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Internetowa platforma edukacyjna Nasza planeta, nasza przyszłość
Podręcznik korzystania z zestawu narzędzi

Zestaw narzędzi
Nasza planeta, nasza przyszłość to zestaw interaktywnych narzędzi online dla nauczycieli, który pomaga
uczniom w wieku od 11 do 16 lat dowiedzieć się więcej o zmianach klimatycznych i sposobach radzenia sobie
z tym problemem poza szkołą.
W zestawie narzędzi znajdują się materiały, dzięki którym możesz promować narzędzie online wśród
nauczycieli we własnych kanałach komunikacji, mediach społecznościowych, na stronie internetowej,
biuletynach i wiadomościach e-mail.
Zestaw ten zwiera:
- 1 film przestawiający narzędzie online i jego zalety
- 4 GIF-y przedstawiające główną zawartość platformy
- 5 interaktywnych historii na Instagram/Facebook podkreślających zalety korzystania z narzędzia w klasie
(edytowalne)
- Informacja o Europejskim Pakcie na rzecz Klimatu

Dla zachowania spójności narracji we wszystkich kanałach społecznościowych zalecamy używanie
hashtagów. Najlepiej jest zostawić je w języku angielskim, by można je było łatwo znaleźć.
#OurPlanetOurFuture
#ClimateChange
#ClimateAction
#EUClimatePact

Film
Film jest dostępny w 2 formatach:
1) kwadratowy do publikacji w kanałach
informacyjnych
2) pionowy do publikacji w historiach (Instagram,
Facebook)
Treść do filmu:
Ruszajmy na edukacyjną przygodę z programem
Nasza planeta, nasza przyszłość 🌍�️
Internetowa platforma z wiedzą naukową,
zajęciami i interaktywnymi zasobami do
edukowania młodzieży o zmianach klimatu i
inspirowania jej do działania.

Dowiedz się więcej tutaj:
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/node_pl
#OurPlanetOurFuture

Gif 1
Treść do pliku GIF 1:
Nasza planeta ociepla się szybciej niż kiedykolwiek z
powodu dużej ilości gazów cieplarnianych
emitowanych przez nas do atmosfery.
Dobra wiadomość jest taka, że możemy temu
zaradzić, ale musimy działać razem, by ograniczyć
nasz wpływ na środowisko i tworzyć skuteczne
rozwiązania.
Jak to zrobić, można dowiedzieć się na stronie Nasza
planeta, nasza przyszłość:
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/node_pl
#OurPlanetOurFuture #ClimateChange
#ClimateAction

Gif 2
Treść do pliku GIF 2:
Efekt cieplarniany
Pogoda a klimat
Globalne ocieplenie a zmiany klimatu
Problem zmian klimatycznych może wydawać się
duży i skomplikowany.
Wyjaśnijmy sobie fakty i dowiedzmy się, co nauka
ma do powiedzenia na temat zmian klimatycznych.
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/node_pl
#OurPlanetOurFuture #ClimateChange

Gif 3
Treść do pliku GIF 3:
Czy wiecie, że za pomocą próbek lodu możemy
dowiedzieć się, jak klimat naszej planety zmieniał
się przez tysiące lat?
Więcej informacji o tym jak możemy monitorować
zmiany klimatu na stronie Nasza planeta, nasza
przyszłość.
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/node_pl
#OurPlanetOurFuture #ClimateChange

Gif 4
Treść do pliku GIF 4:
Największym wyzwaniem stojącym obecnie przed
nami jest zahamowanie pogłębiania się zmian
klimatycznych.
Od energii po transport i odpady – istnieje wiele
rozwiązań pozwalających na zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych i uczynienie naszego
świata przyjaźniejszym dla klimatu.
Odkryjmy je razem.
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/node_pl
#OurPlanetOurFuture #ClimateChange
#ClimateAction

Historie na Instagram
Zestaw narzędzi zawiera elementy wizualne,
które mogą zostać użyte w historiach na
Instagramie. Są one ponumerowane w kolejności,
w jakiej powinny zostać opublikowane. Na
przykład element 1A jest pierwszy, 1B drugi, a 1C
trzeci.
Niektóre elementy wizualne składają się 3
slajdów, a inne mogą zawierać do 5 slajdów.

1A

Ostatni slajd zawsze zawiera wezwanie do
działania: Odwiedź platformę: „Nasza planeta,
nasza przyszłość”.

1B

1C

Historie na Instagram
Jeśli Twoje konto na Instagramie ma 10 tys.
obserwujących, w publikowanych historiach
możesz używać funkcji SWIPE UP.

Najlepiej jest umieścić łącze do narzędzia online
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/node_pl
(SWIPE UP) na ostatnim slajdzie historii, na
którym znajduje się wezwanie do działania.
Jeśli ta funkcja jest niedostępna na Twoim
koncie, możesz umieścić łącze do platformy
online w swoim opisie.

Na tym nie koniec… Europejski Pakt na rzecz
Klimatu
Europejski Pakt na rzecz Klimatu pozwala młodym ludziom działać na rzecz
klimatu.
Zainicjowany przez Komisję Europejską Pakt Klimatyczny jest częścią
Europejskiego Zielonego Ładu i pomaga Unii Europejskiej w dążeniu do
osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050 jako pierwszy kontynent na
świecie. Jest to inicjatywa jednocząca wokół wspólnej sprawy ludzi dążących
do bardziej zrównoważonej Europę dla nas wszystkich.
Pakt ma na celu ułatwić:
- naukę o zmianach klimatycznych i ich znaczeniu dla świata
- wprowadzanie praktycznych zmian (dużych lub małych), by zmniejszyć
własny wpływ na środowisko
- nawiązywanie kontaktów z innymi w celu wymiany pomysłów i doświadczeń
- zostanie inicjatorem zmian we własnym środowisku i inspirować innych do
działania
- wywieranie jak największego wpływu wśród znajomych, współpracowników i
sąsiadów.
Czytaj dalej: https://europa.eu/climate-pact/index_pl

Młodzieżowe wyzwanie Paktu Klimatycznego
Chcesz realnie wpływać na zieloną transformację i wspólnie z innymi
tworzyć innowacyjne projekty angażujące młodzież w działania na
rzecz klimatu?
W projekcie może uczestniczyć młodzież z całej Europy w wieku od
15 do 30 lat. Nie jest wymagane żadne doświadczenie; wszyscy są
mile widziani — od doświadczonych aktywistów na rzecz
zrównoważonego rozwoju po tych, którzy dopiero zaczynają swoją
podróż klimatyczną.
Możesz pracować we własnym zespole lub rozwijać pomysły wspólnie
z innymi w naszym Centrum społeczności. Najlepsze projekty zostaną
zaprezentowane jesienią wiceprzewodniczącemu wykonawczemu
Komisji Fransowi Timmermansowi.
Dowiedz się więcej i zarejestruj się:
https://youth-climate-pact-challenge.b2match.io/

Obserwuj nas
@EUClimateAction
@ourplanet_eu
@EUClimateAction
@EUClimateAction
linkedin.com/showcase/eu-environment-climate/

Subskrybuj biuletyny

Rozpowszechniaj tę wiadomość.
Dziękujemy!

EU climate action:
https://ec.europa.eu/newsroom/clima/user-subscriptions/1843/create
Europejski Pakt na rzecz Klimatu:
https://ec.europa.eu/newsroom/clima/user-subscriptions/2343/create

