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Omówienie: Zmiany Klimatyczne 

Poniżej znajduje się  krótkie omówienie ćwiczeń dotyczących zmian 
klimatu. Możesz dowiedzieć się więcej, pobierając ćwiczenia z 
kształtowania krytycznego myślenia, korzystając z scenariusza 
warsztatów oraz prezentacji, a także zapoznając się z  przewodnikiem 
działania, aby wiedzieć jak wykorzystać wiedzę w praktyce! 
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Wstęp  

Większość badań naukowych dowodzi, że 
zmiany klimatyczne w skali globu występują od 
początku XX w. Badania te dowodzą także, że 
zarówno zmiany, które już są zauważalne, jak i 
te przewidywane w przyszłości, są w znacznej 
mierze rezultatem działalności człowieka 
związanej z emisją dużych ilości gazów 
cieplarnianych, które podnoszą temperaturę na 
Ziemi. Zjawisko to często nazywane globalnym 
ociepleniem, ma negatywne skutki dla 
surowców naturalnych, ziemi, żywności i ludzi, 
zwłaszcza tych najuboższych. 

Coroczna ‘Konferencja Stron’ (ang. Conference of the 
Parties - COP) odbywa się z inicjatywy ONZ, aby 
skoordynować światowe działania w obliczu zmian klimatycznych. Ograniczenie wzrostu średniej globalnej 
temperatury do 1,5oC zostało powszechnie przyjęte za granicę, która ochroni przed bardzo poważnymi i 
szkodliwymi zmianami klimatycznymi. Celem konferencji COP w 2015 r., która odbyła się w Paryżu, było 
osiągnięcie wiążącego powszechnego porozumienia między wszystkimi krajami świata na temat redukcji 
gazów cieplarnianych, aby zapobiec wzrostowi temperatury powyżej 2oC, oraz zmniejszyć skutki zmian 
klimatycznych, które są w szczególności odczuwalne przez najuboższych.  

Nasz klimat 

Przez wzgląd na wszystko, o co dbamy, lubimy i co sprawia że żyjemy, wszyscy obywatele i obywatelki, 
włączając w to młodzież, powinni dać swoim rządom do zrozumienia, że zmiany klimatyczne oraz ich 
teraźniejsze i przyszłe skutki nie powinny być nam obojętne. Wywieranie presji na politykach pomoże w 
przekonaniu ich do pełnienia wiodącej roli, której od nich oczekujemy. Dodatkowo należy zachęcać duże 
przedsiębiorstwa, które emitują gazy cieplarniane, aby zmieniły swoją strategię funkcjonowania i zmniejszyły 
emisje.Wielokrotnie dyskutowano na temat sposobów walki ze zmianami klimatycznymi oraz jak przekonać 
wszystkie kraje do ich wprowadzenia. Przykładowo kraje, które eksportują paliwo oparte na węglu (np. 
Rosja) będą miały inne podejście niż małe, wyspiarskie kraje, których egzystencja  jest zagrożona z powodu 
podnoszenia się poziomu mórz (np. Mauritius). Jak tę sprzeczność interesów rozwiązać? Tylko miłość do 
naszej planety może to sprawić. Głos młodzieży z całego świata jest w tej debacie kluczowy. Dowiedz się 
więcej, jak sprawić, by Twój głos w tej ważnej światowej sprawie był słyszalny!  


