
– Poznają sprawdzone rozwiązania i pomysły na prowadzenie z młodzieżą 
projektów edukacyjnych na temat czystości powietrza i smogu. 
– Dowiedzą się jakie są przyczyny i skutki smogu oraz niskiej emisji*, a 
także jak można przeciwdziałać tym zjawiskom. 
– Poznają właściwości i rodzaje zanieczyszczeń powietrza oraz metody 
monitoringu i badania jego stanu. 
– Otrzymają zestaw materiałów (w tym publikację ze scenariuszami lekcji), 
które umożliwią im przeprowadzenie z młodzieżą projektu edukacyjnego w 
obszarze czystości powietrza.

– Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli różnych przedmiotów (w 
szczególności wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii) oraz 
wychowawców klas w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. 
– Szkolenie może zostać zamówione przez szkołę lub przez jednostkę 
samorządu lokalnego, która zaprosi na nie wybrane szkoły ze swojego 
terenu. W jednej grupie może znajdować się do 24 nauczycieli. 

– Trwa 6 godzin zegarowych. 
– Jest prowadzone metodami aktywnymi przez wykwalifikowanych trenerów 
Centrum Edukacji Obywatelskiej. 
– Może odbyć się w miejscu wskazanym przez zamawiającego. 

– 2 000 zł netto (Cena standardowego szkolenia. Istnieje możliwość 
zamówienia oferty dostosowanej do indywidualnych potrzeb )  
– Cena obejmuje program szkolenia, wynagrodzenie i dojazd trenera, 
materiały edukacyjne i warsztatowe.

SZKOLENIE

„Weź oddech – jak ciekawie uczyć 

o czystości powietrza?”

Opis: Szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z zakresu ochrony czystości powietrza 
i przeciwdziałania smogowi.

Szkolenie:

Cena szkolenia:

Uczestnicy:

Dla kogo?

Kontakt: wezoddech@ceo.org.pl    wezodddech.ceo.org.pl      facebook.pl/wezoddech



Jak interpretować alarmujące stężenie pyłów w powietrzu? 
Jak zanieczyszczenia wpływają na nasze zdrowie i życie? 
Czy uczeń gimnazjum lub technikum może działać na rzecz 
ochrony czystości powietrza? 

W ramach programu Weź oddech realizowanego przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej uczniowie i nauczyciele poszukują odpowiedzi 
na powyższe pytania i prowadzą projekty edukacyjne na temat 
ochrony czystości powietrza skierowane do swoich społeczności 
lokalnych. Jeśli są Państwo zainteresowani również ofertą programu 
Weź oddech dla swojej szkoły lub na potrzeby samorządu, zapraszamy 
do kontaktu z koordynatorką. 

PROGRAM

Weź oddech

*Niska emisja to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m, 
pochodząca z domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla 
lub innych paliw stałych odbywa się w nieefektywny sposób. Źródłem 
tego zjawiska jest również emisja komunikacyjna (z silników spalinowych).
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