
Niewieścin– zajęcia w I kw. 2014 

14.02.2014 – 3 z instruktorem 

Tematyka:  Milenijne Cele Rozwoju  

Liczba dzieci na zajęciach:010 

Opis działań: 

• Wprowadzenie pojęcia „edukacja globalna”. Na co kładzie się największy nacisk podczas 

nauczania o edukacji globalnej. Jakimi wartościami się kieruje. Wyzwania edukacji globalnej. Jakie 

postawy kształtuje edukacja globalna.  

• Wyjaśnienie czym są kraje „Globalnego Południa” i „Globalnej Północy”.  

• Przedstawienie Milenijnych Celów Rozwoju.  

• Etapy powstawania czekolady. 

• Święto Zakochanych, globalne święto, zajęcia artystyczne, wykonywanie kartek 

walentynkowych. 

 

21.02.2014 – 3h z instruktorem  

Tematyka: Milenijne Cele Rozwoju 

Liczba dzieci na zajęciach:10 

Opis działań: 

• Przypomnienie pojęć: „edukacja globalna”, „kraje globalnego Południa”, „kraje globalnej 

Północy”; 

• Przypomnienie Celów Milenijnych Rozwoju; 

• Zajęcia będą opierać się na pierwszym celu milenijnego rozwoju, czyli wyeliminowanie 

skrajnego ubóstwa i głodu; 

• Dzieci będą wyjaśniać ich wpływ na stan środowiska poprzez codzienne zachowania w domu, 

w szkole, w miejscu zabaw; 

• Propozycje dzieci jak działać by pomóc środowisku przyrodniczemu 

• Nauczyciel i dzieci opowiadają o problemach głodu i ubóstwa na Ziemi; 

• Propozycje wyeliminowania problemu głodu i ubóstwa na Ziemi; 

• Co to jest godność człowieka? 

 



24.02.2014 – 3h z trenerem 

Tematyka: Milenijne Cele Rozwoju. 

Liczba dzieci na zajęciach: 17 

Opis działań: 

Wstęp  

Przedstawienie idei Milenijnych Celów Rozwoju. Wskazanie podstaw podzielenia świata na „bogatą 

Północ” i „biedne Południe”. Omówienie podstawowych problemów pojawiających się w relacjach 

Północ-Południe. Próba zastanowienia się na tym, czy ważne jest to, co się dzieje gdzieś daleko i z 

czym pozornie nie mamy żadnego związku. 

1) Kłębki wełny  

Ta część zajęć poświęcona była dostrzeganiu i rozumieniu współzależności globalnych, także w 

kontekście przyczyn i konsekwencji.  

Wprowadzenie do dyskusji: 

Uczestnicy przyglądają się sieci zależności między państwami. Zastanawiamy się, co wiemy o życiu, 

kulturze w tych krajach. Czy wiemy, jakie problemy mają tam osoby w takim samym wieku, co my? 

Czy potrafimy znaleźć te kraje na mapie/wskazać je na globusie? 

2) Dlaczego pomagamy?  

Prowadząca przedstawiła ideę niesienia pomocy rozwojowej. Wspólnie z uczestnikami i 

uczestniczkami zastanawiano się nad tym, w jakich okolicznościach pomoc niesiemy, np. kataklizmy, 

wypadki, kiedy łatwiej nam o niesieniu pomocy zapomnieć lub nie zauważać problemów, np. gdy 

osoba, która pomocy potrzebuje jest daleko. Zastanowiono się, czy problemy, z którymi boryka się 

Globalne Południe są nam znane, bliskie. Czy znamy osoby, które również cierpią z powodu głodu, 

braku domu, dostępu do lekarza? 

Warsztaty 

Odwołując się do Milenijnych Celów Rozwoju poszukano najlepszych sposobów radzenia sobie z nimi. 

Wskazując na problem, zastanawiano się nad tym, w jaki sposób radzić z nim sobie w skali lokalnej, a 

w jaki w skali globalnej. Wnioski z warsztatu, m.in. łatwiej i chętniej pomagamy tym, którzy są blisko i 

których znamy; pomagamy oczekując w przyszłości podobnej reakcji, gdy nam będzie wsparcie 

potrzebne; pomaganie w skali globalnej jest ważne, ale często sobie nie uświadamiamy potrzeb i 

pewnych powinności; w pomaganiu w skali globalnej szczególnie ważna jest systemowość, gdyż 

doraźna pomoc nie rozwiązuje problemów, ale jest jak plaster przyklejany na ranę itp. 

 

28.02.2014 – 3h z instruktorem 

Tematyka: Nie bądź obojętny… Człowiek a środowisko. Problemy ludzkości. 



Liczba dzieci na zajęciach: 16 

Opis działań: 

• Przypomnienie pojęć: „edukacja globalna”, „kraje globalnego Południa”, „kraje globalnej 

Północy”; 

• Przypomnienie Celów Milenijnych Rozwoju; 

• Zajęcia będą opierać się na pierwszym celu milenijnego rozwoju, czyli wyeliminowanie 

skrajnego ubóstwa i głodu; 

• Dzieci będą wyjaśniać ich wpływ na stan środowiska poprzez codzienne zachowania w domu, 

w szkole, w miejscu zabaw; 

• Propozycje dzieci jak działać by pomóc środowisku przyrodniczemu 

• Nauczyciel i dzieci opowiadają o problemach głodu i ubóstwa na Ziemi; 

• Propozycje wyeliminowania problemu głodu i ubóstwa na Ziemi; 

• Co to jest godność człowieka?’ 

• Gry i zabawy z całego świata ( chińczyk, Twister, szachy, UNO, jungle Speer, kalambury itp.) 

 

7.03.2014 – 3h z trenerem 

Tematyka: Świat na moim talerzu-dlaczego ludzie głodują? 

Liczba dzieci na zajęciach:18 

Opis działań: 

Warsztaty 

1) Jak z najedzonymi rozmawiać o głodzie  

Ta część zajęć poświęcona była dostrzeganiu i rozumieniu współzależności globalnych, także w 

kontekście przyczyn i konsekwencji. Pytanie zasadnicze do tej części, dlaczego ludzie cierpią, chorują i 

umierają z powodu głodu i pragnienia. 

Wyświetlono również spot Jeden dzień z życia dwójki dzieci 

http: //www.Kampaniespoleczne.pl/kampanie,2538,jeden_dzien_z_zycia_dwojki_dzieci 

2) Brak wody zabija 

Warsztaty 

Wnioski, które powinny się pojawić będą dotyczyły również tego jak cenna jest woda i bardzo 

powinniśmy szanować to, że mamy do niej dostęp. 



3) Jak mądrze pomagać 

Ta część zajęć poświęcona była udzielaniu mądrej i dobrej pomocy. Rekwizytem – dla grupy 

młodszych dzieci (wersja podstawowa), były jabłka i woda. Pokazano zdjęcia z kopania studni, 

obsiewania pól, zapytano, co zdaniem dzieci/młodzieży należałoby zrobić, aby pomoc była skuteczna. 

Młodzieży zobaczyła również   nietypową kreację związaną z pomocą rozwojową 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,2951,grozny_wilk_i_okrutny_dyktator 

4) Zrównoważone rolnictwo w krajach Południa jest szansą! 

Ten moduł stanowił również punkt wyjścia do warsztatów  na temat uczciwego handlu i 

odpowiedzialnych zachowań konsumenckich. 

 

14.03.2014  – 3h z instruktorem 

Tematyka: Świat na talerzu. Skąd pochodzą owoce ? Sałatka owocowa. 

Liczba dzieci na zajęciach:21 

Opis działań: 

Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka; układ pokarmowy i odżywianie się; zrównoważona 

dieta; indeks masy ciała 

Problemy współczesnego świata 

Relacja człowiek- środowisko przyrodnicze, a zrównoważony rozwój 

Biotechnologia i inżynieria genetyczna; produkty GMO; korzyści i zagrożenia 

Stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym; dysproporcje między Globalnym Południem, a 

Globalną Północą; zależności między biednymi krajami i bogatymi 

Globalizacja współczesnego świata; wieloaspektowy charakter procesów globalizacyjnych 

Zrobienie sałatki owocowej z owoców z całego świata 

 

27.03.2014 – 3h z instruktorem 

Tematyka: Świat na talerzu. Przyprawy i zioła z całego świata. 

Liczba dzieci na zajęciach: 16 

Opis działań: kontynuacja 14.03  

 

28.03.2014 – 3h z instruktorem 



Tematyka: Świat na talerzu. Jak powstaje kakao? Prezentacja surowców. Przygotowanie kakao. 

Liczba dzieci na zajęciach: 20 

Opis działań: kontynuacja tematu z 14 i 27.03. 


