji na rzecz obywatelstwa środowiskowego, rozważyć 

pozytywne i negatywne aspekty oraz zastanowić się nad wyciągniętymi wnioskami. 
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Rysunek 4. Podejście pedagogiczne do Edukacji Obywatelskiej w zakresie Ochrony Środowiska 

(zaczerpnięte z Hadjichambis & Paraskeva-Hadjichambi, 2020) 

Rysunek 3 ilustruje podejście pedagogiczne do edukacji na rzecz obywatelstwa środowiskowego. 

Należy jednak zaznaczyć, że model nie przewiduje określonego punktu wejścia ani kolejności w 

każdym kroku. To od nauczycieli zależy, jaki krok wykonają jako pierwszy. 

Podsumowując, kryzys klimatyczny stanowi bezprecedensowe wyzwanie dla naszej planety nie 

tylko na poziomie środowiskowym, ale także społecznym, kulturowym i ekonomicznym. 

Propagowanie wśród młodzieży wartości i zachowań obywatelskich w zakresie ochrony 

środowiska jest niezwykle ważne. Pozwala przygotować nowe pokolenie do myślenia i działania w 

kierunku sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości zarówno na poziomie indywidualnym jak i 

zbiorowym.  
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Dlaczego aktywizm ekologiczny może coś zmienić? 

Jak zdefiniowano powyżej, działacz ekologiczny to ktoś, kto angażuje się w różnorodne zachowania 

prospołeczne ukierunkowane na określone problemy środowiskowe, zakotwiczone w sferze 

politycznej, w sposób zbiorowy lub indywidualny. Jak wspomniano (Monte i Reis, 2021; Reis, 

2020), aktywizm środowiskowy sprzyja aktywnemu uczestnictwu i zaangażowaniu w kwestie 

społeczne, a nie tylko obserwowaniu z daleka. W związku z tym można argumentować, że 

aktywizm środowiskowy jest kulminacją procesu ekologicznego obywatelstwa, począwszy od 

poznawania problemów, dostosowywania i przyjmowania nowych wartości i zachowań, aż do 

działania i konkretyzacji tych wartości i zachowań. 

Zasadniczo różnica, jaką może zrobić aktywizm ekologiczny, polega w rzeczywistości na 

przekształceniu ludzi pasywnych aktorów w ludzi, którzy aktywnie angażują się i angażują  

w kwestie społeczne, a raczej środowiskowe, aby wprowadzić jakąś materialną zmianę w świecie. 

Jednocześnie znajdujemy się obecnie w środku historycznego kryzysu środowiskowego, którego 

złożoność jest transcendentalna w skali globalnej i lokalnej oraz różnych pokoleń. 

Utrata bioróżnorodności, zmiana klimatu, topnienie lodowców, zanieczyszczenie, zakwaszenie 

oceanów i pustynnienie to tylko niektóre z ogólnoświatowych konsekwencji środowiskowych,  

z którymi mamy do czynienia dzisiaj w wyniku naszego systemu społecznego i gospodarczego, 

który doprowadził nas do prześcignięcia niektórych granice planetarne zdefiniowane jako 

bezpieczna przestrzeń operacyjna dla ludzkości (Rockström i in., 2009). Dodatkowym wyzwaniem 

jest unikalny sposób, w jaki kryzys środowiskowy objawia się na poziomie lokalnym, w zależności 

od miejsca. 
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Pojawia się wyzwanie, a pilna potrzeba ponownego przemyślenia tego, jak my jako społeczeństwo 

żyjemy, konsumujemy i zarządzamy zasobami planety, często zależy od obecnych i przyszłych 

pokoleń. Ponieważ świat staje się coraz bardziej uszczuplony w zasoby, a niesprawiedliwa 

dystrybucja i dostęp do tych, które stają się coraz bardziej powszechne, rośnie znaczenie ruchów 

społecznych. Ludzie są niezadowoleni, a dotknięte bezczynnością populacje gromadzą się  

i organizują, aby domagać się działania, sprawiedliwości i sprawiedliwości w tym, jak radzimy sobie 

z wyzwaniami społecznymi. Ponieważ młodsze pokolenia mają być jedną z tych grup dotkniętych 

chorobą, należy zwrócić szczególną uwagę na dzisiejsze pokolenia i znaczenie kształtowania 

zachowań i przekonań obywateli zaniepokojonych kwestiami środowiskowymi oraz zapewniania 

narzędzi i środków do działania, zwłaszcza młodym ludziom. Na tym polega znaczenie  

i konieczność promowania obywatelstwa ekologicznego w środowisku edukacyjnym. 

Wykorzystanie potencjału edukacji do kształtowania dzieci i młodzieży na ekologicznych obywateli 

ma zasadnicze znaczenie dla przekształcenia ich w aktywistów ekologicznych  

i uświadomienia sobie ich roli jako „przyszłych obywateli” w bardziej sprawiedliwym  

i zrównoważonym społeczeństwie. Zapewnienie narzędzi i środków umożliwiających im 

przezwyciężenie barier w uczestnictwie w życiu społecznym i działaniach politycznych jest pilne, 

aby uświadomić im konieczność i pilność działania w obliczu problemów naszego świata oraz moc 

zbiorowych ruchów społecznych do wprowadzania niezbędnych zmian dla to. 
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Przykłady aktywizmu ekologicznego 

Według Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP): „Na świecie żyje 

1,8 miliarda młodych ludzi w wieku od 10 do 24 lat – jest to największe pokolenie młodzieży w 

historii. Młodzi ludzie są coraz bardziej świadomi wyzwań i zagrożeń, jakie niosą ze sobą z jednej 

strony kryzys klimatyczny, z drugiej - możliwości jego rozwiązania i zrównoważony rozwój. 

Bezprecedensowa mobilizacja młodych ludzi na całym świecie pokazuje ogromną siłę, jaką 

posiadają, by zmobilizować decydentów do odpowiedzialności. Ich przesłanie jest jasne: starsze 

pokolenie zawiodło i to młodzi zapłacą za to w całości - swoją przyszłością. Młodzi ludzie są nie 

tylko ofiarami zmian klimatycznych. Są oni również cennym wkładem w działania na rzecz klimatu. 

Są inicjatorami zmian, przedsiębiorcami i innowatorami. Poprzez edukację, naukę czy technologię, 

młodzi ludzie zwiększają swoje wysiłki i wykorzystują swoje umiejętności, aby przyspieszyć 

działania na rzecz klimatu” (UN, 2021). Biorąc pod uwagę powyższe, przedstawimy  przykłady 

działań zainicjowanych przez młodych ludzi na rzecz walki ze zmianami klimatu.  

 

Międzynarodowe Dni 

Pierwszym z nich jest przykład dni międzynarodowych, które są potężnym narzędziem 

propagowania świadomości i działań w omawianych kwestiach. Każdy międzynarodowy dzień 

oferuje wielu organizacjom możliwość zorganizowania działań związanych z tematem dnia. 

Organizacje, a w szczególności rządy, społeczeństwo obywatelskie, sektor publiczny i prywatny, 

szkoły, uniwersytety i obywatele w ogóle, czynią z międzynarodowego dnia wydarzenie 

wspierające działania podnoszą świadomość. W najbardziej popularnych międzynarodowych 

dniach, których tematem przewodnim jest zmiana klimatu i ochrona środowiska, biorą udział 

przede wszystkim młodzi ludzie z całego świata, należą do nich:  

● Dzień Ziemi, 
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● Sprzątanie Świata, 

● Godzina dla Ziemi. 

Dzień Ziemi 

Dzień Ziemi, znany również Światowym Dniem Ziemi lub Międzynarodowym Dniem Ziemi jest to 

największe na świecie święto ekologii, obchodzone od 1970 roku. Pierwszą osobą, która 

przedstawiła ideę Dnia Ziemi był John McConnell podczas konferencji UNESCO poświęconej 

środowisku naturalnemu w 1969 roku. Celem Dnia Ziemi jest promowanie w społeczeństwie 

postaw przyjaznych środowisku oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. 

22 kwietnia 1970 roku odbył się pierwszy w historii Dzień Ziemi. Zorganizowano masowe protesty, 

w których wzięło udział ponad 20 milionów Amerykanów. W 1990 roku do obchodów przyłączyło 

się 200 milionów ludzi z 141 krajów. Od tego czasu Dzień Ziemi jest międzynarodowym eventem1. 

Światowy Dzień Ziemi jest najbardziej zielonym dniem na świecie. Ludzie łączą się lokalnie, 

regionalnie, międzynarodowo i globalnie, aby ratować naszą planetę2. Wiele organizacji 

ekologicznych, społeczności lokalnych i instytucji edukacyjnych organizuje tego dnia eventy i 

zajęcia na świeżym powietrzu. Na przykład, w 2012 roku w Chinach ponad 10 000 osób jeździło na 

rowerach, aby oszczędzać paliwo i nie szkodzić środowisku (Dzień Ziemi, 2021). Dzień ten jest 

szczególnie obchodzony w szkołach. Pedagodzy przygotowują specjalne materiały związane z 

tematyką ekologiczną. Szkoły organizują olimpiady i konkursy przyrodnicze, niektóre klasy 

wybierają się na spacer z nauczycielem. Może to być spacer rekreacyjny lub taki, podczas którego 

uczniowie, dbając o planetę, usuwają śmieci z terenów zielonych lub chodników a także sadzą 

drzewa. Ponadto wiele stowarzyszeń ekologicznych organizuje podczas obchodów konferencje lub 

 

1 Szerzej: The history about Earth Day, www.earthday.org/history/, (dostęp 18.11.2021) 

2 Obejrzyj: Apr 22: Earth Day, www.youtube.com/watch?v=11LsAZV-75Y&t=14s, (dostęp 18.11.2021) 

http://www.earthday.org/history/
http://www.youtube.com/watch?v=11LsAZV-75Y&t=14s
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prelekcje. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić, jak ważna jest troska o naszą planetę, a 

także pokazać, jak wiele zagrożeń i zanieczyszczeń ma na nią zły wpływ.  

Sprzątanie Świata 

Sprzątanie Świata to międzynarodowa akcja, która odbywa się na całym świecie w trzeci weekend 

września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci poza miejscami przeznaczonymi do ich 

składowania. Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Sprzątanie 

Świata zapoczątkowano w Australii, z roku na rok liczba uczestników akcji wzrasta. W Australii 

odbywa się w marcu i koordynowana jest przez organizację społeczną Clean up Australia, która 

mobilizuje uczniów wszystkich szczebli oraz dorosłych. 

Kampania "Sprzątanie świata", prowadzona we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych 

ds. Ochrony Środowiska (UNEP), mobilizuje co roku około 35 milionów wolontariuszy ze 130 

krajów, od najmłodszych dzieci po osoby starsze. Idea łączy pokolenia i ma duże znaczenie 

społeczne, co czyni ją jedną z największych ekologicznych kampanii społecznych na świecie3. 

Kampania łączy firmy, grupy społeczne, szkoły, rządy i osoby prywatne w szeregu działań i 

programów, które pozytywnie wpływają na poprawę środowiska. 

 

 
3 About Clean Up the World, 

https://web.archive.org/web/20150424214829/http://www.cleanuptheworld.org/en/About/about-cuw.html 

(dostęp 19.11.2021). 

https://web.archive.org/web/20150424214829/http:/www.cleanuptheworld.org/en/About/about-cuw.html
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Przykłady realizowanych działań w ramach akcji Sprzątanie Świata obejmują 4:  

● kampanie edukacyjne, 

● recykling I odzyskiwanie zasobów, 

● sadzenie drzew, 

● ponowne wykorzystanie i ochrona wody, 

● konkursy, 

● wystawy, 

● projekty naprawcze [7]. 

Zdjęcie 1. Logo Word Clean UP Day 2022  

(źródło: https://www.worldcleanupday.org/) 

Godzina dla Ziemi 

Stworzona przez Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (World Wide Fund for Nature, WWF) 

Godzina dla Ziemi rozpoczęła się w 2007 roku jako akcja promocyjna pokazująca, że zarówno firmy, 

jak i osoby prywatne mogą walczyć ze zmianami klimatu. Inicjatywa miała swój początek w Sydney 

w Australii, gdzie 2 miliony ludzi wyłączyło światła na godzinę, zmniejszając zużycie energii w 

mieście o ponad 10 procent. Kampania nabrała charakteru globalnego w 2008 roku, kiedy to ponad 

50 milionów ludzi na całym świecie przyłączyło się do akcji. Obecnie jest to jeden z największych 

ruchów ekologicznych na świecie4. Godzina to oczywiście zbyt krótki czas, by osiągnąć zauważalne 

rezultaty. Inicjatywa ma charakter symboliczny - promuje postawy proekologiczne i ma na celu 

wykształcenie zrównoważonych nawyków - z korzyścią zarówno dla Ziemi, jak i jej mieszkańców 5. 

W czasie akcji Godzina dla Ziemi lokalne społeczności organizują m.in.: konkursy na temat 

efektywnego działania na rzecz ochrony naszej planety. Kampanię wspierają celebryci - np. znani 

sportowcy, aktorzy, politycy, których postawa zachęca młodych ludzi do naśladowania. 

 

 
4 Godzina dla Ziemi, https://www.national-geographic.pl/artykul/godzina-dla-ziemi  (dostęp 20.11.2021) 

https://www.national-geographic.pl/artykul/godzina-dla-ziemi
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Zdjęcie 2. Reklama zachęcająca do przyłączenia się do akcji Godzina dla Ziemi (Polska) 

(źródło: https://primenews.pl/news/2021/03/27/godzina-dla-ziemi-godzina-dla-baltyku-wylacz-swiatla-z-

prime-news/) 

 

W czasie trwania akcji: Godzina dla Ziemi wyłączane jest oświetlenie największych zabytków na 

całym świecie, m.in.: Wieża Eiffla we Francji, Opera w Sydney, Brama Brandenburska w Niemczech, 

piramidy w Egipcie, Stadion Narodowy, Pałac Kultury i Nauki oraz Zamek Królewski w Warszawie, 

czy Spodek w Katowicach, Sukiennice i Kopiec Kościuszki w Krakowie 5. 

Inspirujące historie aktywistów 

Oprócz międzynarodowych dni, istnieją inne, równie interesujące przykłady działań młodych ludzi 

przeciwko zanieczyszczeniu środowiska podejmowane w różnych częściach świata. Dzieci i 

młodzież coraz częściej domagają się odpowiedzialnej i odważnej walki o przyszłość. Tworzą 

organizacje pozarządowe, uczestniczą w strajkach, podejmuję nieformalne inicjatywy, domagając 

się przyszłości opartej na bezpieczeństwie klimatycznym i respektowaniu praw człowieka. Wymaga 

to odwagi i determinacji. Chcą natychmiastowych działań w celu osiągnięcia neutralności 

klimatycznej.  

✔ Historia młodej działaczki na rzecz klimatu Archany Soreng (członkini młodzieżowej grupy 

doradczej ds. zmian klimatu przy Sekretarzu Generalnym ONZ) 

https://primenews.pl/news/2021/03/27/godzina-dla-ziemi-godzina-dla-baltyku-wylacz-swiatla-z-prime-news/
https://primenews.pl/news/2021/03/27/godzina-dla-ziemi-godzina-dla-baltyku-wylacz-swiatla-z-prime-news/
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Archana Soreng pochodzi z Kharia w Odisha, we wschodnich Indiach. Jej dziadek był pionierem 

działań na rzecz ochrony lasów. Z kolei jej ojciec, opierając się na tradycyjnej wiedzy (bez 

formalnego wykształcenia medycznego) leczył osoby ukąszone przez węże wykorzystując 

medycynę naturalną. Doceniając ich zaangażowanie, Archana postanowiła kontynuować działania 

na rzecz lokalnej społeczności w trosce o środowisko naturalne. Zachęcona przez rodziców, 

postanowiła  zaangażować się w politykę, aby jej głos został usłyszany. Wybrała studia na kierunku 

politologia.  

W czasie studiów poznała różnego rodzaju regulacje i programy związane z ochroną środowiska. 

Zdziwił ją brak konsultacji z rdzennymi mieszkańcami terenów, dla których wspomniane regulacje 

były konstruowane. Rozpoczęła współpracę z lokalnymi społecznościami w Odisha jako pracownik 

naukowy. Dokumentowała tradycyjną wiedzę i praktyki oraz badała, jak uznanie praw własności 

do ziemi, zamieszkiwanej przez rdzenną ludność, wpływa na podejmowane przez nią działania na 

rzecz klimatu. Nawiązała również współpracę z YOUNGO – grupą młodzieżową UNFCCC.  Soreng 

dąży do tego by głos lokalnej społeczności, zaniepokojonej o bioróżnorodność został usłyszany. 

Uważa, że diagnozowanie problemów przez lokalne społeczności odgrywa kluczową rolę w kwestii 

ochrony lasów. Aktywistka ma świadomość, że zdanie rdzennych mieszkańców jest często 

pomijane w kontekście planów związanych z terenem, który zamieszkują, ze względu na brak 

dostatecznej wiedzy czy umiejętności. Z tego powodu organizuje szkolenia dla młodzieży i 

członków społeczności lokalnej, aby wyjaśnić im np. kwestie związane ze zmianami klimatycznymi. 

W czasie szkoleń szczególnie istotny jest język szkolenia (najlepiej tubylczy), a także nacisk 

położony przede wszystkim na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy (Savarala, 2021a). 

✔ Działania na rzecz sprawiedliwości klimatycznej - przykład z Brazylii, prawdziwa historia 

Palomy Costa  

Paloma Costa jest aktywistką zaangażowaną w włączanie młodych ludzi w debatę na temat zmian 

klimatu. Działa w ramach w organizacji Engajamundo w Brazylii, która organizuje strajki 

klimatyczne pod hasłem „Piątki dla przyszłej Brazylii”. 
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Jako członek delegacji uczestniczy w konferencjach klimatycznych COP (Conferences of the 

Parties). Udział w tych wydarzeniach, jak również członkostwo w Młodzieżowej Grupie Doradczej 

ds. Zmian Klimatu przy Sekretarzu Generalnym ONZ zdaniem Palomy stanowią ważną formę 

aktywności, jednak niewystarczalną. Jej zdaniem aby młodzi ludzie zostali usłyszani, konieczne jest 

stworzenie formalnych ciał w strukturach państw, które pozwoliłyby na artykulację opinii młodych 

ludzi, pokazując ich różnorodność i uświadamiając konteksty z których wynikają. Cel takich ciał nie 

ograniczałby się do doradztwa. Konieczne jest zintensyfikowanie form partycypacji społecznej, 

oddolnego podejmowania decyzji na poziomie lokalnym oraz zaangażowanie wyższych szczebli 

(Savarala, 2021b). 

✔ Współpraca na rzecz czystego środowiska ponad podziałami politycznymi w strefie buforowej 

na Cyprze  

Podczas ostatniego dnia szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow 16 żołnierzy sił pokojowych 

dołączyło do policji ONZ i cywilnych członków ruchu na rzecz UN Youth Champions for Environment 

and Peace (inicjatywa na Cyprze, oparta na celach zrównoważonego rozwoju, łączącą uczestników, 

którzy poznają wyzwania środowiskowe dotyczące ich wspólnej wyspy), aby posprzątać odpady 

wyrzucone w strefie buforowej w pobliżu wsi Troulli w południowo-wschodniej części Cypru. 

Młodzi ludzie z dwóch podzielonych części wyspy pracowali razem dla wspólnego dobra5. Pokazuje 

to, jak silna może być determinacja młodych ludzi do zmian, pomimo ponad 47 lat podziałów 

politycznych. 

✔ Piątki dla Przyszłości i rola Grety Thunberg w rozwoju ruchu 

„Piątki dla Przyszłości” (Fridays for Future, FFF) to organizowany przez młodzież globalny ruch 

strajków klimatycznych. Ruch i jego idea zostały zapoczątkowane przez 15-letnią Gretę Thunberg, 

 

5 In divided Cyprus, UN sees environment as unifier, 12.11.2021, https://www.france24.com/en/live-news/20211112-

in-divided-cyprus-un-sees-environment-as-unifier (dostęp 12.11.2021). 

https://www.france24.com/en/live-news/20211112-in-divided-cyprus-un-sees-environment-as-unifier
https://www.france24.com/en/live-news/20211112-in-divided-cyprus-un-sees-environment-as-unifier
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która w sierpniu 2018 roku rozpoczęła strajk szkolny na rzecz klimatu. Codziennie przez trzy 

tygodnie stała przed szwedzkim parlamentem, domagając się decyzji w sprawie kryzysu 

klimatycznego6. Do strajku przyłączyli się szkolni koledzy Grety. Młodzi ludzie domagali się zmian 

w szwedzkiej polityce klimatycznej i środowiskowej. Tworząc hashtag #FridaysForFuture, zachęcali 

innych młodych ludzi z całego świata do przyłączenia się do ich ruchu. W ten sposób rozpoczął się 

Globalny Strajk Klimatyczny Szkół. Obecnie ruch Piątki dla Przyszłości jest częścią budzącej nadzieję 

nowej fali zmian, inspirującej miliony ludzi do podjęcia działań w związku z kryzysem klimatycznym 

7.  

21 czerwca 2019 roku uczestnicy ruchu FFF wzięli udział w międzynarodowej demonstracji w 

Akwizgranie przeciwko dalszemu wydobyciu węgla brunatnego w okręgu nadreńskim i w lokalnym 

zagłębiu węgla brunatnego. W pierwszym tygodniu sierpnia 2019 roku - w okresie wakacyjnym i 

wolnym od lekcji szkolnych - około 1400 uczestników spotkało się w Dortmundzie na pierwszym 

kongresie zorganizowanym przez młodzież.  W dniach od 5 do 9 sierpnia 2019 roku 450 delegatów 

z 38 europejskich ruchów FFF zebrało się na międzynarodowym szczycie "SMILE for 

Future"("Summer Meeting in Lausanne Europe") w Lozannie. Oprócz omówienia kwestii 

klimatycznych, główny nacisk położono na strategię ruchu FFF. 

Aktywiści domagają się od rządów poszczególnych krajów trzech głównych postulatów7:  

● Utrzymania wzrostu globalnej temperatury poniżej 1,5°C w stosunku do poziomu sprzed 

epoki przemysłowej;  

● Zapewnienia sprawiedliwości klimatycznej; 

● Skupienia uwagi na interdyscyplinarnych, naukowych analizach, skupionych wokół kryzysu 

jakim jest proces zmian klimatycznych. 

 

6 Fridays for Future - Who we are, https://fridaysforfuture.org/what-we-do/who-we-are/ (dostęp 17.11.2021). 

7 Fridays for Future - Our demands,  https://fridaysforfuture.org/what-we-do/our-demands/ (dostęp 17.11.2021). 

https://fridaysforfuture.org/what-we-do/who-we-are/
https://fridaysforfuture.org/what-we-do/our-demands/
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Ruch "Piątki dla Przyszłości" opiera się na zdecentralizowanych demonstracjach, organizowanych 

w piątki w godzinach szkolnych. Protesty są kontynuowane także w czasie wakacji. Na wiece i 

marsze uczniowie przynoszą plakaty i transparenty8. 

 

Zdjęcie 3. Strajk młodzieży w Niemczech  

(źródło: https://www.deutschland.de/pl/topic/srodowisko/kto-stoi-za-ruchem-fridays-for-future) 

Zapoczątkowane w Szwecji, akcje zostały zorganizowane w Australii, Anglii, Włoszech, Niemczech, 

Holandii, Belgii, Kanadzie, Francji, Szwajcarii, Austrii, Irlandii i Szkocji. Do połowy marca 2019 roku 

ruch osiągnął rozmiary globalne - wspierany przez kilkuset demonstrantów w: Japonii, Meksyku, 

Chile, Filipinach, Vanuatu i Indiach9. 

✔ Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w Polsce  

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny to ruch społeczny w Polsce, który jest częścią globalnej inicjatywy 

Piątki dla Przyszłości (FFF). Uczniowie gimnazjów, szkół średnich oraz studenci biorą czynny udział 

 

8 Obejrzyj: September 25 - Global Day of Climate Action, https://fridaysforfuture.org/september25/ (dostęp 

17.11.2021). 

9 Fridays for Future, https://depl.abcdef.wiki/wiki/Fridays_for_Future (dostęp 17.11.2021). 

https://fridaysforfuture.org/september25/
https://depl.abcdef.wiki/wiki/Fridays_for_Future
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w akcjach połączonych z rozmowami z politykami i edukacją ekologiczną. Członkowie ruchu 

pomagają też zainteresowanym osobom tworzyć młodzieżowe strajki klimatyczne w swoich 

miejscowościach10. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny wraz z WWF Polska, UN Global Compact 

Network Poland, Polskim Klubem Ekologicznym, IKEA Retail Poland i Onet.pl. współtworzy 

kampanię społeczną "TAK dla edukacji klimatycznej", której celem jest uświadomienie potrzeby 

wprowadzenia edukacji klimatycznej do podstawy programowej w polskich szkołach. Za 

pośrednictwem strony internetowej istnieje możliwość podpisania petycji w tej sprawie11. 

✔ Rowerem z Devon do Glasgow - 16-letnia nastolatka Jessie Stevens i jej historia  

Jessie Stevens, mieszkanka Devon postanowiła pojechać na COP 26 na rowerze z Newton Abbot w 

Devon do Glasgow - 570 mil. Motywem jej działania była chęć udziału w debacie na temat klimatu. 

Problematyczne było jednak uzyskanie prawa wstępu na sesję i dotarcie na miejsce. Wybrała rower 

ze względu na jego niski koszt i zerowy wpływ na środowisko. Jednocześnie zwróciła uwagę na 

wysokie koszty podróży pociągiem i zanieczyszczenia powodowane przez samoloty. Tak długa 

droga wymagała fizycznego przygotowania12. Jessie miała wsparcie ze strony rodziców. W trakcie 

podróży dołączyli do niej inni młodzi ludzie. Rozmawiała z nimi o konsekwencjach kryzysu 

klimatycznego (Mazhar, 2021). 

✔ Dzieci i młodzież z Portugalii oskarżają kraje europejskie o brak działań w sprawie zmian 

klimatu  

 

10 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, https://www.msk.earth/ (dostęp 17.11.2021). 

11 Kampania o wprowadzeniu edukacji klimatycznej do podstawy programowej, https://www.msk.earth/edukacja-

klimatyczna (dostęp 10.11.2021). 

12 Devon teenager to cycle to Glasgow for Cop26 climate summit, 

https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/19/devon-teenager-plans-cycle-to-glasgow-for-cop26-
climate-summit (dostęp 10.11.2021). 

https://www.msk.earth/
https://www.msk.earth/edukacja-klimatyczna
https://www.msk.earth/edukacja-klimatyczna
https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/19/devon-teenager-plans-cycle-to-glasgow-for-cop26-climate-summit
https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/19/devon-teenager-plans-cycle-to-glasgow-for-cop26-climate-summit
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Sześć osób, wśród nich dzieci i osoby pełnoletnie z Portugalii pozwało trzydzieści trzy europejskie 

rządy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ponieważ uważają, że kraje te nie robią 

wystarczająco dużo, aby radykalnie odejść od paliw kopalnych. Obecnie młodzi ludzie, wraz z 

ekspertami, przygotowują odpowiedź na stanowisko rządów. Mariana (9 lat), Sofia (13), André 

(18), Martim (18), Cláudia (22), Catarina (20) 13. Zaangażowanie tych młodych ludzi i przekonanie 

co do tego, że stoimy w obliczu katastrofy klimatycznej są zdumiewające. Są świadomi zmian, które 

zachodzą z powodu wysokich temperatur w Portugalii i pożarów, które powodują ogromne 

spustoszenie środowiska. Na przykład Martim doświadczył sytuacji, w której jego szkoła została 

zamknięta z powodu dużej ilości dymu w powietrzu. Pamięta zniszczenia spowodowane pożarem 

w pobliżu jego domu. Podobne doświadczenia utwierdzają młodzież w przekonaniu, że ich 

działania są konieczne, aby zbudować bezpieczną przyszłość.  

 

13 AN EMERGENCY LIKE NO OTHER, https://wehavethepower.org/an-emergency-like-no-other-legal-action/ (dostęp 

12.11.2021). 

https://wehavethepower.org/an-emergency-like-no-other-legal-action/
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Programy edukacyjne 

EkoSzkoły 

„ Zaangażowanie dzisiejszej młodzieży w ochronę planety jutra”  

- to motto, które zobaczysz po wejściu na stronę programu 

(https://www.ecoschools.global/) i które dobrze odzwierciedla ideę 

EkoSzkół. 

EkoSzkoły to program Fundacji dla Edukacji Ekologicznej. Został opracowany jako narzędzie 

zachęcające młodzież do aktywnegp udziału w podejmowanie decyzji, mobilizacji i podnoszenia 

świadomości ekologicznej. Program EkoSzkoły zainicjowany w 1994 roku, urósł do rangi 

największego programu szkolnego skupiającego uwagę na edukacji ekologicznej i edukacji na rzecz 

zrównoważonego rozwoju (ESD). Dlatego też EkoSzkoły są silnym i wiarygodnym partnerem 

UNESCO, wiodącej agencji ONZ w zakresie ESD. Co więcej, w 2003 roku UNEP uznał EkoSzkoły za 

wzorcową inicjatywę dla ESD. Program EkoSzkoły zapoczątkowany w Europie i rozszerzony na 

wszystkie kontynenty - przez 25 lat, zachęcał uczniów na całym świecie, aby każdego dnia 

przyczyniali się do ulepszania swoich lokalnych społeczności i stawiali czoło globalnym wyzwaniom 

związanym ze zrównoważonym rozwojem. Obecnie pogram jest realizowany w 70 krajach, 

obejmując 56 000 szkół na całym świecie, również w krajach partnerskich projektu „Students in 

Climate Action”. 
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Table 1. Udział krajów partnerskich projektu „Students in Climate Action” w programie EkoSzkoły (źródło: 

Foundation for Environmental Education data, 2019, https://www.ecoschools.global/) 

 

Co to jest 

EkoSzkoły tworzą jedną z największych globalnych sieci szkolnych. Jest to dobrze skonstruowany 

program z jasnymi wytycznymi jak zaangażować się w inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. 

Program jest atrakcyjny i odnosi sukcesy na tak dużą skalę dzięki metodologii Siedmiu Kroków, 

jasnemu podejściu instytucjonalnemu do Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju oraz 

elastyczności w odniesieniu do kontekstu lokalnego (kulturowego, ekonomicznego i 

środowiskowego). Co więcej, program EkoSzkoły składa się z trzech elementów strukturalnych:  

● Siedem Kroków (Seven Steps Framework), 

● Tematy EkoSzkoły (w tym Zmiany Klimatu), 

● Ocena dla Zielonej Flagi. 

Proces Siedmiu Kroków stanowi podstawowe ramy dla szkół ekologicznych. Kroki te mają być na 

tyle elastyczne, aby można je było dostosować do różnych kontekstów i tematów związanych z 
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środowiskiem. Siedem kroków jest dostosowanych do czterech filarów uczenia się, tj. uczenia się, 

aby wiedzieć, działać, być i aby żyć razem (Pace & Sharma, 2019). 

 

 

Rysunek 5. Siedem kroków (Seven Steps Framework) - ramy dla programu EkoSzkoły 

(źródło: Pace & Sharma, 2019) 

Jak to działa 

Program EkoSzkoły angażuje młodych ludzi w podejmowanie pozytywnych działań, które zmieniają 

ich życie. Umacnia i wspiera ich w zrozumieniu i podejmowaniu pozytywnych działań mających na 

celu rozwiązanie ważnych problemów środowiskowych, przed którymi stoi świat. Ubieganie się o 

Zieloną Flagę w programie EkoSzkoły jest doskonałym sposobem na uznanie, nagrodzenie i 

propagowanie ekologicznych postaw wśród młodych ludzi. Założenia programu koncentrują się na 

podejściu obejmującym całą szkołę. Celem jest zaangażowanie wszystkich (uczniów, nauczycieli i 

społeczności), poprawa stanu środowiska otoczenia w którym żyją (w tym wykorzystania zasobów 

i śladu ekologicznego szkoły), motywowanie uczniów do zajmowania się problemami 
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środowiskowymi i szukania rozwiązań, zwłaszcza na poziomie lokalnym, ale także do myślenia w 

kategoriach globalnych. 

Program EkoSzkoły pomaga zrozumieć kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i 

uświadamia udział młodzieży w tym procesie. Program zachęcająca do międzypokoleniowego 

transferu wiedzy, przewartościowania stylu życia, wykorzystania zasobów oraz zmiany zachowań 

w gospodarstwie domowym (Gough, 2020). Za pośrednictwem różnych inicjatyw i działań 

realizowanych przez EkoSzkoły, uczniowie uczestniczący w programie przyczyniają się również do 

realizacji celów zrównoważonego rozwoju - np. poprzez oszczędzanie wody lub energii, projekty 

związane z przeciwdziałaniem powstawaniu odpadów i degradacji bioróżnorodności. Rozwijają 

także szereg umiejętności i kompetencji, z poszanowaniem praw i w duchu odpowiedzialności 

społecznej (Andreou, 2020). 

Jak dołączyć do programu 

Fundacja dla Edukacji Ekologicznej jest organizacją parasolową zrzeszającą organizacje 

pozarządowe działające na poziomie krajowym w swoich środowiskach lokalnych. Szkoła chcąca 

przystąpić do programu powinna skontaktować się z koordynatorem krajowym. Wszelkie 

informacje można znaleźć na stronie internetowej programu: https://www.ecoschools.global. 

Ekowioski 

Termin ,,ekowioski” wprowadził w 1978 roku profesor George Ramsey. W jednym ze swoich 

artykułów, pod tytułem ,,Passive Energy Applications for the Built Environment'' stwierdził, że 

źródłem marnotrawstwa energii w USA nie jest zanikająca technologia ale styl i filozofia życia. 

Ekowioski są szczególnie popularne w Europie Zachodniej (Niemcy, Wielka Brytania, Włochy), a 

także w USA, Kanadzie i Australii. 

Co to jest 

https://www.ecoschools.global/
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Ekowioski tworzą intencjonalną wspólnotę infrastruktury w naturze (Brown, 2020). Ta forma 

współpracy jest przykładem współdziałania, które łączy społeczne, ekonomiczne i ekologiczne 

dążenia do zrównoważonego rozwoju. Członkowie ekowiosek skupiają się wokół wspólnych 

wartości kulturowych. Nie ustanawiają statusu prawnego dla organizacji, w ramach której 

funkcjonują. Mieszkańcy ekowiosek skupiają uwagę na tematach związanych z problemami 

gospodarczymi, ekologicznymi, a także politycznymi. Zajmują się także sprawami społecznymi, 

szczególnie w kontekście ochrony środowiska. 

Podążając za koncepcją, w myśl której wszyscy ludzie są uczestnikami ekosystemu, idea ekowiosek 

stoi w sprzeczności z: 

● konsumpcyjnym stylem życia, 

● negatywnymi działaniami polegającymi na marnowaniu surowców i materiałów, 

● działaniami prowadzącymi do degradacji środowiska naturalnego, 

● wykorzystywaniem (uciskaniem) ludzi i zwierząt, 

● negatywnymi konsekwencjami korzystania z innych źródeł energii niż te które są konieczne 

do ludzkiej egzystencji. 

Mieszkańcy ekowiosek chcą żyć w zgodzie z naturą i organizować swoją przestrzeń w taki sposób, 

aby obecne w niej budynki miały możliwie najmniejszy negatywny wpływ na środowisko. Są oni 

zaangażowani w alternatywne metody gospodarowania wodą, energią, permakulturą i 

zarządzaniem gospodarstwem. To wszystko wiąże się z minimalnym zużyciem energii i surowców. 

Są to działania uwzględniające długoterminową perspektywę.  

Możemy wyróżnić 5 cech charakterystycznych dla ekowiosek: 

1. Są to inicjatywy oddolne, nie sponsorowane przez rząd; 

2. Mieszkańcy cenią i praktykują życie wspólnotowe; 

3. Członkowie tych wspólnot nie są nadmiernie zależni od rządu, korporacji czy innych 

scentralizowanych podmiotów mających w dyspozycji źródła wody, żywności, 
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mieszkań, energii i innych podstawowych potrzeb. Raczej starają się zapewnić sobie 

potrzebne zasoby samodzielnie; 

4. Mieszkańcy mają silne poczucie wspólnych wartości, zwykle są to wartości 

duchowe; 

5. Ekowioski często stanowią przykład dobrych praktyk i jednocześnie przedmiot 

badań, są doskonałym instrumentem edukacji ekologicznej w praktyce. 

Jak to działa 

Większość ekowiosek dąży do tego, aby stać się zrównoważoną wspólnotą, zdolną by zaspokajać 

większość lokalnych potrzeb. Jednak całkowita samowystarczalność nie zawsze jest pożądana, 

gdyż stoi w sprzeczności z wzorem do naśladowania dla szerszej kultury i infrastruktury. Ponadto 

całkowita samowystarczalność nie jest możliwa do osiągnięcia14. Młodzi członkowie społeczności 

ekowiosek już od dzieciństwa przyzwyczajeni są do ekologicznego stylu życia i angażowania się w 

inicjatywy proekologiczne. Wspólnie z rodzicami kształtują nawyki ekologiczne, wychowywani są 

w duchu szacunku dla przyrody i zasad społecznych. Fenomen proekologicznej młodzieży przyciąga 

coraz więcej szkolnych wycieczek. 

Ekowioska – przykład z Polski 

Wioska Bhrugu Aranya15 to najbardziej znana ekowioska w Polsce.  Jest położona w południowej  

części województwa małopolskiego, we wsi Wysoka. Jej członkami są mieszkańcy w różnym wieku 

(również dzieci) i różnych ras. Wieś liczy około 20 osób.  

 

14 Obejrzyj: Seed Communities: Ecovillage Experiments Around the World, 

https://www.youtube.com/watch?v=MtNjZaXDGqM (dostęp 27.11.2021). 

15 Ecovillage Bhrugu Aranya, http://ecovillagepoland.org/ (dostęp 27.11.2021). 

https://www.youtube.com/watch?v=MtNjZaXDGqM
http://ecovillagepoland.org/


 

 

 

 

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents 
which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein.” Project No: 2020-1-PL01-KA201-081957 

 

 

Zdjęcie 4. Drewniana świątynia uzdrawiania (źródło: http://ecovillagepoland.org/gallery-3/) 

Małopolska ekowioska stale współpracuje ze szkołami podstawowymi m.in. z Bielska Białej i 

Krakowa. Dodatkowo uczniowie szkół podstawowych biorą udział w jednodniowych, 

spontanicznych wycieczkach, w czasie których poznają ekologiczną rodzinę, do której należą 

również dzieci w wieku szkolnym. Współpraca ze szkołami dominuje w okresie wiosennym i letnim. 

Wycieczki mają charakter krajoznawczy i edukacyjny. Uczestnicy spotykają się z mieszkańcami 

ekowioski i poznają zasady życia społeczności. Uczniowie są zainteresowani konkretną wiedzą z 

zakresu eko społeczeństwa. Uczestnicząc w specjalistycznych warsztatach zdobywają cenne 

umiejętności, np. dotyczące uprawy i użytkowania ogrodu. Poznają zasady permakultury, obsługę 

traktora, sposób uprawy żywności niemodyfikowanej genetycznie oraz zastosowanie różnych ziół 

16. 

Jednym z gównych zasobów ekowioski przyciągającym odwiedzających, jest wiedza o zasadach 

wzajemnej pomocy i współpracy jej mieszkańców. Ludzie w wiosce pracują razem, wspólnie 

budują i organizują swe domy. Dla zwiedzających jest to coś zupełnie nowego, niespotykanego w 

życiu codziennym. Po powrocie z wycieczki uczniowie dzielą się z rówieśnikami swoimi wrażeniami 

z wyjazdu, pobytu w wiosce ekologicznej i funkcjonowania bez nowoczesnych zdobyczy techniki. 
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Biorąc pod uwagę powyższe, utrzymanie obecnego trendu zmian klimatycznych i postępującej 

degradacji środowiska naturalnego wymaga głębokich zmian w świadomości każdego człowieka. 

Niezwykle istotnym jest edukowanie społeczeństwa już od najmłodszych lat, uświadomianie 

wszystkim, że jedynie ich odpowiedzialne działania mogą przyczynić się do zmniejszenia degradacji 

naszego środowiska. Dlatego tak ważne są takie inicjatywy jak EkoSzkoły i ekowioski. W trosce o 

to, aby przyszłe pokolenia miały szansę żyć w czystym środowisku, należy od najmłodszych lat 

wpajać każdemu człowiekowi zachowania proekologiczne. Idea troski o błękitną planetę łączy 

młodych ludzi bez względu na pochodzenie etniczne, wyznanie, zawód, wiek czy inne kategorie 

różnicujące. Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi, Światowego Dnia Sprzątania Świata, 

Godziny dla Ziemi i wielu innych podobnych dni - są doskonałą okazją do nagłaśniania globalnych 

problemów Ziemi i domagania się właściwych działań politycznych. 

Młodzi ludzie coraz częściej wybierają radykalną formę zwrócenia uwagi na potrzebę zmian w 

polityce klimatycznej. Poprzez strajki i protesty starają się zwrócić uwagę rządzących na istotę 

problemu - postępujący proces zmian klimatycznych i degradacji środowiska. Różnorodne akcje 

(jazda rowerem zamiast samochodem, sadzenie drzew, wyłączanie prądu - Godzina dla Ziemi) 

zwracają uwagę na problem, kształtują odpowiednie postawy, a przede wszystkim zachęcają do 

zaangażowania. Lokalne działania pojedynczych młodych aktywistów rozprzestrzeniają się i 

docierają do innych krajów i na kontynenty, dając przykład dobrych postaw ludziom na całym 

świecie. 
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Gry związane z Aktywizmem  i Obywatelskim Ekologicznym 

Earthopoly 

Earthopoly to ekologiczna i inspirowana środowiskiem wersja klasycznej gry planszowej. 

Earthopoly to świetny wybór dla rodzin lub nauczycieli 

szukających zabawnej i edukacyjnej gry  

z naciskiem na środowisko. Earthopoly to gra planszowa 

rozgrywana w podobny sposób jak Monopoly, ale zamiast 

skupiać się na zarabianiu pieniędzy, kupowaniu ziemi  

i budowaniu hoteli, gracze zarabiają kredyty węglowe  

i wymieniają je na czyste powietrze.  

Tytuły nieruchomości zawierają informacyjne "fakty o Ziemi". Żetony używane w grze są  

wykonane z biodegradowalnych materiałów. Ta kreatywna gra jest wypełniona ekscytującymi, 

edukacyjnymi przygodami dla 2 do 6 graczy, w wieku od 8 do dorosłych. Sama gra jest 

produkowana w sposób zrównoważony i nadaje się do recyklingu. Tusz jest tuszem na bazie oleju 

roślinnego. Elementy gry są wykonane z natury lub w pełni nadają się do recyklingu, a wiele  

z nich jest wytwarzanych lokalnie. Zewnętrzna owijarka wykonana jest z folii PLA Earth First, która 

jest bio plastikiem, a zatem jest w pełni biodegradowalna. 

Link do gry: http://www.lateforthesky.com/ 

 

http://www.lateforthesky.com/
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EcoFluxx 

EcoFluxx to gra karciana z zasadami ekologicznymi i kartami 

reprezentującymi klęski żywiołowe (pożar lasów, susza i powódź), które 

dotykają wszystkich graczy. Gracze mogą naprawdę coś zmienić: według 

twórców gry część zysków ze sprzedaży EcoFluxx jest przekazywana grupom 

działającym na rzecz ochrony środowiska za pośrednictwem Fundacji 

EcoFluxx. 

Link do gry: https://www.looneylabs.com/games/ecofluxx 

 

Gra planszowa: It’s a green life 

Celem gry jest ucieczka z centrum recyklingu na zieloną planetę 

Ziemię. Gracz przechodzi przez 52 pozycje na planszy (które 

reprezentują 52 tygodnie w roku, kiedy ludzie mogą stosować 

przyjazne dla środowiska praktyki), rysując karty, które albo 

nagradzają ich za odpowiedzialność za środowisko, albo poprawiają 

ich za popełnianie błędów.  

Karty nagród i korekt zawierają wskazówki dotyczące różnych praktyk przyjaznych dla środowiska 

i wskazują liczbę miejsc, w których gracz będzie się poruszał lub cofał. Planeta jest tutaj 

prawdziwym zwycięzcą.   

Link do gry: http://www.ohhappydaygames.com/ 

https://www.looneylabs.com/games/ecofluxx
http://www.ohhappydaygames.com/
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Xēko 

Xēko (wymawiane "zeeko") to kolekcjonerska gra karciana, która ma cztery 

wersje (określane jako "misje"). Są to: Madagaskar, Kostaryka, Indonezja  

i Chiny. Każda misja podkreśla wspólne i zagrożone rośliny i zwierzęta 

regionu, a karty ze wszystkich misji można mieszać ze sobą. 

Xēko (wymawiane „zeeko”) to kolekcjonerska gra karciana, która ma cztery wersje (określane jako 

„misje”). Są to: Madagaskar, Kostaryka, Indonezja i Chiny. Każda misja przedstawia pospolite 

 i zagrożone rośliny i zwierzęta regionu, a karty ze wszystkich misji można ze sobą mieszać. 

W tej kolekcjonerskiej grze karcianej gracze używają swoich talii kart, aby stworzyć najbardziej 

zrównoważone środowisko do zdobywania ekologicznych punktów. Karty przedstawiają 

zagrożone rośliny i zwierzęta z różnych części świata (Madagaskaru, Kostaryki, Indonezji lub Chin), 

a karty są projektowane przez różnych artystów o różnych stylach.  

 

W Xēko celem każdego gracza jest stworzenie najsilniejszego, najbardziej zrównoważonego 

środowiska. Gra rozpoczyna się od karty Hotspot, do której gracze mogą podłączyć swoje karty 

"Species". Gracze łączą swoje karty "Gatunki" z innymi kartami "Gatunków" i walczą z innymi 

graczami w "Wojnie o Murawę", aby zebrać "Ekopunkty", zanim jednej z talii graczy zabraknie kart. 

Ponadto karty "Boost" pomagają graczom w Turf War lub mogą zranić graczy  

w zdobywaniu dodatkowych Punktów Ekologicznych, pozwalających na 

zmiany standardowych zasad gry. Kiedy talia gracza jest wyczerpana, każdy 

gracz liczy punkty ekologiczne na swoich kartach, a gracz z największą liczbą 
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punktów wygrywa. Warto wspomnieć, że karty Xēko wykonane są w 100% 

z materiałów pochodzących z recyklingu. 

 

Arboretum 

Arboretum to strategiczna gra karciana dla 2-4 graczy (arborystów), w wieku 10 lat  

i starszych, która rzuca graczom wyzwanie stworzenia najpiękniejszej ścieżki przez ogród. W ciągu 

około 25 minut, gracze starają się zdobyć jak najwięcej punktów, tworząc piękne ścieżki w ogrodzie 

dla swoich gości. 

Talia ma 80 kart w dziesięciu różnych kolorach, z których każdy oznacza inny rodzaj drzewa; każdy 

kolor ma karty ponumerowane od 1 do 8, a liczba użytych kolorów zależy od liczby graczy. Gracze 

zaczynają od rozdania siedmiu kart. W każdej rundzie gracz losuje dwie karty (z talii lub jednej lub 

więcej stosów odrzuconych), umieszcza kartę na stole jako część swojego arboretum,  

a następnie odrzuca kartę do osobistego stosu odrzutów.  

Dla każdego koloru gracz (gracze) z najwyższą wartością karty w ręku tego koloru zdobywa ścieżkę 

drzewa w swoim arboretum, która zaczyna się i kończy tym kolorem. Za każdą kartę  

w ścieżce punktacji gracz zdobywa jeden punkt; jeśli ścieżka składa się wyłącznie z drzew koloru 

punktacji, gracz zdobywa dwa punkty za kartę. Jeśli gracz nie ma najwyższej wartości dla koloru, 

zdobywa zero punktów za ścieżkę, która zaczyna się i kończy tym kolorem. Wygrywa ten, kto ma 

najwięcej punktów.  

Link do gry: https://www.renegadegamestudios.com/arboretum 

https://www.renegadegamestudios.com/arboretum
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BioVivam 

W BioVivam gracze ścigają się na całym świecie, 

odpowiadając na pytania, aby zebrać ekologiczne punkty. 

Jeśli gracze nie mają jeszcze arsenału wskazówek 

dotyczących świata przyrody, zdobędą je po zakończeniu 

gry - BioViva zawiera ponad 800 pytań. Wszystkie pytania 

dotyczą natury, biologii człowieka, geografii, kwestii 

środowiskowych. Punkty ekologiczne są przyznawane 

wraz ze wskazówkami dotyczącymi ochrony środowiska graczom, którzy poprawnie odpowiedzą 

na pytania, a zwycięzcą jest pierwszy gracz, który zgromadzi wymagane punkty ekologiczne dla 

lokalizacji wymienionych na karcie docelowej. Ta wielokrotnie nagradzana gra planszowa pomaga 

zaszczepić dzieciom zainteresowanie poznawaniem przyrody i naszej planety. W tej grze 2-6 graczy 

odgrywa role głodnych wiedzy poszukiwaczy przygód.  

Wszystkie materiały drukowane w tej grze są wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu  

i nadają się do recyklingu, drukowane farbami roślinnymi. Drewniane pionki wykonane są  

z drewna bukowego pochodzącego z francuskich lasów z certyfikatem PEFC. 

 Link do gry: https://www.bioviva.com/en/our-

classics/25-bioviva-the-game.html 

 

Global warming- Globalne ocieplenie 

Globalne ocieplenie to taktyczna, oparta na kartach gra, 

w której gracze zdobywają "punkty szczęścia", dostarczając towary społeczeństwu. Rozgrywanymi 

kartami mogą być krajowe gałęzie przemysłu, dobra konsumpcyjne, zielone technologie lub 

wydarzenia; rozgrywane gałęzie przemysłu wymagają rzutu kośćmi  

https://www.bioviva.com/en/our-classics/25-bioviva-the-game.html
https://www.bioviva.com/en/our-classics/25-bioviva-the-game.html
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w celu określenia produkcji zanieczyszczeń. Zbierz wystarczającą liczbę 

punktów szczęścia i wygrasz. 

Produkując te dobra, wpływasz na ekologię ziemi. Indywidualny wpływ 

gracza, a także ogólny wpływ, jest pokazany przez znacznik na drugim 

torze, a jeśli te znaczniki osiągną pewne (ruchome) punkty na 

ocieplającym się torze, złe rzeczy przytrafiają się ekologii i graczom. 

Jeśli trzeci punkt ocieplenia zostanie osiągnięty, gra się kończy, a gracz 

z najmniejszym wkładem  

w ogólne ocieplenie wygrywa.  W ten sposób gracze są osadzeni w dość realnym środowisku,  

w którym muszą zrównoważyć produkcję i działania.  

Link do gry:  https://www.muecke-spiele.de/ 

 

Evolution:Climate - Ewolucja: Klimat 

 Ewolucja: Klimat to gra, w której gracze muszą dostosować się  

i ewoluować swój gatunek w zmieniającym się ekosystemie, w którym 

brakuje żywności, czają się drapieżniki, a klimat może wahać się od 

gorącego do mroźnego zimna. Gracze wcielają się w rolę mięsożerców 

i roślinożerców, a także rozwijają nowe cechy biologiczne, takie jak rogi 

lub twarde muszle, aby przetrwać.   

Link do gry: https://www.northstargames.com/collections/strategy-games/products/evolution-

climate 

https://www.muecke-spiele.de/
https://www.northstargames.com/collections/strategy-games/products/evolution-climate
https://www.northstargames.com/collections/strategy-games/products/evolution-climate
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Gra planszowa: Keep Cool 

Keep Cool to gra negocjacji klimatycznych, w której każdy 

gracz wciela się w rolę kraju lub narodu o unikalnym zestawie 

interesów gospodarczych, celów i możliwości. Działania 

wymagane od graczy, aby osiągnąć te cele, również 

powodują gazy cieplarniane, a wszyscy tracą, jeśli globalne 

temperatury wzrosną zbyt wysoko. Gracze muszą 

zdecydować w każdej rundzie, czy chcą wdrożyć środki ochrony klimatu, które przynoszą korzyści 

wszystkim graczom, czy też wolą działać we własnym interesie, aby szybciej osiągnąć własny cel. 

Wygrywa pierwszy gracz, który osiągnie swój cel, ale całkowity brak współpracy z innymi graczami 

doprowadzi do globalnego załamania środowiska.  

 Grę można sklasyfikować zarówno jako poważną grę, jak i 

grę o globalnym ociepleniu, która może ułatwić proces 

empirycznego  poznawania  trudności międzynarodowej 

polityki klimatycznej. 

Link do gry: https://www.climate-game.net/en/the-board-

game/ 

 

Photosynthesis - Fotosynteza 

Fotosynteza to strategiczna gra planszowa z realistycznymi funkcjami rozgrywki i piękną grafiką. W 

fotosyntezie celem jest zdobycie jak największej liczby punktów poprzez ukończenie cykli życia 

drzew. Gra toczy się w serii rund, z których każda ma dwie fazy: fazę fotosyntezy i fazę cyklu życia. 

Sadź i kształtuj ciągle zmieniający się las, uprawiając nasiona  

https://www.climate-game.net/en/the-board-game/
https://www.climate-game.net/en/the-board-game/
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i podejmując odpowiednią strategię. Obserwuj swoje drzewa przez 

ich cykl życia, od sadzonki do pełnego rozkwitu i regeneracji,  

zdobywaj punkty, gdy ich liście zbierają energię z promieni 

słonecznych. Wybierz ostrożnie, gdzie siać i kiedy sadzić, ponieważ 

drzewa w cieniu są zablokowane przed światłem i punktami 

Link do gry: 

https://www.blueorangegames.com/index.php/games/photosynthesis 

 

Polar Eclipse Board Game - Gra planszowa Polar Eclipse 

Gra planszowa Polar Eclipse to świetny sposób na nauczanie 

lub poznawanie ryzyka klimatycznego. Koncentrując się na 

różnorodności biologicznej i ochronie, gracze wybierają 

najlepszy sposób ochrony wybranego zwierzęcia. Zawartość 

gry łączy graczy (żółw morski, gepard, sekwoja, chłopiec  

i kaczka krzyżówka) z trudną prawdą, że akcja będzie miała 

reakcję. Wiedza i gotowość do podejmowania ryzyka (burza 

mózgów) pomoże tobie (twojemu gatunkowi) i ostatecznie wszystkim gatunkom z większą szansą 

na przeżycie. Krótko mówiąc, Polar Eclipse został stworzony, aby zebrać ludzi, aby porozmawiać  

i dowiedzieć się o wyzwaniach, przed którymi wszyscy stoimy w związku ze zmianami klimatu  

i ogólną witalnością życia na tej hojnej planecie. 

Link do gry: https://www.polareclipsegame.com/ 

Planeta 

W Planecie każdy gracz otrzymuje planetę rdzenia, na której nic nie ma.  

W każdej rundzie gracze wybierają płytkę z górą / lodem / lasem / pustynią i umieszczają ją na 

https://www.blueorangegames.com/index.php/games/photosynthesis
https://www.polareclipsegame.com/
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planecie. Gracz, który spełni najwięcej wymagań, aby niektóre zwierzęta 

mogły się pojawić, wygrywa swoją kartę. 

Link do gry: http://www.blueorangegames.eu/pf/planet/ 

 

Gra planszowa: Hit the Habitat Trail 

W Hit the Habitat Trail gracze dowiadują się o zwierzętach i ich 

środowisku, podążając kamiennym szlakiem przez światowe 

siedliska. Gracze zbierają karty siedlisk, gdy poprawnie 

odpowiedzą na pytanie. Pytania są wielokrotnego wyboru lub 

prawda/fałszyw, co czyni ją doskonałą grą edukacyjną, która 

zaprasza do ożywionych dyskusji i debat.  Karty Mądrości  

i Konsekwencji dostarczają informacji o zagrożeniach 

środowiskowych i odkrywają, w jaki sposób mogą pomóc  

w poprawie stanu środowiska. Z każdą poprawną odpowiedzią na pytanie o zwierzę lub siedlisko 

na kartach Wiedzy, gracze zbierają kartę Siedlisko. Gracz, który zebrał dwie karty Habitat z każdego 

siedliska, jest zarządcą Ziemi i ten gracz jest zwycięzcą gry. Ta gra jest zabawą zarówno dla 

dorosłych, jak i dla dzieci. 

Link do gry: Hit the Habitat Trail! | JAX Games 

 

Praktyczna realizacja: Działania aktywizmu ekologicznego 

Sekcja Praktyczna realizacja: Działania aktywizmu ekologicznego zawiera różnorodne działania 

edukacyjne, które obejmują szczegółowe instrukcje, aby wdrożenie przez nauczycieli było łatwym 

procesem. Ważne jest, aby pamiętać, że działania szkoleniowe są podzielone na 2 kategorie, jedną 

http://www.blueorangegames.eu/pf/planet/
https://www.jaxgames.com/hit-the-habitat-trail-3/
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kategorię dla uczniów szkół podstawowych i jedną kategorię dla uczniów szkół średnich. Ten 

podział pomaga realizować działania zdolne do tworzenia i utrzymywania zainteresowania  

oraz entuzjazmu uczniów w zależności od ich wieku. Dlatego w każdej z 2 kategorii znajdują się 

różne działania edukacyjne, obejmujące szeroki zakres tematów związanych z aktywizmem  

w połączeniu z kwestiami środowiskowymi i społecznymi. 

Szkoła podstawowa 

Tytuł działania: Kolekcja kapsli! 

Cele, kompetencje 

i efekty uczenia 

się 

Podczas tego zajęcia uczniowie dowiedzą się, jak komunikować 

lokalnej społeczności znaczenie zbierania plastikowych nakrętek do 

butelek w celu ich recyklingu i jaka będzie nagroda: zbierając 

określoną liczbę plastikowych nakrętek do butelek, mogą je 

wymienić na wózek inwalidzki, który uczniowie przekażą każdemu 

koledze z klasy w potrzebie,  a tym samym pielęgnowanie empatii 

wobec bliźnich. Innymi słowy, zbieramy nakrętki w podwójnej 

ważnej sprawie: promowaniu recyklingu tworzyw sztucznych  

i zwiększaniu empatii, wrażliwości i szacunku dla różnorodności. 

Niezbędne 

materiały 

✔ Materiały do produkcji pojemników papierowych do zbierania 

plastikowych nakrętek do butelek (np. pudełka i materiały 

malarskie). 

✔ Koszulki lub czapki z nadrukiem z datą i celem akcji. 

✔ Niektóre biurka lub stoły, aby umieścić cały materiał do 

informacji. 

✔ Sugeruje się, aby nauczyciele przygotowali formularz partnerski 

z lokalnymi sklepami, kawiarniami i restauracjami w celu 

zebrania przydatnych informacji kontaktowych i powinni mieć 

dokument wyjaśniający działanie, w tym dane kontaktowe 

szkoły i odpowiedzialnych nauczycieli. 
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Lokalizacja Akcja aktywisty może odbyć się w centralnej lokalizacji w mieście, 

gdzie znajdzie się wiele sklepów, kawiarni i restauracji. 

Czas trwania Proponowany czas trwania wynosi 2 godziny w centralnej otwartej 

przestrzeni w celu informowania i podnoszenia świadomości wśród 

współobywateli przechodzących obok witryny oraz kolejne  

2 godziny na promowanie pojemników na zakrętki i prośbę  

o współpracę w odpowiednich sklepach, kawiarniach  

i restauracjach. 

Dodatkowo potrzebne będzie trochę czasu na przygotowanie, 

szczególnie na budowę papierowych pojemników, formularzy 

partnerskich i opcjonalnego przygotowania koszulek lub czapek. 

Instrukcja Przede wszystkim nauczyciele powinni skontaktować się z gminą 

lub odpowiedzialną firmą i dowiedzieć się o procedurze oferowania 

wózka inwalidzkiego w zamian za szereg plastikowych nakrętek do 

butelek.  

Jeśli chodzi o przygotowanie, uczniowie powinni wykonać małe 

papierowe pojemniki (np. z pudełek) i pomalować na zewnątrz lub 

przykleić na nich obrazy z plastikowymi nakrętkami do butelek, aby 

korzystanie z tych pojemników było wyraźnie widoczne. 

Mogą również nosić koszulki lub czapki z nadrukowanym na nich 

przesłaniem dnia, a dzięki ich noszeniu cel i treść akcji aktywisty 

będą wyraźnie widoczne dla wszystkich. 

Umieszczą wszystkie swoje rzeczy (pojemniki i inne materiały 

informacyjne) w centralnym punkcie miasta i poinformują ich o 

akcji przechodzącym obywatelom, to znaczy, że zbierając 

plastikowe nakrętki do butelek pomagają współobywatelowi, 

oferując mu wózek inwalidzki, którego potrzebuje, aby został mu 

przekazany za darmo,  ponieważ zostanie przekazany w zamian za 

zebranie pewnej ilości plastikowych nakrętek.  

 Jednocześnie będą zachęcać ich do pomocy w zbieraniu nakrętek 

poprzez wyrzucanie plastikowych nakrętek, które mogą mieć w tym 

czasie, na przykład z butelki z wodą, którą wszyscy zwykle noszą ze 
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sobą, ale także do zbierania plastikowych nakrętek w domu i 

przynoszenia ich do szkoły. 

Następnie uczniowie przejdą obok centralnych sklepów, takich jak 

sklepy z odzieżą, kawiarnie i restauracje, i poproszą o współpracę w 

zbieraniu plastikowych nakrętek do butelek. Oznacza to, że dadzą 

pojemniki - pudełka, które zbudowali, aby zbierać plastikowe 

nakrętki do butelek, co jest łatwe dla tych sklepów, ponieważ w 

bardzo dużym stopniu używają plastikowych butelek z wodą i 

napojami bezalkoholowymi. 

Z każdym sklepem zostanie zawarta umowa, podpisując formularz 

współpracy, aby móc skontaktować się z nauczycielami 

odpowiedzialnymi po napełnieniu pudełka z plastikowymi 

nakrętkami. 

Wreszcie, po zebraniu niezbędnej ilości plastikowych nakrętek, 

zostaną one przekazane osobom odpowiedzialnym za wymianę,  

a proces zbierania może rozpocząć się od nowa.  

Wskazówki Aktywizm, recykling, ochrona środowiska, podnoszenie 

świadomości lokalnej społeczności i instytucji, wkład społeczny  

i rozwój empatii to przesłania akcji aktywistycznej. Wszystko to 

należy wyjaśnić uczniom, aby wzbudzić większy entuzjazm do 

działania. 

 

 

 

 

 

Tytuł działania: Wymień swoje kubki, daj życie środowisku! 
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Cele, 

kompetencje i 

efekty uczenia się 

Podczas tego ćwiczenia uczniowie zdadzą sobie sprawę z tego, jak 

ważne jest zaprzestanie używania plastikowych i papierowych 

kubków i zastąpienie ich kubkami wielokrotnego użytku 

wykonanymi z materiałów przyjaznych dla środowiska, takich jak 

kubki bambusowe. Będą zbierać plastikowe i papierowe kubki  

i wymieniać je na kubki wielokrotnego użytku, wysyłając 

wiadomość, że wszyscy możemy wnieść pozytywny wkład w troskę 

o środowisko oraz zapobieganie i spowalnianie zmian klimatu. 

Niezbędne 

materiały 

✔ Uczniowe zakładają fundusz klasowy, a każdy uczeń może 

wnieść niewielką kwotę pieniędzy, aby ostateczna zebrana 

kwota mogła zostać wykorzystana na zakup bambusowych 

kubków wielokrotnego użytku. Dobrym pomysłem byłoby 

zebranie opakowań aluminiowych lub szklanych butelek  

i przekazanie ich do recyklingu firmom, które oferują opłatę 

pieniężną za ich zbiórkę.   

✔ Duże papierowe pudełka do zbierania jednorazowych 

plastikowych i papierowych kubków. 

✔ Plakaty informacyjne lub banery o aktywności. 

✔ Małe ulotki z logo szkoły i hasłem akcji przekazać każdemu 

obywatelowi, który zostanie poinformowany o akcji w celu 

dalszego rozpowszechniania akcji. 

 

Lokalizacja  Akcja może odbyć się w centralnej lokalizacji w mieście lub poza 

szkołą lub w połączeniu z innym wydarzeniem szkolnym (na 

przykład obchodami Bożego Narodzenia lub lata) 

 

Czas trwania Akcja będzie wymagała czasu, aby przygotować się do zbierania 

pieniędzy (opakowania aluminiowe lub szklane butelki do 

recyklingu za ekwiwalent pieniężny) oraz jednorazowych 

plastikowych i papierowych kubków. Dla samej akcji sugerowany 

czas, jeśli odbywa się ona w centralnym punkcie miasta, może 
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wynosić 2 godziny, natomiast jeśli odbywa się poza szkołą lub  

w połączeniu z innym wydarzeniem, można wybrać najbardziej 

efektywny czas trwania. 

Instrukcja Podczas wydarzenia uczniowie będą mieli w papierowych 

pudełkach tyle jednorazowych plastikowych lub papierowych 

kubków, ile mogą i zebranych ze swoich domów w oparciu o ich 

codzienne nawyki, zarówno własne, jak i rodziców.  

Jednocześnie będą mieli również zakupione kubki baboo 

wielokrotnego użytku, które będą w znacznie mniejszej ilości niż 

kubki jednorazowe. 

Ten ruch pokaże innym, że używanie kubków wielokrotnego użytku 

oszczędza dużą ilość odpadów, zwłaszcza materiałów, które są 

trudne do recyklingu (kubki papierowe ze względu na cienką 

warstwę plastiku, aby uczynić je wodoodpornymi) lub nie wszystkie 

nadają się do recyklingu (plastikowe kubki, które nie trafiają do 

pojemników do recyklingu). 

Wskazówki Uczniowie mogą mieć ulotki lub plakaty z następującymi hasłami:-  

- Daj pocałunek życia środowisku 

- Zamień teraz swój plastikowy kubek i daj życie naturze! 

- Stań się świadomy ekologicznie, pomóż uratować planetę 

- Powiedz "tak" kubkom wielokrotnego użytku wykonanym  

z materiałów przyjaznych dla środowiska 

Ważne jest, aby nauczyciele i uczniowie starali się rozpowszechniać 

to działanie w jak największym stopniu zarówno w społeczności 

szkolnej, jak i ogólnie w społeczności lokalnej. Mogą robić zdjęcia  

i pisać artykuł, a nawet cały magazyn szkolny, który zawiera 

zarówno tę akcję, jak i inne działania szkolne związane  

z aktywizmem i opieką o środowisku. 
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Tytuł działania: Sprzątanie lokalnego parku! 

 

 

Cele, kompetencje 

i efekty uczenia 

się 

 

To ćwiczenie będzie starało się uświadomić uczniom, że wiele 

naszych śmieci można ponownie wykorzystać. W związku z tym 

lepiej zrozumieją wykorzystanie różnych materiałów, jednocześnie 

zwiększając swoją empatię w minimalizowaniu zużycia tworzyw 

sztucznych. Ponadto zdadzą sobie sprawę, jak łatwo jest być 

aktywnym obywatelem i dokonywać zrównoważonych wyborów, 

jednocześnie rozwijając swoje umiejętności społeczne. 

Potrzebne 

materiały 

 

Worki do zbierania śmieci. 

Lokalizacja Lokalny park 

Czas trwania 2-3 godziny 

Instrukcja Uczniowie będą zbierać nadające się do recyklingu śmieci (np. 

Puszki, pokrywki, plastikowe butelki itp.) w trzech dużych workach 

z tkaniny. Materiały nienadające się do recyklingu zostaną 

umieszczone w czwartej torbie. 

Następnie uczniowie powinni poszukać pojemników do recyklingu, 

aby wyrzucić śmieci zgodnie z kategorią, do której należą (szkło, 

plastik, aluminium i nienadające się do recyklingu). 

Przydatne będzie również promowanie ich działań i zachęcanie ich 

rodziców i innych obywateli do wspólnego robienia tego samego. 

Wskazówki Ważne jest, aby nauczyciele sprawili, że uczniowie poczują, że 

recykling powinien być częścią ich codziennego życia. 
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Tytuł działania: Jak dostać się do szkoły? 

Cele, kompetencje 

i efekty uczenia 

się 

Dzięki temu ćwiczeniu uczniowie zrozumieją, w jaki sposób można 

zmniejszyć problem z ruchem drogowym, ponieważ rodzice, którzy 

odwożą swoje dzieci do szkoły, nawet jeśli odbywają krótkie 

podróże, są odpowiedzialni za znaczną część problemów z ruchem 

drogowym w okolicy. Ponadto chodzenie lub jazda na rowerze do 

szkoły oszczędza paliwo, co zmniejsza emisję gazów cieplarnianych 

i zanieczyszczenie powietrza. 

Ponadto chodzenie pieszo i jazda na rowerze, w przeciwieństwie do 

jazdy samochodem, są "zrównoważonymi" środkami transportu i 

wraz z korzystaniem z transportu publicznego są bardziej przyjazne 

dla środowiska opcje niż korzystanie z samochodu. Wreszcie 

uczniowie zdadzą sobie sprawę, że chodzenie i jazda na rowerze to 

dobre sposoby na naukę bezpiecznego poruszania się po drogach. 

Potrzebne 

materiały 

Duże białe kartki papieru i kolorowe markery lub tablica. 

Lokalizacja Środowisko szkolne 

Czas trwania 15 – 20 minut 

Instrukcje Możesz zacząć od działania "Zazielenianie drzew". Narysuj duże 

drzewo z gałęziami, ale bez liści na dużym kawałku białego papieru 

lub tektury w klasie. (Każdy uczeń może również stworzyć własne). 

Za każdym razem, gdy uczeń idzie lub jeździ rowerem do szkoły, 

dodaje pomalowany zielony liść do drzewa klasowego i jeden do 

własnego. Pod koniec tygodnia lub miesiąca porównają swoje 

osobiste drzewa. Który uczeń ma najbardziej zielony? Podobnie, 

zobacz, która klasa ma najbardziej zielone drzewo. Tytuł może być 
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przyznany jako nagroda dla ucznia lub klasy, która wygrywa za 

każdym razem, na przykład "zielony obywatel" lub "najbardziej 

zrównoważona klasa". 

Wskazówki Działanie to można połączyć z Europejskim Dniem Wolnym od 

Samochodów (22 września) i Światowym Dniem Działań na rzecz 

Przeciwdziałania Zmianom Klimatu (4 listopada). Można to ogłosić 

plakatami i ulotkami w całej szkole. 

 

 

Tytuł działania: Pisanie piosenek dla środowiska! 

Cele, kompetencje 

i efekty uczenia 

się 

 

 

To ćwiczenie pomoże uczniom odkryć alternatywne sposoby 

promowania świadomości ekologicznej i rozwijania kreatywności. 

Ponadto zaoferuje uczniom możliwość interakcji z rówieśnikami i 

zaprezentowania swojego dzieła innym nauczycielom i 

obywatelom. 

Materiały ✔ Urządzenia do nagrywania muzyki i mikrofony.  

✔ Instrumenty muzyczne. 

✔ Tekst.  

Lokalizacja Zajęcia mogą odbywać się w szkole, a śpiew może być promowany 

w dowolnym miejscu, na przykład na imprezie szkolnej, a nawet na 

wydarzeniu organizowanym przez lokalne władze. 

Duration Czas przygotowania i nagrania utworu może wynosić 2-3 godziny 

lub więcej. 

Instructions Nauczyciele, w tym  nauczyciele muzyki, mogą pomóc uczniom 

napisać tekst własnej piosenki, aby podnieść świadomość 

globalnych zmian klimatu wśród innych uczniów i współobywateli.  
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Po nagraniu piosenki nauczyciele i uczniowie będą starali się stale 

promować piosenkę przy każdej okazji i wydarzeniu w samej szkole 

oraz wydarzeniach organizowanych w okolicy. 

 

Wskazówki Wraz z kompozycją piosenki z oryginalnym tekstem i muzyką 

proponuje się budowę plakatu z hasłami w celu dodania 

uzupełniającego obrazu związanego z twórczością muzyczną 

uczniów. 

 

Tytuł działania: Zważ swoje odpady! 

Cele, kompetencje  

i efekty uczenia się 

To działanie koncentruje się na podnoszeniu świadomości 

studentów i mieszkańców na temat ważnego problemu 

środowiskowego: ilości odpadów, które produkujemy każdego 

dnia. Dzięki temu działaniu uczestnicy (uczniowie) oraz odbiorcy 

(rodzice i członkowie społeczności lokalnej) będą mogli oszacować 

średnią roczną ilość odpadów. Wszyscy oni staną się członkami 

społeczeństwa 21 wieku, a aktywność zachęci ich do walki  

z kryzysem klimatycznym.  

Materiały ✔ Torby na odpady sortowane, 

✔ skala  

✔ kartka papieru,  

✔ rozkład jazdy lub kalendarz,  

✔ pióro.  

Lokalizacja  Stołówka szkolna lub domy studenckie (opcjonalnie) 

Czas trwania 1 miesiąc 

Instrukcje Podczas zajęć uczniowie ważą posortowane odpady przygotowane 

przez pracowników szkoły na koniec dnia szkolnego lub 
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przygotowane w ich domach przez rodziców. Każdego dnia 

uczniowie robią notatki i przygotowują raport na koniec miesiąca, 

w którym szacują średnią ilość odpadów na jednego ucznia 

miesięcznie. Uczniowie w szkole mogą zarządzać tą aktywnością  

w grupach - będzie im łatwiej. 

Warto zaangażować do tego działania pracowników szkoły  

i poproszenie ich o udzielenie wsparcia uczniom podczas ważenia 

odpadów. Po zważeniu śmieci z całej szkoły, będzie można policzyć, 

ile śmieci przypada w szkole na mieszkańca (uczniów, nauczycieli, 

pracowników) miesięcznie. 

Wskazówki Wskazane jest, aby nauczyciele stworzyli w szkole kilka grup 

uczniów, którzy wezmą udział w zajęciach. To mogłoby zaoszczędzić 

czas i zaangażować dużą liczbę studentów.  Raport może być 

również prezentowany na stronach internetowych władz lokalnych 

lub szkół, a nawet w lokalnych gazetach. 
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Tytuł działania: Pokaz mody ekologicznej 

Cele, kompetencje 

i efekty uczenia się 

Celem tego ćwiczenia jest uświadomienie uczniom, że wiele 

naszych śmieci można ponownie wykorzystać. W związku z tym 

lepiej zrozumieją wykorzystanie różnych materiałów, jednocześnie 

zwiększając swoją empatię w minimalizowaniu zużycia tworzyw 

sztucznych. Co więcej, uświadomią sobie, jak łatwo jest być 

aktywnym obywatelem i dokonywać zrównoważonych wyborów. 

Materiały Każdy materiał nadający się do recyklingu, który uczniowie mogą 

wykorzystać do tworzenia ubrań lub akcesoriów, 

Aparat szkolny lub smartfon do nagrywania i fotografowania 

pokazu mody. 

Lokalizacja szkoła 

Czas trwania Około 2 - 3 tygodni - uczniowie muszą mieć czas na przygotowanie 

ubrań z materiałów pochodzących z recyklingu i zorganizowanie 

pokazu mody dla szkoły lub społeczności lokalnej. 

Instrukcje Studenci przygotowują kolekcję ubrań wykonanych z materiałów 

pochodzących z recyklingu. Podczas pokazu nauczyciel może 

wykorzystać techniki dedykowane branży mody, aby stworzyć 

"prawdziwy pokaz mody" jak moderator, który opisze materiały, 

które zostały użyte do wykonania stroju. Jeśli Twoi uczniowie mają 

dobre poczucie humoru, możesz dać im kilka rad, jak przygotować 

niektóre sceny komiksowe - może to być rodzaj motywacji do 

myślenia o "drugim życiu" dla niektórych naszych codziennych 

urządzeń. Następnie przygotowują pokaz mody za pomocą ubrań i 

nagrywają go za pomocą aparatu lub smartfona. Fotoreportaż z 

krótkimi komentarzami może być prezentowany na stronie 

internetowej szkoły. 
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Wskazówki Zapis lub fotoreportaż może być prezentowany podczas festiwalu 

szkolnego w wersji na żywo lub na stronie internetowej szkoły. 

 

Tytuł działania: Zielona Sztuka 

Cele, kompetencje 

i efekty uczenia się 

Podczas tego ćwiczenia uczniowie nauczą się szukać kreatywnych 

sposobów ponownego wykorzystania lub przetwarzania różnych 

rodzajów materiałów, aby ponownie stały się przydatne. Uczestnicy 

wykorzystają swoje umiejętności artystyczne do stworzenia rzeźby 

lub innego dzieła sztuki i dadzą dowód odbiorcom (przyjaciołom, 

lokalnej społeczności itp.), że "drugie życie"  rzeczy naprawdę działa 

i może być przydatne w życiu codziennym.  Działanie nie tylko 

podniesie świadomość ludzi na temat gospodarki odpadami, ale 

będzie również dla nich źródłem inspiracji. 

Materiały Uczniowie mogą używać dowolnego materiału, który chcą lub 

łatwiej znaleźć, ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw 

sztucznych. Mogą również znaleźć materiały do tworzenia plakatów 

o swoich działaniach. 

Lokalizacja Uczniowie mogą używać dowolnego materiału, który chcą lub 

łatwiej znaleźć, ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw 

sztucznych. Mogą również znaleźć materiały do tworzenia plakatów 

o swoich działaniach. 

Czas trwania Czas trwania zależy od czasu potrzebnego na stworzenie dzieł sztuki 

i zorganizowanie wystawy. Wskazane byłoby stworzenie plakatu o 

wydarzeniu również z materiałów pochodzących z recyklingu.  

Instrukcje Uczniowie starają się znaleźć w domu rzeczy i materiały, które nie 

są już używane przez nich i ich rodziny. Zabierają je do szkoły, gdzie 
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tworzą coś użytecznego i inspirującego.  Po zakończeniu tworzenia 

sztuki studenci powinni zorganizować wystawę w szkole  

lub w sąsiedztwie. Powinni również przygotować plakat lub post 

promujący wydarzenie wśród odbiorców.  Jeśli wybiorą plakat, 

powinien on być przygotowany z materiałów pochodzących z 

recyklingu.   

Wskazówki Nauczyciele powinni pomóc uczniom w przygotowaniu wystawy w 

ich sąsiedztwie (wybór miejsca, prośba o pozwolenie itp.)   
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Tytuł działania: Wiadomości dotyczące gospodarki odpadami! 

Cele, kompetencje 

i efekty uczenia się 

Głównym celem jest dotarcie do świadomości najmłodszych 

uczniów i uczynienie ich otwartymi i świadomymi obywatelami 

Ziemi. Jeśli ich wiedza będzie szeroka, ich przyszłe decyzje 

dotyczące wykorzystania zasobów będą rozliczane. 

Każdy artykuł lub krótka informacja wymaga od studenta 

poszerzenia wiedzy na temat zagrożeń środowiskowych. Będą 

korzystać z informacji przygotowanych przez nauczycieli - 

zapamiętają więcej niż podczas zwykłych zajęć i będą one 

wykorzystywane w ich codziennych sytuacjach.  

Materiały Strona internetowa szkoły, szkolne media społecznościowe lub 

elektroniczny rejestr szkolny 

Lokalizacja Internet 

Czas trwania Jeden rok szkolny - raz w miesiącu 

Instrukcje Nauczyciele lub grupy uczniów mogą przygotować krótkie 

wiadomości o środowisku i kilka ciekawostek na temat ochrony 

środowiska. Wysyłaj tego rodzaju ulotki do swoich uczniów i 

odbiorców strony internetowej szkoły i kont w mediach 

społecznościowych regularnie - np. raz w miesiącu. Możesz 

przygotować jedną stronę (lub mniej) informacji - wskazówki, takie 

jak biuletyn odpowiedni dla młodych studentów - jak mogą zmienić 

swoje nawyki, aby chronić naszą planetę. Jeśli mamy gotowe ulotki, 

uczniowie mogą je wydrukować i przygotować krótką ekspozycję z 

pewnymi faktami – zasada, że kampania działa lepiej, jeśli 

korzystamy z różnych kanałów, takich jak tablica wizualna przed 

wejściem do szkoły, te same informacje w mailu i ten sam temat z 

tymi samymi zdjęciami na stronie szkoły i na Instagramie może 

przynieść oczekiwane efekty.  
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Wskazówki Po otrzymaniu newslettera możesz porozmawiać ze swoimi 

uczniami lub zaprosić ich do zorganizowania wystawy plakatów 

wykonanych przez studentów związanych z tematem. 

 

 

Secondary Students 

Tytuł działania: Daj życie spalonym lub zniszczonym lasom! 

Cele, kompetencje 

i efekty uczenia 

się 

Poprzez udział w zajęciach uczniowie poznają znaczenie ochrony 

środowiska, ochrony lasów oraz ideę wolontariatu. Oprócz 

świadomości odpowiedzialności za środowisko uczniowie mocno 

doświadczają znaczenie współpracy pomiędzy uczniami a 

nauczycielami, poprawią relacje rówieśnicze i doświadczą przygodę 

dawania siebie dla innych. 

Niezbędne 

materiały 

✔ sadzonki drzew i odpowiedni sprzęt do sadzenia 

✔ odpowiednie ubrania i buty 

Lokalizacja Obszar leśny po pożarze lub jeśli w pobliżu nie ma takich zniszczeń, 

to las lub obszar sąsiadujący z lasem, na którym można by sadzić 

drzewa 

Czas trwania Sadzenie drzew wymaga dużo czasu, dlatego warto to wydarzenie 

połączyć z jednodniową wycieczką. 

Instrukcja Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skontaktować się z 

lokalnym wydziałem nadleśnictwa, który poinformuje nas, jakie 

sadzonki nadają się na teren wybrany do ponownego zalesienia. 

Należy pamiętać o odpowiednim doborze gatunków drzew. Nie 

powinniśmy ponownie zalesiać samymi drzewami iglastymi 

(sosnami lub jodłami), ale powinniśmy również sadzić gatunki 

szerokolistne.Należy pamiętać o zorganizowaniu transportu 
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sadzonek, co można zrobić przy wykorzystaniu funduszy szkolnych, 

rady rodziców lub nawiązując współpracę z gminą. 

Po wykonaniu wszystkich prac przygotowawczych uczniowie 

przejmują odpowiedzialność za proces sadzenia sadzonek. 

Uczniowie angażują się w projekt i z wielką starannością wykonują 

prace zalesiające. 

Wskazówki Udział w tym zadaniu jest dobrą okazją do poznania wiedzy o 

drzewach i potrzebach danego obszaru. Ponadto ważne jest, aby 

podkreślić, jak chronić lasy przed pożarem w odniesieniu do 

niebezpiecznych odpadów lub niebezpiecznych czynności - takich 

jak spalanie suchej trawy. 
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Tytuł działania: Chcemy czystego ujścia rzeki! 

Cele, kompetencje 

i efekty uczenia 

się 

Udział uczniów w tym działaniu pomoże uczniom w rozwijaniu 

umiejętności pracy w grupach i wspólnym poszukiwaniu sposobów 

na podejmowanie inicjatywy. Daje również uczniom możliwość 

myślenia i działania społecznego poza klasą, wzmacniając empatię i 

świadomość ekologiczną. Uczniowie będą również rozwijać 

wartości moralne i satysfakcję z bycia częścią rozwiązywania 

problemów i pozytywnej zmiany. 

Niezbędne 

materiały 

✔ rękawiczki jednorazowe 

✔ worki na odpady 

✔ materiały do robienia plakatów 

✔ aparat lub smartfon do robienia zdjęć 

Lokalizacja Lokalizacja działania ma miejsce w pobliżu koryta rzeki, które będzie 

oczyszczane oraz przy wejściu do szkoły, gdzie będzie zamieszczona 

wystawa zdjęć z działania. 

Czas trwania Czas trwania może zająć od 4-5 godzin lub więcej. 

Uczniowie będą także potrzebowali czas na przygotowanie 

plakatów i zdjęć na wystawę. 

Instrukcja W pierwszym etapie uczniowie będą podzieleni na grupy, aby 

omówić i zidentyfikować główne przyczyny i skutki zanieczyszczenia 

w delcie rzeki. Uczniowie zaproponują dodatkowe rozwiązania i 

działania mające na celu poprawę sytuacji.  

Nauczyciele mogą pomóc uczniom w tworzeniu plakatów  

informacyjnych i promujących samą akcję. Będą także nadzorować 

i organizować proces sprzątania brzegu i koryta rzeki oraz 

współpracować z uczniami. Wszyscy wspólnie sprzątają śmieci, 

które zabiorą w workach do swoich lub pobliskich koszy. 

Uczniowie sfotografują teren przed sprzątaniem, w trakcie i po 

zakończeniu sprzątania tak, aby pokazać różnicę, jaką ta 
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interwencja wywarła. Efekty pracy zostaną zaprezentowane na 

wystawie zdjęć. Uczniowie zaprezentują efekty swojej pracy, w jaki 

sposób ich działanie mogło zmienić świat wokół nich. 

Wskazówki Do akcji można włączyć radę rodziców i opiekunów, aby włączyć w 

działania jak największą liczbę ludzi. Do obejrzenia wystawy należy 

zachęcać przyjaciół szkoły, mieszkańców okolicy oraz władze 

lokalne. W celu promocji wydarzenia można zaprosić lokalne media 

(gazeta, radio, portale internetowe). 
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Tytuł działania: Debatujmy! 

Cele, kompetencje 

i efekty uczenia 

się 

Udział w zajęciach pomoże uczniom rozwinąć umiejętności 

komunikacyjne oraz nawiązywania kontaktów z znaczącymi 

jednostkami społecznymi, innymi obywatelami i rówieśnikami. 

Celem jest samodzielne zwiększenie świadomości oraz 

umożliwienie im przekazywania świadomości ekologicznej 

starszym, by razem mogli stać się promotorami dobrych nawyków. 

Potrzebne 

materiały  

✔ Materiały do stworzenia plakatu. 

✔ Materiały do przygotowania listy działalności, które 

zaproponują burmistrzowi, które pomogą poprawić wizerunek 

miejscowości w której mieszkają. 

Lokalizacja Dyskusja odbędzie się podczas audycji nadawanej na żywo w 

lokalnej stacji radiowej, sugerowane jest jej nagranie by stworzyć 

podcast.  

Czas trwania Czas trwania może zająć 1h lub więcej. Uczniowie będą również 

potrzebować czasu na przygotowanie pytań i plakatów z 

wyprzedzeniem.  

Wskazówki Przed dyskusją, uczniowie powinni przygotować listę wskazówek 

dla działań w recyklingu, w wolontariacie, w sprzątaniu zielonych 

przestrzeni i chodników oraz wszystkiego, co mogą powiązać z 

dotyczącymi środowiska i społeczeństwa problemami. Następnie 

nauczyciele kontaktują się z Urzędem Miasta w celu zaproszenia 

Burmistrza lub innego urzędnika, do udziału w wywiadzie w radiu. 

W kolejnym kroku uczniowie powinni przygotować listę pytań dla 

dziennikarza przeprowadzającego wywiad na temat jej lub jego 

wkładu w wdrożenie ich pomysłów. Celem przeprowadzenia 

dyskusji jest znalezienie sposobu przekazu opinii i sugestii możliwie 

największej liczbie odbiorców. Następnie odpowiedzialni za to 

zadanie nauczyciele powinni skontaktować się z lokalnymi stacjami 

radiowymi w celu rozpoznania gdzie będą mogli wystąpić. 
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Ważnym jest ogłoszenie daty i godziny emisji na żywo, by rodzice 

oraz mieszkańcy mogli włączyć odbiornik na daną stację. Bardzo 

ważnym jest nadanie audycji rozgłosu, by mogło ją usłyszeć 

możliwie najwięcej osób. Dyskusja może zostać nagrana i później 

udostępniona w innych portalach społecznościowych jako podcast. 

Przydatne 

wskazówki 

Bądźcie kreatywni. Jeżeli pracownicy Urzędu Miejskiego odrzucają 

propozycję udzielenia wywiadu, nauczyciel może znaleźć inną 

osobę z innego stowarzyszenia. Ponadto, dziennikarze 

przeprowadzający wywiady mogą pracować w interwałach, na 

przykład jeden dziennikarz na miesiąc lub w dwa razy w miesiącu.   
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Tytuł działania: Jedź na rowerze i dołącz do nas w czystej atmosferze! 

Cele, kompetencje 

i efekty uczenia 

się 

Podczas tego działania uczniowie nauczą się i przekażą lokalnej 

społeczności znaczenie zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, a 

jednocześnie świadomości osobistej i poprawy naszej kondycji 

poprzez korzystanie z rowerów.  W ten sposób uczniowie 

zrozumieją, że jazda na rowerze oferuje wiele korzyści, takich jak 

zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i zdrowszy styl życia. 

Dodatkowo poprzez akcję uczniowie podniosą świadomość w 

lokalnej społeczności i zaproszą do działania inne szkoły w okolicy. 

Niezbędne 

materiały 

✔ Rowery 

✔ Plakaty i slogany zachęcające do udziału w akcji 

✔ Czapki lub bandany z logo wydarzenia 

✔ Naklejki z plakatem lub logo wydarzenia 

Lokalizacja Ratusz miejski lub miasto/ wieś 

Czas trwania 2 godziny 

Instrukcja Uczniowie starają się zapraszać innych uczniów z innych szkół do 

organizowania zajęć rowerowych. 

Wyznaczają dzień na przejażdżkę rowerem i zaczynają informować 

o tym społeczność lokalną. Starają się zapraszać osoby z lokalnej 

społeczności i samorządu. 

Uczniowie w dniu przejażdżki rowerowej mogą mieć plakaty  

z prośbami np. o utworzenie miejskiej ścieżki rowerowej lub gminną 

ofertę rowerów elektrycznych za niewielką opłatą dla każdego 

mieszkańca i umieszczenie ich w centralnych miejscach w mieście, 

aby są łatwo dostępne. 

Wskazówki W tej akcji najważniejsze jest nagłośnienie działania  

i zaangażowanie jak największej liczby lokalnej społeczności. 
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Tytuł działania: Jak ocalić Ziemię w domu - tipy na Instagram. 

Cele, kompetencje 

i efekty uczenia się 

Głównym celem jest zwiększenie świadomości wśród młodych 

ludzi oraz zrozumienie, że ich osobiste działania są również bardzo 

ważne w trosce o środowisko naturalne. Poprzez to zadanie 

uczniowie będą poczują się aktywnymi mieszkańcami oraz czas 

spędzony w social mediach nabierze znaczenia. 

Potrzebne 

materiały 

Laptop lub telefon komórkowy oraz konto w social mediach 

(Instagram, Facebook itd.) 

Lokalizacja Internet  

Czas trwania 3 -10 miesięcy 

Instrukcje Wideo i posty na Instagramie/Facebooku o codziennych 

czynnościach, które mogą pomóc chronić środowisko. Możesz 

przygotować scenariusze z informacjami na jeden miesiąc - 

podzielcie je na powiązane ze sobą tematy oraz pamiętajcie, by 

reagować, gdy podczas waszej aktywności wydarzy się coś ważnego 

dla Waszej społeczności lub kraju. Możesz użyć jednego modelu 

poświęconego waszemu kanałowi - to pomoże być bardziej 

rozpoznawalnym. Jeśli Wasza informacja będzie krótka, 

interesująca, precyzyjna i użyteczna w życiu codziennym - Możesz 

zostać sławną i rozpoznawalną osobą z szerokimi zasięgami. 

Przydatne 

wskazówki 

Regularne posty na instagramie i innych portalach 

społecznościowych powinny być krótkie i interesujące. Najlepszym 

rozwiązaniem jest stworzenie ich przez Was samych.  
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Tytuł działania: Mniej plastikowych toreb - zdrowsza Planeta.  

Cele, kompetencje 

i efekty uczenia się 

Ograniczenie zużycia plastikowych toreb jest głównym celem na 

świecie. Podczas robienia zakupów potrzebujemy nawet dwunastu 

plastikowych torebek, ponieważ zazwyczaj nie mamy przy sobie 

ekologicznych woreczków na owoce i warzywa, których 

moglibyśmy użyć ponownie podczas następnych zakupów.   

Uczniowie mogą zorganizować akcję zbierania starych - 

nieużywanych lub niepotrzebnych firanek, które mogą przekształcić 

poprzez szycie w woreczki wielokrotnego użytku.  

Umiejętności: Uczniowie powinni być zdolni do zorganizowania 

akcji w lokalnym środowisku - liderzy mogą ogłosić na portalach 

społecznościowych oraz stronach internetowych miejscowych 

stowarzyszeń i administracji, że chcą zebrać stare, niepotrzebne 

firanki, by móc ich użyć w celu uszycia wielokrotnego użytku 

woreczków.  Następnym krokiem może być współpraca z lokalnymi 

sklepami - bezpłatne rozdawanie gotowych woreczków dla 

klientów. Uczniowie mogą zorganizować wydarzenia  

z informacjami o tym działaniu, przygotować ulotki o akcji 

i o szkodzie, jaką czyni plastik naszej środowisku. Jeśli woreczki 

wielorazowe będą rozdawane bezpłatnie, klienci będą bardziej 

zainteresowani ich użyciem.  

Uczniowie zaangażowanie nauczą się przedsiębiorczości, poszerzą 

swoją wiedzę na temat współpracy pośród różnych szczebli 

społeczności. 

Potrzebne 

materiały  

1. Stare firanki  

2. Organizacje partnerskie takie jak Klub Seniora, Koło 

Rękodzieła. 

3. Lokalne sklepy, gdzie gotowe wielorazowe woreczk mogą 

być rozdawane bezpłatnie dla klientów.  
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Lokalizacja Sąsiedztwo - wieś, dzielnica miasta, - w zależności od możliwości. 

Kanały internetowe będą pomocne - ogłoszenia na Facebook’u lub 

Instagramie pozwolą znaleźć większą liczbę adresatów.   

Czas trwania  2 miesiące  

Instrukcje Jeśli grupa uczniów chce zaangażować społeczeństwo w akcję, 

powinni być gotowi na świetną przygodę. 

1. Ogłoszenie dla mieszkańców o akcji: poproś ludzi  

o bezpłatne przyniesienie niepotrzebnych firan, które mogą 

użyć ponownie do uszycia ‘‘nowych’’ wielorazowych 

woreczków. Przygotuj plakat z dokładnymi informacjami:  

- Czas - kiedy i w jakim terminie można przynosić stare 

firanki lub inne materiały. 

- Miejsce (adres) w którym odbędzie się zbiórka. 

- Wyjaśnij powody - dlaczego prosisz społeczeństwo o 

taki sposób współpracy i co chcesz osiągnąć.  

2. Zaangażuj rodziców, Klub Seniora lub Koło Rękodzieła do 

zorganizowania akcji szycia woreczków - ich umiejętności 

mogą być bardzo pomocne. Mogą uszyć je w domu na 

własnej maszynie. Przygotuj instrukcję jak uszyć woreczek 

wielokrotnego użytku krok po kroku z różnymi symbolami. 

Nie zapomnij o zamknięciu woreczka - możesz użyć wstążki 

lub sznurka.  

3. Skontaktuj się z lokalnymi sklepami i poinformuj ich o 

pomyśle. Poproś o dołączenie do akcji. Możesz 

zorganizować wydarzenia informujące o akcji i jej celach. 

Przygotuj ulotki z faktami edukacyjnymi o plastiku, który 

zaśmieca naszą Ziemię i liczbą lat, jaką może istnieć na 

planecie.   

4. Zaproś lokalnego dziennikarza na spotkanie informacyjne i 

opisz swoje pomysły i działania. Przedstaw swoje cele.   

5. Rozdaj gotowe woreczki do sklepów i obserwuj jak szybko 

znikają! 
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6. Powtarzaj tyle razy ile zechcesz!  

Przydatne 

wskazówki 

Przed akcją znajdź grupę nauczycieli lub partnerów, którzy pomogą 

Ci na każdym kroku zadania. Taki rodzaj wsparcia będzie bardzo 

pomocny.  

Tytuł aktywności: Petycja do lokalnych władz. 

Cele, kompetencje 

i efekty uczenia się 

Młodzi ludzie powinni uświadomić władzom lokalnym 

(samorządom lub inwestorom), że czysta Ziemia (woda, powietrze) 

to ich przyszłość. Politycy powinni mieć świadomość, że wiele 

decyzji ma wpływ na środowisko. Ważne jest, aby uświadomić im, 

że każda inwestycja przynosi korzyści i straty, a te straty muszą być 

jak najmniejsze. Jeśli sytuacja jest wyjątkowo trudna, mogą 

poprosić organizacje ekologiczne o wsparcie eksperta. 

Uczniowie biorący udział w zadaniu nauczą się, że ich głos ma 

znaczenie, a ich aktywność może wpłynąć na lokalne działania.Ich 

aktywność może być swoistym sprawdzianem dla lokalnych 

inwestorów, którzy będą ostrożniejsi przed działaniem.   

Potrzebne 

materiały 

Dostęp do informacji o lokalnych działaniach w okolicy, wstępne 

materiały, wywiad z władzami lokalnymi na temat jak chronią 

Ziemię. Krótki reportaż może zostać opublikowany na stronie 

internetowej. Jeśli masz możliwość zaprosić lokalne media - zrób to.  

Lokalizacja Lokalna społeczność, miejscowość, obszar. 

Czas trwania 1-3 tygodni 

Instrukcje Porozmawiaj z uczniami o sytuacji środowiskowej w ich okolicy. 

Pokaż im przykłady złego wpływu inwestycji w jakimkolwiek miejscu 

w Europie - możesz użyć przykładów z Internetu. Następnie zapytaj 

ich, czy znają sytuację w najbliższym otoczeniu - jeśli ich ocena jest 

zła - zmotywuj ich do stworzenia petycji skierowanej do lokalnych 

władz o zmianę decyzji lub zmianę niektórych punktów 
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dochodzenia. Petycja powinna być doręczona osobiście do 

Burmistrza (lub innej ważnej osoby) i omówiona twarzą w twarz 

podczas spotkania. Po spotkaniu opublikuj reportaż w Internecie z 

tego spotkania i podążaj za następnymi krokami tego zadania.  

Przydatne 

wskazówki  

Dosyć ważnym jest nauczenie uczniów jak negocjować lub 

dyskutować z władzami. Przed spotkaniem mogą poćwiczyć ten 

rodzaj umiejętności w małych grupach. Mogą poszerzyć wiedzę na 

temat technik negocjacji i spróbować użyć ich podczas spotkania. 
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Tytuł aktywności: Kartonowe pudełko na plastikowe nakrętki  

Cele, kompetencje 

i efekty uczenia się 

Plastikowe nakrętki są bardzo cennymi materiałami dla firm 

produkujących plastikowe opakowania. Wszyscy mogą ( i powinni) 

zbierać nakrętki, które zostały zrobione z wartościowych rodzajów 

plastiku i ponownie używać przedmioty jako surowiec wtórny. 

Takie działalności przyzwyczają młodzież i dorosłych do 

redukowania zanieczyszczenia planety śmietnikami, które 

rozkładają się przez kilkaset lat.  

Potrzebne 

materiały  

W domu: kartonowe pudełko na nakrętki umieszczone w kuchni - w 

łatwo dostępnym miejscu. 

W szkole: Każda szkoła może umieścić duże pudełko blisko wejścia 

głównego - widocznego dla wszystkich.   

Lokalizacja Dom, szkoła, sklep, otwarta przestrzeń - zależy od kreatywności. 

Czas trwania Cały rok 

Instrukcje  Zawsze, kiedy skończysz pić mleko, sok lub inny napój - zbieraj 

plastikowe nakrętki i włóż je do kartonowego pudełka specjalnie 

stworzonego na tego rodzaju odpady. Gdy pudełko w domu napełni 

się - przynieś swoją ‘’kolekcję’’ do szkoły lub do sklepu i odłóż je do 

‘’plastikowej sekcji’’. Kiedy wypełni się pudełko w szkole - szkoła 

skontaktuje się z firmą (możesz znaleźć ich w Internecie) i poprosić 

o zabranie nakrętek. Czasami można spotkać się z zapłatą za taki 

rodzaj plastiku.  

Przydatne 

wskazówki  

By wesprzeć uczniów w systematycznym działaniu, możesz 

przygotować plakaty z informacją o szkodliwości plastiku i powiesić 

je w widocznym miejscu w szkole.  

Uczniowie będą bardziej zmotywowani jeśli zorganizujesz konkurs 

dla rodzin - kto zbierze największą ilość plastikowych nakrętek.  
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