
  
 
 
 
 

Material (podlinkowany) Opis 

Doprecyzowanie harmonogramu działań w projekcie Weź oddech w Białymstoku 

Harmonogram programu Przedyskutowaliśmy cały przebieg projektu  Weź oddech w 

Białymstoku. Zidentyfikowaliśmy trudniejsze momenty i niejasności. 

Poniżej materiały uzupełniające informacje o przebiegu projetu. 

Przewodnik po projekcie Kompendium wiedzy dla każdego uczestnika i uczestniczki Weź 

oddech w Białymstoku - cele, działania, ważne terminy, informację o 

sprawozdaniu, jak i dwa scenariusze zajęć podstawowych w obszarze 

niskiej emicji i aktywności społecznej. Lektura obowiązkowa! 

Regulamin programu Podstawowe informacje o projekcie, zasadach udziału, warunkach do 

ukończenia projektu i niezbędne do uzupełnienia załączniki. 

 Tydzień Edukacji Globalnej 

 Tydzień Edukacji Globalnej z CEO 

Ważna data do ustalenia – prezentacja projektów młodzieżowych. 

Suigerujemy włączenie się do działań w ramach Tygodnia Edukacji 

Globalnej 18-24.10.2019 roku. 

Poznanie materiałów dostępnych w projekcie 

2 scenariusze bazowe: 

Oskarzona NE, czyli sekrety niskiej 

emisji. 

Dlaczego warto działac? 

Wstęp do niskiej emisji i aktywności społecznej 

 

KURS INTERNETOWY "MŁODZI NA 

RZECZ CZYSTEGO POWIETRZA": 

Moduł pierwszy 

Moduł drugi 

Kurs to materiał, który pomaga uczniom zrealizować projekt 

młodzieżowy. Uczniowie pracują z kursem samodzielnie, a następnie 

przesyłają odpowiedzi do koordynatorki programu. Odpowiedzi na 

pytania zawarte w II module przesyłamy do 28 października! 

 

Karta pracy do diagnozy. 

Karta pracy Projekt edukacyjno-

informacyjny. 

Karta pracy Projekt rzeczniczy. 

 

3 karty pracy –  dzięki tym kartom pracy przeprowdzicie z uczniami 

diagnozę lokalną, projekt kampanijny (informacujno-edukacjyny) i /lub 

rzeczniczy. 

 

Kryteria projektu młodziezowego. To materiał dla każdej grupy rozpoczynającej pracę Weź oddech w 

Bialymstoku. Kryteria pozwolą Wam zaplanować wartościowy i 

edukacyjny projekt. 

https://wezoddech.ceo.org.pl/sites/wezoddech.ceo.org.pl/files/02_harmonogram.jpg
https://wezoddech.ceo.org.pl/materialy/przewodnik-po-programie-wez-oddech-w-bialymstoku-20192020
https://wezoddech.ceo.org.pl/sites/wezoddech.ceo.org.pl/files/wez_oddech_regulamin_2019.pdf
http://teg.edu.pl/
https://globalna.ceo.org.pl/aktualnosci/tydzien-edukacji-globalnej-z-ceo
https://wezoddech.ceo.org.pl/sites/wezoddech.ceo.org.pl/files/scenariusz_bwo_2019.pdf
https://wezoddech.ceo.org.pl/sites/wezoddech.ceo.org.pl/files/scenariusz_bwo_2019.pdf
https://wezoddech.ceo.org.pl/sites/wezoddech.ceo.org.pl/files/scenariusz_aktywnosc_spoleczna.pdf
https://wezoddech.ceo.org.pl/materialy/kurs-internetowy-mlodzi-na-rzecz-czystego-powietrza
https://wezoddech.ceo.org.pl/sites/wezoddech.ceo.org.pl/files/e_kurs_bwo_modul_pierwszy.pdf
https://wezoddech.ceo.org.pl/sites/wezoddech.ceo.org.pl/files/e_kurs_bwo_modul_drugi.pdf
https://wezoddech.ceo.org.pl/materialy/karty-pracy-do-diagnozy
https://wezoddech.ceo.org.pl/materialy/karty-pracy-kampania-informacyjna
https://wezoddech.ceo.org.pl/materialy/karty-pracy-kampania-informacyjna
https://wezoddech.ceo.org.pl/materialy/karty-pracy-projekt-rzeczniczy
https://wezoddech.ceo.org.pl/sites/wezoddech.ceo.org.pl/files/kryteria_realizacji_projektu_uczniowskiego_wez_oddech_na_mazowszu.pdf


  
 
 
 
 

Ugruntowanie wiedzy na temat projektu młodzieżowego i działania w obszarze niskiej emisji 

Jak mówić o niskiej emisji w szkole? 

 

Zbiór wniosków z dyskusji na temat poruszania tematyki niskiej emisji 

w szkole i prowadzanieu projektów młodzieżowych w tym kierunku. 

Projekty młodzieżowe  Strona internetowa budowana przez Dział Edukacji Globalne i 

Ekologicznej o projektach młodzieżowych. 

Wygenerowanie pomysłów na realizację projektu informacyjnego i rzeczniczego 

 Przykłady działań spisane podczas 

szkolenia 

Metodą burzy mózgów udało nam się wygenerować kilka bardzo 

ciekawych pomysłów na działania na rzecz czystego powietrza w 

Bialystoku. 

Przykłady projektów młodzieżowych Nie macie pomysłu na projekt? Bez obaw! Zapoznajcie się z 10 

inspiracjami zrealizowanymi do tej pory przesz uczniów biorących 

udział w Weź oddech.  

Pomysły na działania z poprzednich 

edycji Weź Oddech 

Kilka inspiracji z poprzednich edycji 

Poznanie pozostałych uczestników i możliwości współpracy 

Mapa uczestników Weź oddech w 

Białymstoku 

Na mapie zaznaczyliśmy uczestników i sojuszników w projekcie. 

Podczas szkolenia wszyscy doszli do wzniosku że współpraca 

pomiędzy szkołami, jak i z instytucjami z zewnątrz jest bardzo 

przydatna w działaniach na rzecz czystości powiertrza. 

Fanpage na FB Jeden z kanałów komunikacji z uczestnikami – zapraszamy do 

polubienia. 

DODATKOWE MATERIAŁY MERYTORYCZNE 

Narzędziownik E-książka z ciekawymi narzędziami internetowymi do wykorzystania w 

czasie zajęć i realizaji projektu młodzieżowego 

Dobre wprowadzenie do tematu lub sposób podsumowania zdobytej 

przez uczniów wiedzy. 

Quiz na temat niskiej emisji  Dobre wprowadzenie do tematu lub sposób podsumowania zdobytej 

przez uczniów wiedzy.  

Plakaty informacyjne Plakaty w trzech wariantach można wywiesić np. na szkolnym 

korytarzy, aby poinformować uczniów i nauczycieli, że bierzecie udział 

w projekcie.  

Niska emisja - przewodnik  To kompendium wiedzy na temat smogu i niskiej emisji może stanowić 

wprowadzenie do tematu dla nauczycieli i starszych uczniów.  

Prezentacje multimedialne o niskiej 

emisji  

Kiedy chcecie opowiedzieć o przyczynach, konsekwencjach lub 

sposobach przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza np. 

podczas lekcji, rady pedagogicznej lub zebrania z rodzicami. 

 

https://wezoddech.ceo.org.pl/sites/wezoddech.ceo.org.pl/files/ne_w_szkole_0.pdf
https://globalna.ceo.org.pl/projekty-mlodziezowe
https://wezoddech.ceo.org.pl/sites/wezoddech.ceo.org.pl/files/dzialania_projektowe.pdf
https://wezoddech.ceo.org.pl/sites/wezoddech.ceo.org.pl/files/dzialania_projektowe.pdf
https://wezoddech.ceo.org.pl/materialy/dobre-praktyki-z-programu-wez-oddech
https://wezoddech.ceo.org.pl/sites/wezoddech.ceo.org.pl/files/pomysly_na_dodatkowe_dzialania_w_wo_1.pdf
https://wezoddech.ceo.org.pl/sites/wezoddech.ceo.org.pl/files/pomysly_na_dodatkowe_dzialania_w_wo_1.pdf
https://wezoddech.ceo.org.pl/mapa
https://wezoddech.ceo.org.pl/mapa
https://www.facebook.com/wezoddech/
https://read.bookcreator.com/OoLXtW15BRZxKOExWEDvrewmUlJ2/6tkJU_XuTCWDsz_2vAzgsA
http://wezoddech.ceo.org.pl/materialy/quiz-nt-niskiej-emisji
http://wezoddech.ceo.org.pl/materialy/plakaty-informacyjne-nt-niskiej-emisji-do-pobrania
https://wezoddech.ceo.org.pl/sites/wezoddech.ceo.org.pl/files/niska_emisja_-_przewodnik.pdf
https://wezoddech.ceo.org.pl/materialy/materialy-z-konferencji-otwierajacej-wez-oddech
https://wezoddech.ceo.org.pl/materialy/materialy-z-konferencji-otwierajacej-wez-oddech

