
24.02.2014  - 3 h zajęcia z trenerem  

Tematyka: Społeczeństwo obywatelskie – Milenijne Cele Rozwoju. 

Liczba dzieci na zajęciach - 30 obecnych  

Opis działań: 

Wprowadzenie do zajęć - przywitanie, przedstawienie się uczestników. 

Mini wykład: Czym są Milenijne Cele Rozwoju?- definicja i omówienie zagadnienia MCR 

Ćwiczenie ze zdjęciami, wycinkami z gazet uświadamiające uczestników o skali ubóstwa oraz wyzysku 

w krajach globalnego południa   

Opowiadanie historia Dian i Asi- porównanie Afryki i Europy. Dyskusja -wyciągniecie wniosków, 

wykazanie jak ważna jest edukacja i wyrównanie szansy do edukacji na świecie 

Materiał filmowy – przedstawiający sytuację kobiet w różnych częściach świata. Omówienie kwestii 

nierówności płci. 

Wykazanie  problemu umieralności dzieci, oraz niedostatecznego dostępu do leczenia biedniejszych 

grup społecznych – materiał filmowy. 

Ćwiczenie ze zdjęciami, wycinkami z gazet - Poprawa opieki zdrowotnej nad matkami, Ograniczenie 

rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych - dobre praktyki napływające z 

Europy i USA 

Wykład na temat problematyki gospodarowania zasobami naturalnymi/ praktyki ułatwiające dostęp 

do wody pitnej w krajach południa, oraz określenie i omówienie najważniejszych kwestii dotyczących 

partnerstwa, wykazanie wpływów korzystnych dla krajów południa. 

Wykonanie przez dzieci i młodzież plakatów z wykorzystaniem zdjęć i wycinków z gazet. 

 

1.03.2014 - 3 h zajęcia z instruktorem 

Tematyka: Społeczeństwo obywatelskie – 1 i 2 Millenijny Cel Rozwoju   

Liczba dzieci na zajęciach - 30 obecnych  

Opis działań: 

Wprowadzenie:  Czym są Milenijne Cele Rozwoju, jak i dlaczego powstały. 

Gra dydaktyczna Układanka „Milenijne Cele Rozwoju” – praca w grupach. 

Przybliżenie uczestnikom pierwszego  Celu Milenijnego: „Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód” 

Zespołowa drama „Chleb powszedni” –uświadamiająca uczestnikom problem głodu i braku żywności 

w biednych krajach. 



Przybliżenie uczestnikom drugiego Celu Milenijnego: „Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie 

podstawowym” 

Wyświetlenie filmu „Między życiem tradycyjnym i nowym” o problemach ubóstwa i dostępu do 

edukacji dzieci na Madagaskarze. Stworzenie przez uczestników prac plastycznych w formie plakatów 

dotyczących omówionych Celów Milenijnych. 

 

08.03.2014 - 3 h zajęcia z instruktorem 

Tematyka: Społeczeństwo obywatelskie – 3 i 4 MCR.  

Liczba dzieci na zajęciach - 31 obecnych  

Opis działań: 

Wprowadzenie:  Zapoznanie uczestników z Katalogiem Praw Człowieka z odniesieniem ich do 3 i 4 

Milenijnego Celu Rozwoju. 

Ułożenie przez uczestników „Rankingu trójkątnego” dotyczącego praw kobiet. 

Przybliżenie uczestnikom 3  Celu Milenijnego: „Promowanie równości płci i awansu społecznego 

kobiet” 

Pokaz slajdów „Życie kobiet na różnych kontynentach”. Wykonanie przez uczestników z kartonu, 

bibuły, sznurków i koralików ozdób kobiecych z wybranego kraju. 

Przybliżenie uczestnikom 4  Celu Milenijnego: „Ograniczenie umieralności dzieci” 

Omówienie przyczyn umieralności dzieci ze wskazaniem na problem braku   wody zdatnej do picia ze 

względu na zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych.  

Zespołowa gra planszowa „River City” 

 

15.03. 2014 - 2 h zajęcia z instruktorem 

Tematyka: Społeczeństwo obywatelskie – 5,6 i 7 MCR.  

Liczba dzieci na zajęciach - 21 obecnych.  

Opis działań: 

Przybliżenie uczestnikom 5 i 6  Celu Milenijnego: 

„Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami” 

„Ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i chorób zakaźnych” 

Film „ Lekarze bez granic”- dyskusja  



Przybliżenie uczestnikom 7 Celu Milenijnego: „Zapewnić ochronę środowiska naturalnego” 

Wprowadzenie - „Międzynarodowy rok lasów”  

Zespołowa gra logiczna „ Eko-detektywi w lesie podejrzeń” 

 

22.03.2014 - 3 h zajęcia z trenerem 

Tematyka:  „Świat na moim talerzu”  

Liczba dzieci na zajęciach - 17 obecnych .  

Opis działań: 

Powtórka z ostatnich zajęć- powtórzenie najważniejszych kwestii – quiz z nagrodami 

Film edukacyjny- przedstawienie pochodzenia składników najpopularniejszych potraw - wskazanie na 

mapie. Mini degustacja. 

 Praca w grupie – tworzenie uproszczonej mapy świata i oznaczanie na niej poszczególnych upraw i 

hodowli zwierząt. 

Wykład  o zależnościach w produkcji i konsumpcji- efekty/ najważniejsze problemy. 

Nadkonsumpcja i marnowanie żywności- jeden z kluczowych problemów na świecie- przyczyny i 

skutki- film 

Quiz wiedzy o problemach żywnościowych – konkurs z nagrodami 

 

29.03. 2014 - 2 h zajęcia z instruktorem  

Tematyka: Społeczeństwo obywatelskie – 8 MCR.  

Liczba dzieci na zajęciach – 20 obecnych  

Opis działań: 

Przybliżenie uczestnikom 8 Celu Milenijnego: „Stworzyć globalne porozumienie na rzecz rozwoju” 

Wprowadzenie  - Co to jest sprawiedliwość . 

Zespołowe odegranie z podziałem na role sądu nad Jezusem Chrystusem. 

Dyskusja  czy wyrok był sprawiedliwy/ Jeśli nie to dlaczego? 

Uczestnikom zajęć najbardziej podobały się: dziewczynkom wykonywanie ozdób kobiecych. 

Chłopcom gra planszowa” River City”. Wszystkim uczestnikom – gra logiczna „Eko-detektywi w lesie 

podejrzeń” i oczywiście zajęcia teatralne „Sąd nad Jezusem” Młodzież bardzo się zapaliła do tego 

przedstawienia i postanowiliśmy odegrać ten dramat  w Wielki Czwartek w kościele parafialnym. 


