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W prezentacji wykorzystano propozycje 
logo projektu, opracowane przez 
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Opis projektu

Cel główny:
Zwiększenie kompetencji społecznych i obywatelskich, w 
obszarze ochrony klimatu, i językowych, z zakresu języka 
angielskiego, wśród 150 uczniów, w wieku 11-15 lat, z sześciu 
krajów partnerskich, w okresie: 01.09.2019-31.08.2021

Języki projektu: angielski

6 szkół partnerskich:
Gymnasio Thrakomakedonon, Grecja
Osnovno uchilishte "Petko Rachev Slaveykov", Bułgaria
Scuola Secondaria Statale di Primo, Włochy
Collège JMG Le Clézio, Francja
't Schoolhuis, Belgia
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr1 , Polska - KOORDYNATOR



Mobilności

Ilość mobilności: 6 

A/ 2 szkolenia nauczycieli: 

11.2019 – Belgia

06.2021 – Bułgaria

B/ 4 spotkania z udziałem uczniów

03.2020 – Polska

06.2020 – Francja

11.2020 – Włochy

03.2021 – Grecja



Przewidywane produkty projektu

1. Cztery konferencje naukowe - podczas wspólnych wizyt
a/ Społeczeństwo obywatelskie, a zmiany klimatu – jak działać
skutecznie, jak działać wspólnie?
b/ Zmiany klimatu, a prawa człowieka
c/ Międzynarodowe zmagania z klimatem
d/ Nasze pomysły na ochronę klimatu

2. Szkolenia dla nauczycieli: Strategia otwartego nauczania
3. Wspólne lekcje wirtualne ze szkołami partnerskimi na temat
ochrony klimatu, w języku angielskim
4. Prezentacje multimedialne i filmy
5. Konkursy, wystawy i gry
6. Festiwal: „Święto klimatu”
7. Spotkania z władzami lokalnymi i aktywistami na temat ochrony
klimatu i przeciwdziałania skutkom jego zmian



Formy realizacji zadań

• Koła Erasmus+ w każdej
szkole partnerskiej

• Mobilności

• Spotkania wirtualne

• Forum i debaty online na
stronie projektu: Europejska
platforma współpracy szkół: 
e-twinning: 
https://twinspace.etwinning
.net/81552/home

https://twinspace.etwinning.net/81552/home
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W prezentacji wykorzystano 
propozycje logo projektu, 
opracowane przez uczniów ze 
szkół partnerskich



Warsztaty 
Ja – Młody 
Obywatel!

Projekt: „Klimat to jest temat!!!”
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Erasmus+ Współpraca szkół

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Warszawie

 



Klasa 6 b wzięła dzisiaj udział w I 
sesji warsztatów prowadzonych
w ramach projektu "Ja - Młody
Obywatel" realizowanego przez
Stowarzyszenie "Q Zmianom".
Nasi uczniowie dowiedzieli się
kim jest obywatel i obywatelka, 
jakie mają prawa i obowiązki
oraz jakie zachowania służą
kształtowaniu postaw
społecznych.



Ja – Młody Obywatel!



Erasmus+  
Cooperation for innovation and the exchange 
of good practices KA229 
School Exchange Partnerships

The presentation was prepared as part of the 
project implementation:

"Climate is a topic !!!" 
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Współpraca szkół
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Artykuły w prasie

„Wiadomości Sąsiedzkie” – X 2019



Artykuły w prasie

Lokalna gazeta w Opwijk, Belgia o szkoleniu nauczycieli ze szkół partnerskich – XI 2019 



Artykuły w prasie

Wiadomości Sąsiedzkie” – 08/2020 – 0 klimacie w szkole do realizacji projektów klimatycznych



Artykuły w prasie

„Wiadomości Sąsiedzkie” – 11/2020 – O lekcjach online realizowanych w projekcie 



Szkolny Facebook

W wakacje dotarła do nas informacja o przyznaniu szkole dofinansowania 
na realizację nowego projektu europejskiego, w ramach programu: 
Erasmus+ Współpraca szkół.

W dwuletnim projekcie; „Climate is a topic” weźmie udział 6 szkół z: Polski 
(koordynator), Włoch, Francji, Grecji, Bułgarii i Belgii. 

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie kompetencji społecznych 
i obywatelskich, w obszarze ochrony klimatu, i językowych, z zakresu 
języka angielskiego, wśród 150 uczniów ze szkół partnerskich.

W działania projektowe i mobilności zagraniczne będą zaangażowani 
nauczyciele i uczniowie

Cieszymy się bardzo!!!

Anna Boguszewska
Koordynator projektu



Szkolny Facebook

Lekcja geografii o zmianach klimatycznych dla uczniów szkół partnerskich – V 2020



Szkolny Facebook

Lekcja o zmianach klimatycznych w regionach polarnych , poprowadzona 
przez eksperta z Uniwersytetu Genewskiego
10/2020



Szkolny Facebook

Lekcja chemii: „Kwaśne deszcze i zmiany klimatyczne” – 11/2020



Szkolny Facebook

Lekcja języka angielskiego: „ Jak organizować wypowiedż argumentacyjną o 
zmianach klimatycznych” – prowadzenie: ekipa włoska – 12/2020



Szkolny Facebook

Lekcja biologii: „Jak zmiany klimatyczne wpływają na bioróżnorodność ekosystemu” – 02/2021



Szkolny Facebook

Lekcja: „ Refleksje na na temat klimatu…”, przygotowana przez ekipę grecką – 06/2021



Tablica informacyjna

IX - X 2019



Tablica informacyjna

Szkolenie nauczycieli ze szkół partnerskich w Opwijk, Belgia – XI 2019



Tablica informacyjna

Wystawa: Learning about climate change, przygotowana na podstawie 
prezentacji  szkoły belgijskiej i francuskiej – 11 2019



Tablica informacyjna



Tablica informacyjna

XII 2019



Tablica informacyjna

Wystawa plakatów: „ Jak chronić klimat?” – I 2020



Tablica informacyjna

Wystawa: „Human Rights”, 02. 2020



Spotkania informacyjne dla 
uczniów

X 2019



Lekcje online - „Hot, hotter ... heatwave! An 
introduction to climate change issues” 

18.05.2020



Lekcje online – „Climate change in polar 
regions” 06.10.2020



Lekcje online – „Acid rains and climate
change” 18.11.2020



Lekcje online – „Acid rains and climate 
change” 18.11.2020



Spotkania informacyjne i 
szkoleniowe dla kadry szkoły

X 2019



Spotkania informacyjne i szkoleniowe 
dla nauczycieli szkół lokalnych

Spotkanie dla nauczycieli szkół lokalnych o projekcie i wykorzystaniu metodologii CLIL w 
realizacji lekcji o zmianach klimatycznych - I 2020



Prezentacja została przygotowana
w ramach realizacji projektu:

„Klimat to jest temat!!!”
2019-1-PL01-KA229-064863-1

W prezentacji wykorzystano zdjęcia, artykuły i notatki 
przygotowane przez uczniów i nauczycieli Dwujęzycznej Szkoły 

Podstawowej nr 1, w Warszawie, 2019-2020


