Pierwsza godzina spotkania dotyczyła kursów prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim,
zaproszone były Magdalena Budziszewska oraz Aleksandra Kardaś. Poniżej opis kursów zaczerpnięty z
wniosku o przyznanie nagrody MNiE dla osób redagujących (w tym zaproszonych gościn) podręcznika
„Klimatyczne ABC”:
Stworzenie całościowej oferty edukacyjnej dotyczącej zmiany klimatu i współczesnych powiązanych ze
sobą kryzysów klimatycznego i ekologicznego, było celem przyjętym przez senat UW (Uchwała NR 483
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 listopada 2019 r.), oraz rekomendowanym przez
Uniwersytecką Radę ds. Kształcenia UW, a także znajdującym swój wyraz w działalności powołanego
przez władze rektorskie zespołu ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego
https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/uw-dla-klimatu.
Utworzone przez członków Zespołu kursy i zajęcia to między innymi:
• Kurs ogólnouniwersytecki. Stworzono nowy obszerny (ponad 300 stron materiałów
dydaktycznych, pytań, zadań, oraz nagrane wykłady i materiały multimedialne) ogólnodostępny
(OG) kurs podstawowy o charakterze e-learningowym przeznaczony dla studentów „Klimatyczne
ABC”. Jest to interdyscyplinarne wprowadzenie do problemu zmiany klimatu i kryzysu
ekologicznego. Kurs jest powtarzany i kontynuowany jako ogólnodostępny przedmiot dla
wszystkich studentów UW, i rokrocznie bierze w nim udział kilkuset studentów ze wszystkich
wydziałów Uniwersytetu. Zainteresowanie kursem wyraziły inne uczelnie wyższe,
przygotowywana jest wersja anglojęzyczna.
• Nowe zajęcia fakultatywne. W tym warsztaty przygotowujące studentów do roli edukatorów
klimatycznych (w interdyscyplinarnej współpracy wydziałów Psychologii, Biologii i Fizyki), oraz
wykłady dotyczące współczesnej wiedzy o klimacie.
• Zajęcia dla doktorantów. Stworzono i przeprowadzono także zaawansowaną wersję kursu
klimatycznego dedykowaną doktorantom: “Podstawy wiedzy o zmianie klimatu”.
• Szkolenia dla pracowników. Członkowie zespołu przeprowadzili także dedykowane otwarte
szkolenie dla pracowników akademickich, o charakterze dyskusyjnym i problemowym,
wspierające samorozwój pracowników UW w zakresie zagadnień związanych z klimatem. W
szkoleniach wzięli także pracownicy akademiccy z innych uczelni w Polsce.
Odnośniki do przedmiotów w systemie USOS, dokumentujące tą aktywność:
• Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne wprowadzenie do problemu zmiany klimatu i kryzysu
ekologicznego.
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_
kod=2500-F01-OG
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_
kod=1100-KLI-OG&callback=g_f4a17556
• Introduction to global climate change
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=
1100-IGC-OG

•

•

Warsztaty umiejętności psychologicznych i trenerskich. Edukacja wobec kryzysu ekologicznego i
klimatycznego
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=
2500-PL-PS-FS8-07
Podstawy wiedzy o zmianie klimatu
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_
kod=1100-PWK-OG

Studencko doktoranckie koło naukowe. Wokół inicjatywy powstało studencko - doktoranckie
ogólnouniwersyteckie koło naukowe, prowadzące działalność popularyzatorską i edukacyjną. Dr
Budziszewska sprawuje nad kołem opiekę naukową, a członkowie zespołu, prowadząc wykłady i
warsztaty aktywnie wspierają studentów w ich aktywności. Link do profilu koła i jego działalności:
https://www.facebook.com/sknUWdlaKlimatu/?_rdr
Działalność społeczna i popularyzatorska. Sukces projektu dydaktycznego na UW spowodował
zaangażowanie Zespołu w działalność przekraczającą granice Uniwersytetu i zaspokajającą ważne
potrzeby społeczne, wśród nich można wymienić ogólnopolskie działania edukacyjne we współpracy z
Ministerstwem Klimatu, kierowane do młodzieży i do nauczycieli szkolnych (potwierdzone załączonym
listem).
Dodatkowe materiały dydaktyczne związane z projektem, w formie krótkich tematycznych materiałów
do wykorzystania na lekcji, zajęciach ze studentami lub na szkoleniach można znaleźć tu:
https://klimatyczneabc.uw.edu.pl
Druga godzina spotkania dotyczyła utworzenia w ramach projektu ZintegrUJ kursu klimatycznego na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę nad kursem koordynuje Paulina Kramarz wraz ogromną pomocą
Michała Pałasza, który to znalazł taką możliwość i kontaktuje się z zespołem ZintegrUJ. Kurs będzie w
wymiarze 30 godzin, co oznacza 15 spotkań w ciągu semestru. Obecnie trwa kompletowanie tematów.

