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TEMAT INNOWACJI: „Ocalić klimat, ocalić planetę” 

 

Motto projektu: „Wkrótce będzie za późno, aby zmienić kurs i zejść z naszej trajektorii, czasu jest 

niewiele. Powinniśmy zrozumieć, zarówno na poziomie życia codziennego, jak i na poziomie 

instytucji państwowych i korporacji,, że Ziemia ze wszystkim, co na niej żyje – to nasz jedyny 

dom.”(autorzy drugiego raportu „Ostrzeżenia dla ludzkości”) 

1. RODZAJ  INNOWACJI I  OPIS:  

Programowa: Innowacja polega na wprowadzeniu nowych treści do programu nauczania biologii 

(rozszerzenie) w klasie IV Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w CKZiU                          

w Sosnowcu. Nowe treści dotyczą klimatu, jego stanu i wpływu na losy Ziemi oraz sposobów 

zminimalizowania skutków degradacji klimatu i planety. 

 

2. ZAKRES  WPROWADZANEJ INNOWACJI:  

Innowacja obejmie uczniów klasy IV Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru 

realizujących przedmiot biologia rozszerzenie. 

 

3. CELE  INNOWACJI  „ZDROWIE”. 

1) rozwijanie zainteresowań uczniów tematyką klimatyczną; 

2) korelacja z treściami realizowanymi na zajęciach biologii rozszerzonej w klasie IV dotyczącymi 

ekologii; 

3) poszerzenie wiedzy dotyczącej klimatu, zmian, którym podlega, przyczyn zmian i ich 

konsekwencji, sposobów ratowania klimatu i planety;  

4) wypracowanie sposobów na osiąganie stanu równowagi klimatycznej; 

5) kształtowanie postaw służących utrzymaniu dobrego stanu klimatu; 

6) kształtowanie krytycznej oceny źródeł informacji na temat klimatu; 

7) uwrażliwienie na obecność treści pseudonaukowych obecnych w przestrzeni medialnej; 

8) postrzeganie człowieka jako części przyrody; 

9) promowanie stylu życia sprzyjającego klimatowi. 

 

4. OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA: 

I. Na poziomie wiadomości: Uczeń: 

1) charakteryzuje klimat, jego części składowe, typy klimatów; 

2) opisuje sposoby badania klimatu; 

3) opisuje zachodzące zmiany klimatu i globalne ocieplenie oraz towarzyszące temu zjawiska 

ekstremalne; 



4) proponuje sposoby ochrony klimatu na poziomie indywidualnym, instytucjonalnym i 

korporacyjnym. 

II. Na poziomie umiejętności: Uczeń: 

1) dopasowuje klimat do krainy geograficznej; 

2) odczytuje wskaźniki badające klimat; 

3) przedstawia związek przyczynowo-skutkowy zmian klimatycznych; 

4) przedstawia związek przyczynowo-skutkowy między zmianami klimatu a zjawiskami 

ekstremalnymi; 

5) korzysta z wiarygodnych źródeł informacji na temat zmian klimatycznych; 

6) opracowuje listę sposobów na ocalenie klimatu i ocalenie planety. 

III. Na poziomie postaw: Uczeń: 

1) wybiera zachowania, które sprzyjają ochronie klimatu; 

2) dokonuje wyborów życiowych, które zmniejszają ślad węglowy; 

3) proponuje innym ludziom: rówieśnikom, rodzinie, znajomym, rezygnację z zachowań 

sprzyjających powstawaniu niekorzystnych zmian klimatycznych. 

5. PROGRAM NAUCZANIA. 

TEMATY LICZBA  

GODZIN 

PROCEDURY OSIĄGANIA 

CELÓW 

MIEJSCE 

REALIZACJI 

1. Czym jest klimat? 

Jakie są cechy 

klimatu? 

4 Analiza różnych źródeł informacji 

(podręcznik, strony www, atlasy 

przyrodnicze). 

sala lekcyjna 

2. Jak badać klimat? 4 Wycieczka do ogródka 

meteorologicznego Wydziału 

Przyrodniczego UŚ (odczytywanie 

wartości różnych wielkości 

klimatycznych na przyrządach). 

ogródek 

meteorologiczny 

Wydz. Przyr. UŚ 

3. Jak zmienia się 

klimat? 

4 + 2 Filmy edukacyjne:  Greenpeace 

(https://www.youtube.com/watch?v=y

Hupq1WpLdI)  

oraz Centrum Nauki Kopernik 

(https://www.youtube.com/watch?v=ar

fRpznOwCo), dyskusja po filmach. 

 

sala lekcyjna 

4. Co zrobić, aby 

ocalić klimat i 

planetę? 

4 + 2 Dyskusja panelowa. 

Ćwiczenia w grupach: Sporządzanie 

listy sposobów ocalenia klimatu przez 

każdego człowieka indywidualnie, 

przez instytucje światowe                              

i państwowe, przez korporacje                       

i koncerny światowe). 

sala lekcyjna 

RAZEM 5 bloków po 

4 h, razem 20 

godzin 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yHupq1WpLdI
https://www.youtube.com/watch?v=yHupq1WpLdI
https://www.youtube.com/watch?v=arfRpznOwCo
https://www.youtube.com/watch?v=arfRpznOwCo


6. MONITOROWANIE I EWALUACJA INNOWACJI. 

W czasie trwania innowacji będzie prowadzone monitorowanie realizacji pod kątem: 

1) zgodności z założonymi celami 

2) osiągania celów szczegółowych na poziomie wiadomości i umiejętności 

3) procedur osiągania założonych celów 

 

Metodami ewaluacji będą: 

1) obserwacje; 

2) ankietowanie uczniów i rodziców; 

3) wywiady z uczniami. 

 

Narzędziami ewaluacji będą: 

1) arkusze obserwacji 

2) kwestionariusze ankiet 

3) kwestionariusze wywiadów 

 

7. EFEKT (PRODUKT) KOŃCOWY INNOWACJI. 

Produktem finalnym innowacji będzie Poradnik „Jak osiągnąć równowagę klimatyczną i ocalić 

planetę?”  opracowany w formie elektronicznej i opublikowany na stronie szkoły. 

 

8. INNOWACJA DOTYCZY NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ: 

a) programowych…………..dotyczy 

b) metodycznych …………..nie dotyczy 

c) organizacyjnych…………nie dotyczy 

 

9. W CHWILI WDROŻENIA INNOWACJA OBEJMUJE: 

a) całą szkołę – nie 

b) wybrane oddziały – tak 

c) grupy wiekowe – tak 

 

10. ZAŁOŻENIA INNOWACYJNE BYŁY WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANE - nie 

 

 

 

        Ilona Lipka 

        Nauczycielka biologii 
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