SCENARIUSZ
WARSZTATÓW
EKOLOGICZNYCH

KLIMAT
1

I. DYSKUSJA (OK. 5 MIN)
O KLIMACIE I KRYZYSIE KLIMATYCZNYM
Zamiast prowadzić wykład spytaj się uczestników co wiedzą na temat klimatu oraz
kryzysu klimatycznego. Postaraj się zacząć dyskusję i zaciekawić uczestników.
Aktywizuj grupę poprzez pytanie konkretnych osób, jeśli nikt nie chce się na
początku angażować w dyskusję.
Celem tej części jest dyskusja - nie musisz wchodzić w szczegóły, odpowiadać
głęboko na pojawiające się pytania i zagadnienia.
Pamiętaj - nie oceniaj :) Uczniowie mają prawo nie znać odpowiedzi i nic nie wiedzieć
na ten temat.
Pytania pomocnicze:
Czym jest klimat?
Czy słyszeliście kiedyś o Młodzieżowym Strajku Klimatycznym?
Czy ktoś z Was może był kiedyś na marszu klimatycznym?
Czym jest globalne ocieplenie?

II. KRÓTKI WYKŁAD (OK. 10 MINUT)
WPROWADZENIE DO KRYZYSU KLIMATYCZNEGO
Przeczytaj o klimacie i kryzysie klimatycznym w naszym podręczniku na stronie
internetowej planet-a.pl.
Na naszej stronie znajdziesz prezentację multimedialną do tego scenariusza, którą
również możesz ściągnąć i posiłkować się w trakcie wykładu.
Przedstaw

prawidłowe

definicje:

klimatu,

gazów

cieplarnianych

i

kryzysu

klimatycznego.
Pochwal tych, którzy podali prawidłowe definicji w trakcie dyskusji lub byli blisko.
Przedstaw podstawowy mechanizm działania globalnego ocieplenia (większe
stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze izoluje naszą planetę i zwiększa
temperaturę).
Postaraj się podsumować i odpowiedzieć na pytania, jeśli się pojawiają.
Pamiętaj - celem tej części jest tylko krótkie wprowadzenie i przedstawienie
podstawowych definicji. Jeśli pojawią się tutaj zbyt głębokie kwestie, to odeślij
uczestników do podręcznika.
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III. ĆWICZENIE (OK. 10 MINUT)
SKUTKI KRYZYSU KLIMATYCZNEGO
Podziel grupę na 3-4 podgrupy (około 3-5 osób na grupę).
Zadaniem każdej grupy jest odpowiedzieć na pytanie: “Jakie skutki będzie miał
kryzys klimatyczny?”
Celem tego zadania jest zastanowić się, jakie skutki uczestnicy są w stanie wymienić
z własnej głowy.
Każda grupa powinna zapisać na kartce minimum 5 skutków, które wywołuje lub
wywoła w przyszłości kryzys klimatyczny.
Przekaż uczestnikom treść zadania.
Upewnij się, że uczestnicy rozumieją zadanie.
Podaj kilka przykładów np. Kryzys klimatyczny przyczynia się do podwyższenia się
temperatur przez co topnieją lodowce.
Po przygotowaniu każda grupa dostaje minutę na przedstawienie swoich pomysłów.
Możesz je zapisywać na tablicy.

IV. KRÓTKI WYKŁAD (OK. 10 MINUT)
SKUTKI KRYZYSU KLIMATYCZNEGO
Przeczytaj o skutkach kryzysu klimatycznego w naszym podręczniku na stronie
internetowej planet-a.pl.
Na naszej stronie znajdziesz prezentację multimedialną do tego scenariusza, którą
również możesz ściągnąć i posiłkować się w trakcie wykładu.
Wymień główne grupy skutków i postaraj się je krótko opisać na podstawie
prezentacji i podręcznika (nawiązuj do ćwiczenia i odpowiedzi uczestników).
Przedstaw case study skutku kryzysu klimatycznego widocznego już dzisiaj.
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V. DYSKUSJA (OK. 10 MINUT)
"SKUTKI SKUTKÓW"
Zamiast prowadzić wykład spytaj się uczestników o dalsze implikacje płynące ze
skutków, które właśnie omówiliście.
Postaraj się zacząć dyskusję i zaciekawić uczestników.
Aktywizuj grupę poprzez pytanie konkretnych osób, jeśli nikt nie chce się na
początku angażować w dyskusję.
Celem tej części jest pogłębiona dyskusja - wchodźcie w najciekawsze dla
uczestników tematy.
Pamiętaj - nie oceniaj. Uczniowie mają prawo nie znać odpowiedzi i nic nie wiedzieć
na ten temat.
Przykład: Zwiększenie się temperatury powoduje susze, a te mogą prowadzić do
głodu i migracji.

Pomocne pytania:
Do czego mogą prowadzić roztapiające się lodowce?
Jakie dalsze skutki mogą mieć migracje klimatyczne?
Jak na relacje między państwami mogą wpłynąć braki wody?

VI. PODSUMOWANIE (OK. 5 MINUT)
Podziękuj za aktywność w trakcie części problemowej
Podsumuj część tę część warsztatów. Czego się dzisiaj dowiedzieliście?
Podnieś na duchu - czas na część rozwiązaniową!

Dodatkowe aktywności:
Możesz przeprowadzić krótką ankietę/quiz na aplikacjach typu Kahoot lub
Mentimeter.
Możesz zachęcić uczestników do ściągnięcia podręcznika ze strony planet-a.pl
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I. KRÓTKI WYKŁAD (OK. 5 MIN)
GAZY CIEPLARNIANE
Przeczytaj o gazach cieplarnianych w naszym podręczniku na stronie planet-a.pl.
Na naszej stronie znajdziesz prezentację multimedialną do tego scenariusza, którą
również możesz ściągnąć i posiłkować się w trakcie wykładu.
Zaadresuj i rozróżnij naturalne emisje gazów cieplarnianych od antropogenicznych.
Opowiedz o tym jak możemy sprawdzić jaki był skład atmosfery tysiące lat temu.
Pochwal tych, którzy podali prawidłowe definicji w trakcie dyskusji lub byli blisko.
Postaraj się podsumować i odpowiedzieć na pytania, jeśli się pojawiają.
Pamiętaj - celem tej części jest tylko krótkie wprowadzenie i przedstawienie
podstawowych definicji. Jeśli pojawią się tutaj zbyt głębokie kwestie, to odeślij
uczestników do podręcznika.

II. ĆWICZENIE (OK. 10 MINUT)
“CO EMITUJE GAZY CIEPLARNIANE?"
Podziel grupę na 3-4 podgrupy (około 3-5 osób na grupę).
Zadaniem każdej grupy jest odpowiedzieć na pytanie: “Z czego tak naprawdę
powstają emisje gazów cieplarnianych?”
Celem tego zadania jest zastanowić się, jakie są antropocentryczne źródła gazów
cieplarnianych.
Każda grupa powinna zapisać na kartce minimum 5 źródeł emisji, które znają.
Przekaż uczestnikom treść zadania.
Upewnij się, że uczestnicy rozumieją zadanie.
Po przygotowaniu każda grupa dostaje minutę na przedstawienie swoich pomysłów.
Możesz je zapisywać na tablicy.

Przykład: Spalanie paliwa w samochodach tworzy emisje gazów cieplarnianych.
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III. KRÓTKI WYKŁAD (OK. 10 MINUT)
SEKTORY GOSPODARKI, KTÓRE EMITUJĄ
Przeczytaj o podziale sektorów w kontekście emisji gazów cieplarnianych w naszym
podręczniku na stronie planet-a.pl.
Na naszej stronie znajdziesz prezentację multimedialną do tego scenariusza, którą
również możesz ściągnąć i posiłkować się w trakcie wykładu.
Przedstaw prawidłowe generalny podział procentowy emisji głównych sektorów
gospodarki.
Pochwal tych, którzy podali prawidłowe definicji w trakcie dyskusji lub byli blisko.
Rozwiń główne sektory i opisz z jakich procesów pochodzą konkretne emisje.
Postaraj się podsumować i odpowiedzieć na pytania, jeśli się pojawiają.
Pamiętaj - celem tej części jest tylko krótkie wprowadzenie i przedstawienie
podstawowych definicji. Jeśli pojawią się tutaj zbyt głębokie kwestie, to odeślij
uczestników do podręcznika.

IV. ĆWICZENIE (OK. 10 MINUT)
“JAK ZMNIEJSZYĆ EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH W DANYM SEKTORZE?”
Podziel grupę na 3-4 podgrupy (około 3-5 osób na grupę).
Grupa A - Energia
Grupa B - Rolnictwo
Grupa C - Transport
Grupa D - Co może robić każdy z nas?
Zadaniem każdej grupy jest odpowiedzieć na pytanie: “Jak zmniejszyć emisje w
danym sektorze?”
Grupy wcielają się w ONZ lub rząd państwa - mogą robić wszystko: zmieniać prawo,
nakładać podatki, banować produkty, tworzyć kampanie społeczne itp.
Każda grupa powinna zapisać na kartce minimum 3 pomysły na to, jak zmniejszyć
emisje w danym sektorze.
Przekaż uczestnikom treść zadania.
Upewnij się, że uczestnicy rozumieją zadanie.
Po przygotowaniu każda grupa dostaje minutę na przedstawienie swoich pomysłów.
Możesz je zapisywać na tablicy.
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V. KRÓTKI WYKŁAD (OK. 5 MINUT)
ROZWIĄZANIA
Przeczytaj o rozwiązaniach kryzysu klimatycznegow naszym podręczniku na stronie
planet-a.pl.
Na naszej stronie znajdziesz prezentację multimedialną do tego scenariusza, którą
również możesz ściągnąć i posiłkować się w trakcie wykładu.
Przedstaw najważniejsze systemowe rozwiązania i kierunki.
Przedstaw 10 zasad jak samodzielnie działać na rzecz klimatu.
Pochwal tych, którzy podali prawidłowe definicji w trakcie dyskusji lub byli blisko.
Postaraj się podsumować i odpowiedzieć na pytania, jeśli się pojawiają.
Pamiętaj - celem tej części jest tylko krótkie wprowadzenie i przedstawienie
podstawowych rozwiązań. Jeśli pojawią się tutaj zbyt głębokie kwestie, to odeślij
uczestników do podręcznika.

VI. PODSUMOWANIE (OK. 5 MINUT)
Podziękuj za aktywność w trakcie części problemowej
Podsumuj część tę część warsztatów. Czego się dzisiaj dowiedzieliście?
Podnieś na duchu - czas na część rozwiązaniową!

Dodatkowe aktywności:
Możesz przeprowadzić krótką ankietę/quiz na aplikacjach typu Kahoot.
Możesz zachęcić uczestników do ściągnięcia podręcznika ze strony planet-a.pl
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I. DYSKUSJA (OK. 5 MIN)
O BIORÓŻNORODNOŚCI I EKOSYSTEMACH
Zamiast prowadzić wykład spytaj się uczestników co wiedzą na temat ekologii,
ekosystemów i bioróżnorodności.
Postaraj się zacząć dyskusję i zaciekawić uczestników.
Aktywizuj grupę poprzez pytanie konkretnych osób, jeśli nikt nie chce się na początku
angażować w dyskusję.
Celem tej części jest dyskusja - nie musisz wchodzić w szczegóły, odpowiadać głęboko
na pojawiające się pytania i zagadnienia.
Pamiętaj - nie oceniaj. Uczniowie mają prawo nie znać odpowiedzi i nic nie wiedzieć na
ten temat.
Pytania pomocnicze:
Dlaczego powinniśmy dbać o środowisko?
Czy słyszeliście o terminie bioróżnorodność?
Czy słyszeliście o terminie ekosystem?
Czy wiecie skąd się bierze tlen?
Czy wiecie skąd się bierze woda?
Co to jest łańcuch pokarmowy?

II. ĆWICZENIE (OK. 10 MINUT)
“CO DAJE NAM ZIEMIA?”
Podziel grupę na 3-4 podgrupy (około 3-5 osób na grupę).
Zadaniem każdej grupy jest odpowiedzieć na pytanie: “Co daje nam Ziemia?”
Celem tego zadania jest zastanowić się, jakie produkty i usługi dostarcza ludzkości
nasza planeta.
Każda grupa powinna zapisać na kartce minimum 5 usług, które dostajemy od naszej
planety.
Przekaż uczestnikom treść zadania.
Upewnij się, że uczestnicy rozumieją zadanie.
Podaj kilka przykładów np. Ziemia dzięki temu, że istnieją drzewa i oceany, daje nam
tlen i pozwala nam oddychać.
Po przygotowaniu każda grupa dostaje minutę na przedstawienie swoich pomysłów.
Możesz je zapisywać na tablicy.
6 minut ćwiczenie + 4 minuty omówienie
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III. KRÓTKI WYKŁAD (OK. 5 MINUT)
WPROWADZENIE DO BIORÓŻNORODNOŚCI I EKOSYSTEMÓW
Przeczytaj o bioróżnorodności i usługach ekosystemowych w naszym podręczniku na
stronie planet-a.pl.
Na naszej stronie znajdziesz prezentację multimedialną do tego scenariusza, którą
również możesz ściągnąć i posiłkować się w trakcie wykładu.
Przedstaw prawidłowe definicje: bioróżnorodności i ekosystemów.
Pochwal tych, którzy podali prawidłowe definicji w trakcie dyskusji lub byli blisko.
Przedstaw podział usług ekosystemowych i omów poszczególne usługi.
Opis 4 rodzajów usług ekosystemowych na podstawie prezentacji (połącz dobre
odpowiedzi z odpowiedziami na prezentacji).
Postaraj się podsumować i odpowiedzieć na pytania, jeśli się pojawiają.
Pamiętaj - celem tej części jest tylko krótkie wprowadzenie i przedstawienie
podstawowych definicji i usług ekosystemowych. Jeśli pojawią się tutaj zbyt głębokie
kwestie, to odeślij uczestników do podręcznika.

IV. ĆWICZENIE (OK. 10 MINUT)
“JAK SZKODZIMY ŚRODOWISKU?”
Podziel grupę na 3-4 podgrupy (około 3-5 osób na grupę).
Zadaniem każdej grupy jest odpowiedzieć na pytanie: “Jak ludzkość szkodzi
środowisku?”
Celem tego zadania jest zastanowić się, jakie rodzaje szkód człowiek wyrządził naturze.
Każda grupa powinna zapisać na kartce minimum 5 problemów ekologicznych, które
znają.
Przekaż uczestnikom treść zadania.
Upewnij się, że uczestnicy rozumieją zadanie.
Podaj kilka przykładów np. Zanieczyszczenie powietrza - smog, wylesianie.
Po przygotowaniu każda grupa dostaje minutę na przedstawienie swoich pomysłów.
Możesz je zapisywać na tablicy.
6 minut ćwiczenie + 4 minuty omówienie
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V. KRÓTKI WYKŁAD (OK. 10 MINUT)
WPROWADZENIE DO TEGO JAK LUDZKOŚĆ ZASZKODZIŁA ŚRODOWISKU
Przeczytaj

o

zanieczyszczeniach,

degradacji

siedlisk

i

innych

problemach

ekologicznych w naszym podręczniku na stronie planet-a.pl.
Na naszej stronie znajdziesz prezentację multimedialną do tego scenariusza, którą
również możesz ściągnąć i posiłkować się w trakcie wykładu.
Wymień główne problemy ekologiczne na podstawie prezentacji i podręcznika
(nawiązuj do ćwiczenia i odpowiedzi uczestników).
Opisz jakie procesy doprowadziły do degradacji środowiska.
Przedstaw koncepcję niezrównoważonej produkcji i konsumpcji.
Przedstaw case study jakiegoś produktu od początku łańcucha dostaw do momentu
użytkowania przez konsumenta.

VI. PODSUMOWANIE (OK. 5 MINUT)
Podziękuj za aktywność w trakcie części problemowej
Podsumuj część pozytywną - co daje nam Ziemia i czemu powinniśmy o nią dbać?
Podsumuj część negatywną - jak zaszkodziliśmy naszej planecie?
Podnieś na duchu - czas na część rozwiązaniową!
Dodatkowe aktywności:
Możesz przeprowadzić krótką ankietę/quiz na aplikacjach typu Kahoot lub Mentimeter.
Możesz zachęcić uczestników do ściągnięcia podręcznika ze strony planet-a.pl
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I. ĆWICZENIE (OK. 15 MINUT)
“JAKIE JEST ŹRÓDŁO TEGO PROBLEMU?”
Podziel grupę na 3-4 podgrupy (około 3-5 osób na grupę).
Każda grupa otrzymuje inny rodzaj problemu ekologicznego:
Grupa A - Zanieczyszczenie powietrza
Grupa B - Zanieczyszczenie wody
Grupa C - Wycinanie lasów
Grupa D - Przełowienie ryb w niektórych zbiornikach wodnych (tam gdzie niegdyś były
ryby w tym momencie ich nie ma)
Zadaniem każdej grupy jest odpowiedzieć na pytanie: “Jakie jest źródło tego
problemu?”
Celem tego zadania jest zastanowić się jakie są źródła tego problemu (np. Jest wiele
różnych źródeł zanieczyszczeń wody jak śmieci, chemikalia lub rolnictwo).
Każda grupa powinna zapisać na kartce 2-3 źródła danego problemu. Jeśli grupa zna
tylko jedno źródło, to niech opiszą je dokładnie.
Przekaż uczestnikom treść zadania.
Upewnij się, że uczestnicy rozumieją zadanie.
Po przygotowaniu każda grupa dostaje minutę na przedstawienie swoich pomysłów.
Możesz je zapisywać na tablicy.
Przydatne pytania pomocnicze:
Czy ten problem ma jedno źródło czy więcej?
Co składa się na ten problem?
Czemu ten problem istnieje?
Co napędza ten problem?
Podaj przykład:
Przykładowy problem - Tracimy mokradła, bagna i torfowiska.
Przykładowe przyczyny - Przekształcanie terenów pod budownictwo i rolnictwo,
sprzedawanie torfu w ogrodnictwie, używanie torfu jako materiału na opał.
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II. KRÓTKI WYKŁAD (OK. 5 MINUT)
ŹRÓDŁA PROBLEMÓW
Przeczytaj o wskazanych problemach w podręczniku na planet-a.pl
Na naszej stronie znajdziesz prezentację multimedialną do tego scenariusza, którą
również możesz ściągnąć i posiłkować się w trakcie wykładu.
Przedstaw główne źródła problemów z powyższego ćwiczenia na podstawie
prezentacji i podręcznika (nawiązuj do ćwiczenia i odpowiedzi uczestników).
Opisz jakie procesy doprowadziły do tych problemów.
Daj każdej grupie zrobić zdjęcie/screena slajdu, który dotyczy problemu danej
grupy.

III. ĆWICZENIE (OK. 10 MINUT)
“JAK MOŻEMY ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM?”
Uczestnicy pracują w tych samych grupach.
Grupa A - Zanieczyszczenie powietrza
Grupa B - Zanieczyszczenie wody
Grupa C - Wycinanie lasów
Grupa D - Przełowienie ryb w niektórych zbiornikach wodnych (tam gdzie niegdyś były
ryby w tym momencie ich nie ma)
Grupy wiedzą już dokładnie jakie są źródła tych problemów.
Grupy wcielają się w ONZ lub rząd państwa - mogą robić wszystko: zmieniać prawo,
nakładać podatki, banować produkty, tworzyć kampanie społeczne itp.
Zadaniem każdej grupy jest odpowiedzieć na pytanie: “Jak możemy rozwiązać ten
problem?”
Celem tego zadania jest zastanowić się jak możemy rozwiązać dany problem.
Każda grupa powinna zapisać na kartce 2-3 pomysły na rozwiązanie danego
problemu. Jeśli problem ma kilka źródeł, to dobrze, żeby zaadresowali każde źródło.
Przekaż uczestnikom treść zadania.
Upewnij się, że uczestnicy rozumieją zadanie.
Po przygotowaniu każda grupa dostaje minutę na przedstawienie swoich pomysłów.
Możesz je zapisywać na tablicy.
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Podaj przykład:
Przykładowy problem - Tracimy mokradła, bagna i torfowiska.
Przykładowe przyczyny - Przekształcanie terenów pod budownictwo i rolnictwo,
sprzedawanie torfu w ogrodnictwie, używanie torfu jako materiału na opał.

Przydatne pytania pomocnicze:
Skoro jednym ze źródeł zanieczyszczenia powietrza są stare piece, to co możemy
zrobić, żeby było mniej zanieczyszczenia?
Jeśli wyrzucanie śmieci do rzek jest jedną z przyczyn zanieczyszczenia wody, to co
możemy zrobić, żeby tak nie było?
Jeśli wycinamy lasy, żeby zrobić miejsce na pola i pastwiska, to co możemy zrobić,
żeby temu zapobiec?
Skoro za przełowienie ryb powoduje niezrównoważony sposób ich łowienia, to co
możemy zmienić?

IV. KRÓTKI WYKŁAD (OK. 8 MINUT)
PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW
Przeczytaj o rozwiązaniach systemowych i indywidualnych w naszym podręczniku
na stronie planet-a.pl.
Na naszej stronie znajdziesz prezentację multimedialną do tego scenariusza, którą
również możesz ściągnąć i posiłkować się w trakcie wykładu.
Wymień rozwiązania tych 4 problemów na podstawie prezentacji i podręcznika
(nawiązuj do ćwiczenia i odpowiedzi uczestników).
Opowiedz

o

tym,

że

problemy

środowiska

wymagają

przede

systemowych rozwiązań (podaj kilka przykładów).
Przedstaw 10 zasad, jak samodzielnie działać na rzecz bioróżnorodności.
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wszystkim

V. PODSUMOWANIE (OK. 2 MINUT)
O CZYM MÓWILIŚCIE W TRAKCIE ZAJĘĆ?
Podziękuj za aktywność
Podsumuj krótko cały warsztat.
Zachęć do pogłębiania wiedzy.

Dodatkowe aktywności:
Możesz przeprowadzić krótką ankietę/quiz na aplikacjach typu Kahoot lub
Mentimeter.
Możesz zachęcić uczestników do ściągnięcia podręcznika ze strony planet-a.pl
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I. DYSKUSJA (OK. 5 MIN)
CZYM JEST ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ?
Zamiast

prowadzić

wykład

spytaj

się

uczestników

co

wiedzą

na

temat

zrównoważonego rozwoju. Postaraj się zacząć dyskusję i zaciekawić uczestników.
Staraj się nawiązywać do poprzednich czterech warsztatów.
Aktywizuj grupę poprzez pytanie konkretnych osób, jeśli nikt nie chce się na
początku angażować w dyskusję.
Celem tej części jest dyskusja - nie musisz wchodzić w szczegóły, odpowiadać
głęboko na pojawiające się pytania i zagadnienia.
Pamiętaj - nie oceniaj. Uczniowie mają prawo nie znać odpowiedzi i nic nie wiedzieć
na ten temat.
Pytania pomocnicze:
Jak definiujemy rozwój?
Co to znaczy, że rozwój jest zrównoważony?
Czy uważacie, że ludzkość rozwija się w sposób zrównoważony?

II. KRÓTKI WYKŁAD (OK. 5 MINUT)
WPROWADZENIE DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
ORAZ AGENDY 2030
Przeczytaj o zrównoważonym rozwoju i Agencie 2030 w naszym podręczniku na
stronie planet-a.pl.
Na naszej stronie znajdziesz prezentację multimedialną do tego scenariusza, którą
również możesz ściągnąć i posiłkować się w trakcie wykładu.
Przedstaw prawidłowe definicje: zrównoważonego rozwoju, historyczny zarys tej
koncepcji oraz zarys Agendy 2030 (jeszcze bez podawania konkretnych celów)
Pochwal tych, którzy podali prawidłowe definicji w trakcie dyskusji lub byli blisko.
Postaraj się podsumować i odpowiedzieć na pytania, jeśli się pojawiają.
Pamiętaj - celem tej części jest tylko krótkie wprowadzenie i przedstawienie
podstawowych definicji. Jeśli pojawią się tutaj zbyt głębokie kwestie, to odeślij
uczestników do podręcznika.
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III. ĆWICZENIE (OK. 10 MINUT)
“GLOBALNE PROBLEMY LUDZKOŚCI”
Podziel grupę na 3-4 podgrupy (około 3-5 osób na grupę).
Zadaniem każdej grupy jest odpowiedzieć na pytanie: “Jakie znasz problemy z jakimi
mierzy się ludzkość?”
Celem tego zadania jest zastanowić się, jakie problemy uczestnicy są w stanie
wymienić z własnej głowy.
Każda grupa powinna zapisać na kartce minimum 5 problemów.
Przekaż uczestnikom treść zadania.
Upewnij się, że uczestnicy rozumieją zadanie.
Po przygotowaniu każda grupa dostaje minutę na przedstawienie swoich pomysłów.
Możesz je zapisywać na tablicy.

Przykłady:
Głód.
Nierówności społeczne.

IV. KRÓTKI WYKŁAD (OK. 15 MINUT)
17 CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Przeczytaj o Celach Zrównoważonego Rozwoju w naszym podręczniku na stronie
internetowej planet-a.pl.
Na naszej stronie znajdziesz prezentację multimedialną do tego scenariusza, którą
również możesz ściągnąć i posiłkować się w trakcie wykładu.
Wymień główne grupy Celów oraz opisz każdy cel pojedynczo.
Przedstaw case study wybranego Celu, jego problem oraz indykatory.
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V. DYSKUSJA (OK. 5 MINUT)
“KLIMAT I BIORÓŻNORODNOŚĆ, A CELE
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”
Zamiast prowadzić wykład spytaj się uczestników o to jak kryzys klimatyczny i zanik
bioróżnorodności mogą wpłynąć na poszczególne cele.
Postaraj się zacząć dyskusję i zaciekawić uczestników.
Aktywizuj grupę poprzez pytanie konkretnych osób, jeśli nikt nie chce się na
początku angażować w dyskusję.
Celem tej części jest pogłębiona dyskusja - wchodźcie w najciekawsze dla
uczestników tematy.
Pamiętaj - nie oceniaj. Uczniowie mają prawo nie znać odpowiedzi i nic nie wiedzieć
na ten temat.

Przykład: Kryzys klimatyczny może powodować problemy zdrowotne wśród osób
najstarszych np. udary.

Pomocne pytania:
Jak kryzys klimatyczny wpłynie na nierówności społeczne?
W jaki sposób zanik bioróżnorodności może wpłynąć na głód na świecie?
Jak braki zasobów mogą wpłynąć na partnerstwo między krajami?

VI. PODSUMOWANIE (OK. 5 MINUT)
Podziękuj za aktywność w trakcie części problemowej
Podsumuj część tę część warsztatów. Czego się dzisiaj dowiedzieliście?
Podnieś na duchu - czas na część rozwiązaniową!

Dodatkowe aktywności:
Możesz przeprowadzić krótką ankietę/quiz na aplikacjach typu Kahoot.
Możesz zachęcić uczestników do ściągnięcia podręcznika ze strony planet-a.pl
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I. ĆWICZENIE (OK. 10 MIN)
JAK ROZWIĄZAĆ NASZE PROBLEMY?
Podziel grupę na 3-4 podgrupy (około 3-5 osób na grupę):
Grupa A - Edukacja
Grupa B - Głód
Grupa C - Nierówności społeczne.
Grupa D - Dobre zdrowie.
Zadaniem każdej grupy jest odpowiedzieć na pytanie: “Jak rozwiązywać problemy
zawarte w Agendzie 2030.
Grupy wcielają się w ONZ lub rząd państwa - mogą robić wszystko: zmieniać prawo,
nakładać podatki, banować produkty, tworzyć kampanie społeczne itp.
Każda grupa powinna zapisać na kartce minimum 3 pomysły na to, jak rozwiązać lub
złagodzić problem, który wylosowali.
Przekaż uczestnikom treść zadania.
Upewnij się, że uczestnicy rozumieją zadanie.
Po przygotowaniu każda grupa dostaje minutę na przedstawienie swoich pomysłów.
Możesz je zapisywać na tablicy.
Przykład: Edukacja o szkodliwym trybie życia jest niezbędna żeby osiągnąć Cel 3. Dobre
Zdrowie.

II. ĆWICZENIE (OK. 25 MINUT)
“STWÓRZCIE PROJEKT!”
Uczestnicy pracują w tych samych grupach.
Grupa A - Edukacja
Grupa B - Głód
Grupa C - Nierówności społeczne.
Grupa D - Dobre zdrowie.
Zadaniem każdej grupy jest stworzenie projektu/kampanii/reklamy.
Tym razem uczniowie nie wcielają się w nikogo. Są sami sobą i zastanawiają się, w
jaki

sposób

mogliby

rzeczywiście

stworzyć

projekt,

żeby

pomóc

wylosowany cel w swojej okolicy.
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rozwijać

Każda grupa powinna:

I. Zdefiniować problem nawiązujący do wylosowanego celu z ich okolicy.
II. Wymyślić jakiś projekt, który mógłby pomóc rozwiązać lub złagodzić ten problem.
III. (Projekt powinien być rzeczywisty i wykonalny, więc muszą mierzyć siły na zamiary).

Przedstawić pomysł na swój projekt reszcie klasy.
Przekaż uczestnikom treść zadania.
Upewnij się, że uczestnicy rozumieją zadanie.
Po przygotowaniu każda grupa dostaje minutę na przedstawienie swoich pomysłów.
Możesz je zapisywać na tablicy.

Przykład: Spalanie paliwa w samochodach tworzy emisje gazów cieplarnianych.

III. DYSKUSJA O CYKLU WARSZTATÓW (OK. 5 MINUT)
Spytaj uczestników jakie mają odczucia po warsztatach.
Daj przestrzeń na zadawanie pytań i klaryfikowanie niepewności.
Zadaj pytanie czy zamierzają podjąć jakieś kroki w życiu prywatnym, żeby bardziej
dbać o środowisko i klimat?

IV. PODSUMOWANIE (OK. 5 MINUT)
Podziękuj za aktywność w trakcie części problemowej
Podsumuj część tę część warsztatów. Czego się dzisiaj dowiedzieliście?
Podnieś na duchu - czas na część rozwiązaniową!

Dodatkowe aktywności:
Możesz przeprowadzić krótką ankietę, quiz na aplikacjach typu Kahoot.
Możesz zachęcić uczestników do ściągnięcia podręcznika ze strony planet-a.pl
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