// NIERÓWNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ //
scenariusz lekcji „REDRAW THA BALANCE”

GLOBALNE
NIERÓWNOŚCI

Scenariusze przedmiotowe
z elementami edukacji globalnej
dla uczniów w wieku 13-17 lat

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską

1

// GLOBALNE NIERÓWNOŚCI //

INFORMACJE WYDAWNICZE
Scenariusze przedmiotowe powstały w ramach projektu „Get up and Goals! Czas edukacji globalnej:
Międzynarodowa sieć aktywnych szkół i uczenia się na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju”
współfinansowanego przez Unię Europejską.

Niniejsza publikacja została wydana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.
Za jej treść odpowiada Stowarzyszenie „Na Styku”.
Treść publikacji niekoniecznie odzwierciedla poglądy Unii Europejskiej.
Autorzy: Sebastian Ropel, Marta Sieńczewska, Liwia Parzonka, Ewelina Iwańska, Aneta Ponikiewska, Agata Bętkowska,
Anna Polańska, Anna Piątek, Ewelina Nowicka
Redakcja techniczna: Sebastian Ropel, Dominik Krzymiński
Redakcja językowa i merytoryczna: dr Małgorzata Zielińska, Dobrawa Aleksiak
Jak cytować?
Stowarzyszenie „Na Styku” (2019). Globalne nierówności. Scenariusze przedmiotowe
z elementami edukacji globalnej dla uczniów w wieku 13-17 lat. Gdańsk: Stowarzyszenie “Na Styku”.
Wydawca: Stowarzyszenie „Na Styku”
www.nastyku.org
Wersja 1.0
Gdańsk 2019
ISBN: 978-83-946340-4-9
Publikacja bezpłatna
Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
(CC BY-NC-SA 4.0)
Pełna treść licencji jest dostępna na stronie internetowej: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

// GLOBALNE NIERÓWNOŚCI //

Spis treści
WSTĘP.................................................................................................................................................... 4
MIĘDZYNARODOWE NIERÓWNOŚCI – ogólny zarys tematyki segmentu........................................... 6
Scenariusz nr 1. Geografia: Przyszłość świata zależy od nas!...................................................... 10
Scenariusz nr 2. Język angielski: How much do you know about the world?................................. 13
Scenariusz nr 3. Język polski: Czym jest równość?....................................................................... 15
Scenariusz nr 4. Historia: Rozpad systemu kolonialnego.............................................................. 18
Scenariusz nr 5. Język niemiecki: Meine, deine,unsere schule..................................................... 24
Scenariusz nr 6. Język angielski: Global healthcare problems...................................................... 28
Scenariusz nr 7. Język angielski: Inequalities and the environment.............................................. 30
Scenariusz nr 8. Język polski: Stop nierównościom!...................................................................... 34

3

// GLOBALNE NIERÓWNOŚCI //

WSTĘP
Drodzy Nauczyciele,
Z wielką przyjemnością prezentujemy Wam scenariusze zajęć na temat edukacji globalnej, powstałe podczas współpracy z trójmiejskimi nauczycielami.
Scenariusze zostały stworzone i przetestowane przez nauczycieli różnych
szkół i przedmiotów, biorących udział w projekcie „Czas edukacji globalnej:
Międzynarodowa sieć aktywnych szkół i uczenia się na rzecz osiągnięcia
Celów Zrównoważonego Rozwoju”, w roku 2018 i 2019. Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, umożliwiał współpracę i uczenie się
w międzynarodowej sieci, składającej się z organizacji z 12 krajów europejskich. W Polsce prowadzony jest on przez Stowarzyszenie „Na Styku”, działające od 2003 roku na rzecz szerzenia wiedzy obejmującej zagadnienia
globalizacji, praw człowieka, dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, język, orientację seksualną czy niepełnosprawność, ochrony
przyrody i środowiska naturalnego oraz środowiska życia człowieka. Scenariusze, które prezentujemy poniżej mogą być dowolnie i bezpłatnie wykorzystywane w działaniach edukacyjnych. Są one dostosowane do podstawy
programowej uczniów w wieku 13-16 lat. Celowo nie podajemy konkretnego
poziomu, tak aby to nauczyciele zadecydowali, czy dany scenariusz pasuje do możliwości klasy. Zachęcamy do korzystania ze scenariuszy również
z innymi grupami osób uczących się.
Scenariusze podzielone są na cztery segmenty: migracje, zmiany klimatu, globalne nierówności oraz nierówności ze względu na płeć. W każdym
segmencie znajdują się scenariusze zajęć w ramach różnych przedmiotów,
a także wstęp o edukacji globalnej i wzmianka o danym segmencie z perspektywy edukacji globalnej.
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Niektóre scenariusze zakładają korzystanie przez uczniów z internetu –
gorąco zachęcamy by umożliwić uczniom w takim wypadku dostęp do sali
komputerowej. Zachęcanie uczniów do korzystania z własnych tabletów czy
smartfonów w czasie zajęć może być bowiem nie tylko niezgodne z polityką
danej szkoły czy decyzjami rodziców uczniów, ale też może tworzyć sytuację, w której uczniowie porównują się ze względu na stan posiadania. Jeśli
dostęp do sali komputerowej nie jest możliwy, uczniowie mogą sprawdzać
dane np. grupowo na wspólnym sprzęcie lub w domu w ramach przygotowania do zajęć lub pracy domowej. Decyzję zostawiamy oczywiście Wam.
Scenariusze zostały napisane i zredagowane w 2019 r. i zawierają najnowsze dane, jakie udało nam się znaleźć. Jednak świat się zmienia, zmieniają się wyniki badań statystycznych, pojawiają się nowe dane i nowe informacje. Pamiętaj o tym, korzystając z prezentowanych tu materiałów – sprawdź,
czy pojawiły się nowe dane albo zachęć uczniów, by zrobili to sami. A może
wspólnie zastanowicie się, jak można wyszukać potrzebne informacje, jakich słów kluczowych użyć i jak upewnić się, że strona, z której korzystacie,
jest wiarygodna1?
Życzymy owocnej pracy oraz wielu wspaniałych odkryć i dyskusji!
Zachęcamy również do kontaktu i przesyłania informacji zwrotnych.

Może przydać Wam się do tego wiedza o tym, jak korzystać z operatorów logicznych wyszukiwania (np. http://kursdlaopornych.pl/google-operatory-wyszukiwania/) oraz jak odróżnić „fake news” od rzetelnych informacji (np. https://www.stopfake.org/pl/jak-rozpoznac-fejk/)
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EDUKACJA GLOBALNA
Czym jest edukacja globalna?
Żyjemy w świecie, który poprzez procesy globalizacji jest od siebie ściśle zależny – państwa i gospodarki ze sobą współpracują, a społeczeństwa i kultury nieustannie się stykają i łączą. W edukacji globalnej na pierwszy plan
wysuwają się wszechobecne współzależności gospodarcze, polityczne, środowiskowe i kulturowe, występujące na różnych poziomach. Uświadamiając
uczniom te połączenia zjawisk, edukacja globalna ma na celu przygotowanie
młodego obywatela do zmierzenia się z wyzwaniami stawianymi ludzkości.
Edukacja globalna jest więc podejściem edukacyjnym, odpowiadającym
na potrzeby uczniów we współczesnym świecie, gdzie nie tylko problemy
(np. zmiany klimatyczne czy nierówności) mają charakter globalny, ale też
ich rozwiązania wymagają globalnej współpracy. Zgodnie z ogólnopolską
definicją:
„Edukacja globalna kładzie szczególny nacisk na:
• tłumaczenie przyczyn i konsekwencji zjawisk
• ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych
procesów na jednostkę
• przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń
• przedstawianie perspektywy Globalnego Południa
• kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw […]
U podstaw edukacji globalnej leżą wartości: godność, sprawiedliwość,
solidarność, równość, pokój, wolność.
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Edukacja globalna sprzyja kształtowaniu postaw: odpowiedzialności,
szacunku, uczciwości, otwartości, odpowiedzialności, osobistego zaangażowania, gotowości do ustawicznego uczenia się”2.
Dla poszerzenia wiedzy, polecamy portale:
https://www.globalna.edu.pl/glowna/
http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/
http://e-globalna.edu.pl/
https://globalna.ceo.org.pl/
i filmiki, np. taki, przygotowany przez Polską Akcję Humanitarną („Jak mówić
o większości świata?”): https://www.youtube.com/watch?v=iKfxf9pAOR0
I jeszcze szczególna prośba – zamiast kraje rozwinięte i rozwijające się
(bądź trzeciego świata) używajmy określeń Globalna Północ i Globalne Południe, które są mniej wartościujące, a za to zgodne z wartościami edukacji
globalnej.
W ramach naszego projektu podzieliliśmy zagadnienia szczegółowe wchodzące w zakres edukacji globalnej na cztery segmenty: migracje, zmiany
klimatu, globalne nierówności oraz nierówności ze względu na płeć. Poniżej
zajmiemy się jednym z nich.

Czym jest edukacja globalna? http://zagranica.org.pl/baza-wiedzy/cz%C4%99sto-zadawane-pytania/czym-jest-edukacja-globalna
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GLOBALNE NIERÓWNOŚCI – ogólny zarys tematyki segmentu
Czym są globalne nierówności?
Globalne czyli międzynarodowe nierówności to najogólniej mówiąc brak
równości pomiędzy ludźmi na całym świecie. Zagadnienie to związane jest
z szeroko pojętym problemem osiągnięcia równości na wielu płaszczyznach: równości społecznej, politycznej, ekonomicznej i powiązanej z nimi
równości w dostępie do edukacji i opieki zdrowotnej.

Spójrzmy na poniższe dane:
• Globalna Północ stanowi 15% populacji, a posiada 65 % bogactwa
światowego;

• Globalne Południe stanowi 85% populacji, a posiada 35% bogactwa
światowego;
• „82% bogactwa wytworzanego w ubiegłym roku trafiło do najbogatszego
jednego procenta światowej populacji, a 3,7 miliarda ludzi, którzy stanowią najbiedniejszą połowę ludzkości, nie dostało nic”3;
• Bogactwo miliarderów wzrastało o średnio 13% rocznie od 2010 r. –
sześciokrotnie szybciej niż płace zwykłych pracowników, które wzrosły
średnio o zaledwie 2% rocznie. Liczba miliarderów wzrastała w niespotykanym wcześniej tempie co dwa dni między marcem 2016 r. a marcem
2017 r.4;
• Potrzeba tylko czterech dni, aby dyrektor generalny jednej z pięciu największych światowych marek modowych zarobił tyle, ile szwaczka z Bangladeszu zarobi w trakcie całego życia. W Stanach Zjednoczonych wystarczy niewiele ponad jeden dzień roboczy, aby dyrektor generalny mógł
zarobić tyle, co zwykły pracownik zarobi w ciągu roku.5
Nierówność jest stanem braku równowagi na przykład w zakresie dochodów lub bogactwa. Ludzie o wyższych dochodach na ogół mają lepszy
dostęp do usług oraz więcej możliwości. Istnieje również mniejsza szansa, że ich podstawowe prawa człowieka będą naruszane. Dzieje się to pomimo tego, że idee sprawiedliwości i równości wydają się być wrodzone
u ludzi. Badania pokazują, że nawet bardzo małe dzieci mają świadomość
nierówności i reagują na nie6. Problem nierówności towarzyszy jednak społeczeństwom od początku naszej historii. W jej toku pojawiały się również

3

4
5
6

Oxfam International (22.01.2018). Richest 1 percent bagged 82 percent of wealth created last year - poorest half of humanity got nothing.
Odczytane z: https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2018-01-22/richest-1-percent-bagged-82-percent-wealth-created-last-year
Tamże
Tamże
Alan Honick (05.08.2015). The Origins of Human Fairness. Are we really born selfish? Evonomics.
Odczytane z: https://evonomics.com/are-we-born-with-a-sense-of-fairness/
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ruchy zainspirowane przez ideały równości. Na całym świecie i poprzez cały
bieg historii ludzie próbowali doprowadzić do większej równości w podziale władzy i majątku – przykładami może być Powstanie Żółtych Turbanów
w 184-189 r. n.e. w Chinach, Mazdakaizm w Persji w V w. n.e., czy XIX- i XX-wieczne rewolucje: francuska, rosyjska, chińska i kubańska. Wiele dwudziestowiecznych afrykańskich walk o wyzwolenie (np. w Tanzanii czy Ghanie) miało na celu zaradzenie nierównościom społecznym i gospodarczym.
Obecnie nierówności pod względem dochodów zmniejszają się pomiędzy
krajami, ale nierówności wewnątrz krajów mają tendencję wzrostową7.
A przecież nikt nie decyduje o tym, czy urodzi się w bogatej rodzinie lub
w bogatym społeczeństwie.

Skąd biorą się obecne nierówności?
Ekonomiczne nierówności pomiędzy krajami o wysokich i niskich dochodach w dzisiejszych czasach mają swoje korzenie w procesach historycznych (np. wojnach, kolonizacji i uprzemysłowieniu), a także w naszych
obecnych systemach handlowych i finansowych. Międzynarodowe nierówności dramatycznie wzrosły w trakcie oraz po rewolucji przemysłowej, gdy
gospodarki krajów przemysłowych rozwijały się gwałtownie. Globalny system gospodarczy zablokował wówczas rozwój krajów o niskich dochodach,
zmuszając je do handlu i operacji finansowych na warunkach, które były dla
nich mniej korzystne niż dla ekonomicznie bogatszych, potężniejszych krajów. Dziś duże firmy w uprzemysłowionych krajach o wyższych dochodach
nadal sprowadzają tanie surowce z krajów o niższych dochodach, aby wytwarzać drogie produkty (takie jak telefony komórkowe), które następnie są

7

8

9

odsprzedawane do krajów o niższych dochodach. Wiele krajów o niższych
dochodach zadłużyło się w instytucjach finansowych (np. w Banku Światowym), które są kontrolowane przez kraje o wyższych dochodach. Krajom
o niższych dochodach trudno jest wyjść z długów z powodu wysokich odsetek, które muszą zapłacić. A przecież te pieniądze można by wydać na rozwój kraju, np. poprzez inwestowanie w edukację, drogi i biznes.

Jakie są ich skutki?
Ubóstwo – wielu ludzi, produkujących używane przez nas codziennie rzeczy (np.
buty), zarabia tak mało, że nie mogą sobie pozwolić na ich zakup. Miliony ludzi
żyją w ubóstwie absolutnym – nie stać ich na zaspokojenie podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie, schronienie i odzież. Około 10% światowej populacji żyje
poniżej międzynarodowej granicy ubóstwa wyznaczonej przez Bank Światowy,
tzn. poniżej 1,90 USD dziennie. Miliony ludzi zarówno w krajach Globalnej Północy, jak i Południa dotknięte są przez ubóstwo względne, co oznacza, że ich dochody znajdują się o określony procent poniżej średniej (mediany) dochodów. Może
ono ograniczać dostęp do rzeczy materialnych, np. dostęp do opieki zdrowotnej,
ale także wpływać na sprawy, które są trudniejsze do oszacowania, na przykład
na to, jak te osoby i rodziny postrzegają same siebie.
Brak dostępu do edukacji – 259 milionów dzieci nie chodzi do szkoły8, a 781 milionów dorosłych jest niepiśmiennych. Niemal dwie trzecie z nich to kobiety9. Umiejętność czytania zmniejsza tymczasem nierówność płci i nierówności w ogóle.
Brak dostępu do opieki zdrowotnej – wiele krajów Globalnego Południa nie stać
na inwestycje w powszechną opiekę zdrowotną. W konsekwencji ok. 1,5 miliona

Zia Qureshi (2017). Trends in Income Inequality: Global, Inter-Country, and Within Countries.
Odczytane z: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/12/global-inequality.pdf
Unesco (13.09.2019). UIS Releases New Education Data and SDG 4 Indicators for 2018 School Year.
Odczytane z: http://uis.unesco.org/en/news/uis-releases-new-education-data-and-sdg-4-indicators-2018-school-year
United Nations (2015). The Worlds’s Women 2015. Chapter 3: Education. Odczytane z: https://unstats.un.org/unsd/gender/chapter3/chapter3.html
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ludzi umiera każdego roku z powodu chorób, którym można by zapobiec dzięki
szczepieniom10. Brak bezpiecznej wody, urządzeń sanitarnych i higieny dodatkowo pogarsza sytuację.
Degradacja środowiska naturalnego i związane z tym zmiany klimatyczne – badania pokazują, że bardziej nierówne społeczeństwa są związane z wyższą emisją
dwutlenku węgla11. Wytwarzanie rzeczy w celu zaspokojenia „popytu konsumenckiego” ma również wpływ na środowisko. Jednocześnie problemy środowiskowe
mogą pogłębiać nierówności, zwiększając przepaść między bogatymi a biednymi12. Biedniejsze kraje (i osoby) są bardziej narażone na negatywne skutki zmian
klimatu i mają mniej zasobów do przystosowania się do nich niż bogatsze kraje
i osoby, które tymczasem wytworzyły znacznie więcej CO213. Zmiany klimatu powodują więcej susz i powodzi, które zwiększają ubóstwo. W 2017 r. 124 miliony ludzi w 51 krajach stanęło w obliczu głodu z powodu katastrof klimatycznych
i konfliktów14.

Działania przeciw nierównościom
Celem przeciwdziałania międzynarodowym nierównościom jest przede wszystkim poprawa jakości życia ludzi na całym świecie we wszystkich aspektach
(ekonomicznym, społecznym, politycznym, kulturowym).

10
11
12

13

14

193 kraje zjednoczyły się jako Narody Zjednoczone i w 2015 roku ustanowiły
17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, aby przeciwdziałać międzynarodowym
nierównościom. Inne organizacje przeciwdziałające międzynarodowym nierównościom to m.in. koalicja nazwana Jubilee Debt Campaign, działająca na rzecz
umorzenia długów najbiedniejszych krajów, Globalna Kampania na rzecz Edukacji, Oxfam czy ruch Sprawiedliwego Handlu (Fairtrade).

Jak uczyć o globalnych nierównościach?
Prowadzenie zajęć na temat nierówności to trudne zadanie – pokazujemy
uczniom świat, który nie jest sprawiedliwy, wskazujemy też, jak bardzo skrzywdzeni są w nim niektórzy ludzie. Dlaczego niektóre dzieci pracują na wysypisku śmieci albo w kopalniach? Dlaczego ludzie muszą mieszkać w slumsach
i nie mają dostępu do opieki zdrowotnej? W obliczu zetknięcia z niesprawiedliwością łatwo jest uciec w stereotypy (są leniwi, głupi, nic nie robią, żeby polepszyć swój los), a nawet w obwinianie ludzi z powodu ich religii czy kultury. Zrozumienie, na czym polegają nierówności, nie jest łatwe nawet dla dorosłych,
a dla dzieci może być szczególnym wyzwaniem.

WHO (2019). Ten threats to global health in 2019. Odczytane z: https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019
Danny Dorling (04.07.2017). Is inequality bad for the environment? The Guardian. Odczytane z: https://www.theguardian.com/inequality/2017/jul/04/is-inequality-bad-for-the-environment
S. Nazrul Islam i John Winkel (2017). Climate Change and Social Inequality. United Nations Department of Economic & Social Affairs, Working Paper No. 152.
Odczytane z: https://www.un.org/esa/desa/papers/2017/wp152_2017.pdf
ONZ (14.06.2018). Combination of Climate Change and Inequality Increasingly Drives Risk.
Odczytane z: https://unfccc.int/news/combination-of-climate-change-and-inequality-increasingly-drives-risk
World Food Programme (21.03.2018). 2018 Global Report on Food Crises. Odczytane z: https://www.wfp.org/content/global-report-food-crises-2018
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Poniżej kilka wskazówek dotyczących prowadzenia zajęć i rozmów
z dziećmi na ten temat:
1. Czasami ludzie potrzebują czasu, by pogodzić się z tym, że świat nie jest
sprawiedliwy - dajmy im więc czas do namysłu i wróćmy do tego tematu
także później.
2. Nie zawsze jako dorośli mamy gotowe odpowiedzi na pytania dzieci i nie musimy ich mieć. Czasem wystarczy przyznać, że też czegoś nie rozumiemy.
3. Pokazuj także historie, które dają nadzieję – np. to, jak udaje się ludziom
wyrwać z ubóstwa, zdobyć edukację i pracę m.in. dzięki programom
międzynarodowym.
4. Pamiętaj jednak, by nie przedstawiać ludzi na Globalnym Południu stereotypowo jako ubogich i biernych, czekających tylko na pomoc białego człowieka. To przedstawienie ani nie jest sprawiedliwe, ani nikomu nie służy.
5. Pomóż dzieciom „wejść w buty” osób mieszkających w innych krajach, przedstawiając ich historie. Takie porównania i ciekawe historie znajdziesz np.
na stronie Dollar Street (https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix).
6. Twórcy tejże strony wskazują też na ważną cechę współczesnego świata
– na całym świecie żyją ludzie biedni, bogaci i ci pomiędzy. Bogaci ludzie
w krajach Globalnego Południa i Globalnej Północy nie różnią się od siebie bardzo. Warunki życia ludzi zmagających się z ubóstwem absolutnym
też są zbliżone pomiędzy krajami. Warto uświadomić uczniom, że zarówno w krajach Globalnej Północy, jak i Południa jest duże rozwarstwienie
społeczne.

7. Podkreślaj nie tylko różnice, ale też wspólne cechy wszystkich ludzi. Przecież mimo nierówności wszyscy mamy podobne potrzeby i często borykamy się z podobnymi codziennymi problemami.
8. Poza pokazywaniem zapisanych lub nagranych historii innych ludzi, może
warto faktycznie z nimi porozmawiać? Nigdy nie było to tak proste jak dzisiaj, gdy bez problemu można wyszukać dane kontaktowe szkoły na drugim końcu świata i zaprosić jej uczniów i nauczycieli do rozmowy przez jeden z komunikatorów wideo. Wspólna rozmowa na wybrane tematy będzie
świetnym urozmaiceniem zajęć z języków obcych.
9. Mieszkając w swoim mieście czy wsi, uczniowie mogą uważać, że problemy ludzi na drugim końcu świata są abstrakcyjne i nie mają z nimi nic
wspólnego. Aby uświadomić sobie, jak blisko jesteśmy powiązani z ludźmi
w innych zakątkach świata, można np. prześledzić wspólnie drogę, jaką
przeszły bliskie nam produkty – np. buty, plecak, zabawka, telefon, hulajnoga, tabliczka czekolady. Skąd pochodzą materiały, z których są one zrobione? Kto je wyprodukował, gdzie i w jakich warunkach? To świetna okazja,
by zastanowić się nad własnymi wzorami konsumpcji.
10. Zachęć uczniów do działania. Przedstaw im możliwości wspierania ruchów i organizacji międzynarodowych (np. Sprawiedliwy Handel czy Unicef) i wspólnie zastanówcie się, jak moglibyście włączyć się do działania.
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// GLOBALNE NIERÓWNOŚCI //
scenariusz lekcji „PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA ZALEŻY OD NAS”

NR 1

PRZEDMIOT

METODY:

Geografia

Gra z kodami QR, dyskusja

CZASTRWANIA

MATERIAŁY:

45 min.

Kartki z wydrukowanymi kodami QR oraz plakatem; telefony,
tablety uczniów lub pracownia komputerowa, projektor lub
tablica interaktywna

PRZEBIEG

WPROWADZENIE
Pokaż prezentację wprowadzającą do tematu nierówności (https://drive.google.com/file/d/1UKVQO-KcZepLQ73L4d52qE0ilUoPzXV-/view?usp=sharing). Opowiedz o rodzajach dysproporcji (slajd 1)
oraz o wskaźniku HDI (slajd 2 i 3) i o podziale świata na Globalną Północ i Globalne Południe zgodnie
z linią Brandta (slajd 4). Powiedz klasie, że zgodnie z duchem edukacji globalnej używa się określeń
Globalna Północ i Globalne Południe mówiąc o krajach bardziej i mniej bogatych zgodnie z podziałem
linii Brandta.

WIELKIE IDEE

• Zagadnienie nierówności

CELE

• uczeń zapoznaje się
z problemem globalnych nierówności;
• uczeń rozumie, z czego wynikają dysproporcje
• uczeń zna pojęcie wskaźnika
rozwoju społecznego HDI
• uczeń zna pojęcie Globalnej Północy
i Globalnego Południa
• uczeń rozwija poczucie solidarności
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// GLOBALNE NIERÓWNOŚCI //
scenariusz lekcji „PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA ZALEŻY OD NAS”

GRA Z KODAMI QR

WIELKIE IDEE

• Zagadnienie nierówności

Zaproś uczniów do gry, wieszając plakat na tablicy.

• Uczniowie skanują kody QR rozwieszone po szkole
w różnych miejscach oraz zapoznają się z informacjami ukrytymi pod kodami (alternatywnie, możesz
po prostu powiesić obrazki z informacjami w różnych
miejscach, a nawet ukryć je i dać wskazówki potrzebne
do znalezienia informacji). Zwróć uwagę, żeby uczniowie starali się zapamiętać jak najwięcej danych. Następnie poproś uczniów o rozwiązanie testu, korzystając z internetu. Razem z uczniami sprawdź poprawne
odpowiedzi.

CELE

• uczeń zapoznaje się
z problemem globalnych nierówności;
• uczeń rozumie, z czego wynikają dysproporcje
• uczeń zna pojęcie wskaźnika
rozwoju społecznego HDI
• uczeń zna pojęcie Globalnej Północy
i Globalnego Południa
• uczeń rozwija poczucie solidarności

Poprawne odpowiedzi:
17

0,40zł

Mauretania

10 000 litrów

14,5%

ok 6 940 km

1,5 gr

56,7%
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scenariusz lekcji „PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA ZALEŻY OD NAS”

NR 1

Podsumowanie
Podsumuj z uczniami temat nierówności na świecie, spytaj, co ich zaskoczyło i poproś o przemyślenia
w związku z lekcją. Poproś, aby każdy uczeń zapisał (np. na tablicy) hasłowo, co było dla niego najciekawsze na lekcji.
A. Materiały dodatkowe/pomocnicze (linki, obrazy etc):
• Link do materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć. (Kody OR, test w formularzu, Plakat):
https://drive.google.com/drive/folders/1kEwHIItziLmPnlYeA9VgQMWlkgzyY5cW?usp=sharing
• Link do prezentacji wprowadzającej do tematu nierówności:
https://drive.google.com/file/d/1UKVQO-KcZepLQ73L4d52qE0ilUoPzXV-/view?usp=sharing
• Poradnik dla nauczycieli z zasad korzystania z kodów: Wszystko o kodach QR (2011). Komputer Świat.
Odczytane z: https://www.komputerswiat.pl/poradniki/jak-to-dziala/wszystko-o-kodach-qr/hlm3ksp
• Wskaźnik rozwoju społecznego (b.d.). Wikipedia,
Odczytane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAnik_rozwoju_spo%C5%82ecznego
• Izabela Parkitna-Mierzwa, Anita Ponikło, Anna Wiśniewska (2014). Globalnie - lokalnie - aktywnie.
Edukacja globalna w bibliotece. Kraków: Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak.
Dostęp online: https://issuu.com/anitaponiko/docs/gla_-_publikacja
• Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (2016). Jedz lokalnie, myśl globalnie!. Dostęp online:
http://globalnepoludnie.pl/IMG/pdf/Pakiet_Jedz_lokalnie_mysl_globalnie.pdf
• Ryszard Pawlak, Świat pod lupą.
Dostęp online: https://epodreczniki.pl/b/swiat-pod-lupa/PwgzmmYwR

WIELKIE IDEE

• Zagadnienie nierówności

CELE

• uczeń zapoznaje się
z problemem globalnych nierówności;
• uczeń rozumie, z czego wynikają dysproporcje
• uczeń zna pojęcie wskaźnika
rozwoju społecznego HDI
• uczeń zna pojęcie Globalnej Północy
i Globalnego Południa
• uczeń rozwija poczucie solidarności
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// GLOBALNE NIERÓWNOŚCI //
scenariusz lekcji „HOW MUCH DO YOU KNOW
ABOUT THE WORLD?”
PRZEDMIOT

METODY:

Język angielski

Quiz, gra edukacyjna, dyskusja

CZASTRWANIA

MATERIAŁY:

45 min.

Quiz, karty pracy do gry, słownik

NR 2

PRZEBIEG

WPROWADZENIE
Na ekranie/ tablicy widoczna mapa świata z Europą w środku. Każdy uczeń otrzymuje kartkę z krótkim
quizem, który samodzielnie rozwiązuje. Wyjaśnij nowe pojęcia, np. sparsely populated czy life expectancy. Sprawdź razem z uczniami odpowiedzi, posługując się informacjami podanymi na wybranych
stronach internetowych (zob. źródła).

WIELKIE IDEE

• Zagadnienie nierówności

CELE

• uczeń zna słownictwo związane z globalnymi
nierównościami i potrafi z niego korzystać
• uczeń poszerza swoją wiedzę
na temat sytuacji geopolitycznej
• uczeń potrafi dostrzec podobieństwa
i różnice pomiędzy kontynentami
• uczeń rozwija krytyczne myślenie
• uczeń potrafi korzystać z danych statystycznych;

Pytania do quizu:
• What’s the biggest continent? (answer: Asia)
• Which continent is the most sparsely populated? (answer: Australia and Oceania)
• Which three languages are the most often used languages in the world? (answer: Chinese, Spanish,
English)
• Where (on which continent ) is the average expectancy of life the shortest? (answer: Africa)
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scenariusz lekcji „HOW MUCH DO YOU KNOW
ABOUT THE WORLD?”

NR 2

PRACA ZE SŁOWNIKIEM
Zapisz nowe słownictwo na tablicy. Przekaż uczniom, że poznają nowe słowa związane z globalnymi
nierównościami za pomocą słownika:

WIELKIE IDEE

• Zagadnienie nierówności

Sparsely/densely populated, average life expectancy, wealth, well-being, GPD per capita, inequality, educational/
intellectual development, reinforce stereotypes, debate, economic crisis, eliminate poverty, famine, sense of community, social prejudice

GRA „KONTYNENTY”
Przeprowadź grę „kontynenty”15. Pamiętaj, żeby wcześniej przygotować salę – rozklej w różnych stronach sali 6 kartek z nazwami 6 kontynentów (Europe, Asia, Africa, South America, North America, Australia) i zapisami: „Population ________ ________
____% Wealth
________ ________
_____%”. Pierwsze puste pole jest do wpisania przewidywanej liczby uczniów, drugie puste pole do wpisania właściwej odpowiedzi, trzecie puste pole do wpisania procentów.

DYSKUSJA PODSUMOWUJĄCA
Porozmawiaj z uczniami na temat ich odczuć po grze i podsumuj wyniki:
• What are your first impressions? Did anything surprise you?
• How did you feel being an inhabitant of that particular continent?
• Did you want to do anything to change your situation?

CELE

• uczeń zna słownictwo związane z globalnymi
nierównościami i potrafi z niego korzystać
• uczeń poszerza swoją wiedzę
na temat sytuacji geopolitycznej
• uczeń potrafi dostrzec podobieństwa
i różnice pomiędzy kontynentami
• uczeń rozwija krytyczne myślenie
• uczeń potrafi korzystać z danych statystycznych;

A. Źródła:
Strony internetowe dotyczące quizu:

• Matt Rosenberg (13.05.2019). The 7 Continents Ranked by Size and Population. Odczytane z: https://www.
thoughtco.com/continents-ranked-by-size-and-population-4163436
• Matt Rosenberg (09.05.2019). Population Density Information and Statistics. Odczytane z: https://www.thoughtco.com/population-density-overview-1435467
• Benjamin Elisha Sawe (07.06. 2019). „What is the Most Spoken Language in the World?” WorldAtlas, Odczytane
z: worldatlas.com/articles/most-popular-languages-in-the-world.html.
• List of countries by life expectancy (b.d.). Wikipedia. Odczytane z: https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_countries_by_life_expectancyZałączniki

15

Gra dostępna na stronie: https://wroclaw-swm.pl/kraje-globalnego-poludnia/. Uwaga – gra zawiera dane z 2012 roku.
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scenariusz lekcji „CZYM JEST RÓWNOŚĆ?”

NR 3

PRZEDMIOT

METODY:

Język polski

Mapa mentalna, praca z tekstem, metoda audiowizualna film, praca indywidualna, praca w grupach

CZASTRWANIA

MATERIAŁY:

45 min.

Karteczki samoprzylepne, filmik

PRZEBIEG

WPROWADZENIE
Każda osoba otrzymuje kartkę samoprzylepną, na której zapisuje swoją propozycję znaczenia słowa
równość. Następnie wszyscy uczniowie przyklejają kartki na arkusz papieru, na którym jest narysowany znak równości. Przeczytaj pomysły uczniów i je podsumuj. Powiedź, że teraz spróbują stworzyć
definicje równości w parach na podstawie dwóch pierwszych artykułów Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka. Wyświetl ją na ekranie
(http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf).

WIELKIE IDEE

• Równość

CELE

• uczeń rozumie znaczenie słowa równość,
potrafi podać wyrazy synonimiczne
• uczeń potrafi stworzyć metaplan
• uczeń potrafi przeanalizować film,
ustalić jego temat i problematykę
• uczeń tworzy wypowiedź argumentacyjną
na temat: Czy ludzie mogą być równi?

Równość - brak podziału ludzi ze względu różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.
Poproś uczniów, by spróbowali dopasować synonimy do słowa „równość” (np. identyczność, bliskość,
tożsamość, ekwiwalencja, równorzędność, pokrewność, jednolitość, wolność, demokracja, solidaryzm
społeczny, wspólność, równouprawnienie).
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// GLOBALNE NIERÓWNOŚCI //
scenariusz lekcji „CZYM JEST RÓWNOŚĆ?”

FILM

WIELKIE IDEE

Obejrzyjcie film na temat życia na świecie w świetle dystrybucji dóbr materialnych. Ann Rosling Ronnhund, ”See how the rest of the world lives, organized by income”. (https://www.youtube.com/
watch?v=u4L130DkdOw). Po filmie zadaj pytania uczniom:
• Jakie wrażenia wywołał w tobie film?
• Jaki problem został przedstawiony w filmie?
• Co uświadamia ten film?

• Równość

Dyskusja z uczniami na temat ich wrażeń, spostrzeżeń na temat filmu. Poprowadź tak rozmowę, aby
ukierunkować uczniów w obręb zagadnień związanych z globalnymi nierównościami.
CELE

METAPLAN
Zapisz na tablicy pytanie: „Czemu na świecie istnieją nierówności?”.
Podziel klasę na grupy 4-osobowe. Każda grupa otrzymuje arkusz szarego papieru i pisaki. Wytłumacz
uczniom, że będą dyskutować i zapisywać swoje przemyślenia w formie metaplanu (metaplan – metoda dyskusji, która polega na tym, że w czasie debaty uczestnicy wspólnie tworzą plakat będący graficznym skrótem tej debaty.)

• uczeń rozumie znaczenie słowa równość,
potrafi podać wyrazy synonimiczne
• uczeń potrafi stworzyć metaplan
• uczeń potrafi przeanalizować film,
ustalić jego temat i problematykę
• uczeń tworzy wypowiedź argumentacyjną
na temat: Czy ludzie mogą być równi?

Jak powinno być?

Jak jest?
PROBLEM
Dlaczego nie jest tak,
jak być powinno?

Co robić?

Uczniowie wyniki pracy zapisują na arkuszu. Po skończeniu przedstawiają wyniki pracy na forum klasy.
Podsumuj wyniki metaplanu krótką dyskusją.
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NR 3

PRACA DOMOWA
Poproś uczniów o utworzenie wypowiedzi argumentacyjnej na 250 znaków, na temat: Czy ludzie mogą
być równi?

WIELKIE IDEE

• Równość

CELE

• uczeń rozumie znaczenie słowa równość,
potrafi podać wyrazy synonimiczne
• uczeń potrafi stworzyć metaplan
• uczeń potrafi przeanalizować film,
ustalić jego temat i problematykę
• uczeń tworzy wypowiedź argumentacyjną
na temat: Czy ludzie mogą być równi?
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scenariusz lekcji „ROZPAD SYSTEMU KOLONIALNEGO”

NR 4

PRZEDMIOT

METODY:

Historia

Praca z podręcznikiem (R. Śniegocki, A. Zielińska, Wczoraj
i dziś, Nowa era, Warszawa 2018), rozmowa nauczająca, wypełnianie kart pracy

CZASTRWANIA

MATERIAŁY:

45 min.

Podręcznik, karty pracy, film

PRZEBIEG

WPROWADZENIE:
Zapytaj uczniów, czy pamiętają/wiedzą, czym była kolonizacja. Przypomnij im to pojęcie. Wyświetl film
„Historia vs Krzysztof Kolumb” (https://www.youtube.com/watch?v=GD3dgiDreGc). Następnie wyjaśnij, ze procesy, które dawno zaszły w USA, w pozostałych częściach świata zachodziły dopiero w XX
wieku. Przedstaw przyczyny rozpadu system kolonialnego oraz wyjaśnij pojęcie dekolonizacja.

WIELKIE IDEE

• Korzenie globalnych
nierówności

CELE

• uczeń rozumie zależności między wydarzeniami
z przeszłości a sytuacją teraźniejszą
• uczeń rozumie pojęcie dekolonizacja
• uczeń poznaje przyczyny i skutki
procesu dekolonizacji
• uczeń rozwija empatię

PRACA W PARACH NA PODSTAWIE TEKSTU:
• Poproś, aby uczniowie dobrali się w pary do zadania.
• Każda z par otrzymuje jeden z tematów do opracowania na podstawie tekstu z podręcznika (załącznik
2) i ewentualnie na podstawie informacji znalezionych w internecie. Czas pracy to 10 minut.
◊ I zagadnienie: powstanie Indii i Pakistanu,
◊ II zagadnienie: upadek kolonializmu w Afryce.
• Pary uzupełniają wspólnie kartę pracy (załącznik 1).
• Po zakończeniu pracy uczniowie prezentują swoje wyniki i uzupełniają brakujące informacje dzięki
wypowiedziom kolegów.
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NR 4

PODSUMOWANIE:

WIELKIE IDEE

• Korzenie globalnych
nierówności

CELE

• uczeń rozumie zależności między wydarzeniami
z przeszłości a sytuacją teraźniejszą
• uczeń rozumie pojęcie dekolonizacja
• uczeń poznaje przyczyny i skutki
procesu dekolonizacji
• uczeń rozwija empatię

Dyskusja na temat skutków procesu dekolonizacji, wspólne szukanie skutków kolonizacji i dekolonizacji
we współczesnym świecie – wprowadzenie pojęć Globalna Północ i Globalne Południe, jako obecnego
podziału świata na bogatych i biednych. Sproblematyzuj pojęcie „trzeciego świata”, użyte w podręczniku. Inspiracji możesz szukać we wstępie do tych scenariuszy.

PODZIAŁ ŚWIATA - GLOBALNA PÓŁNOC I GLOBALNE
POŁUDNIE
A. Źródła:
• R. Śniegocki, A. Zielińska, Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Nowa Era, Warszawa 2013, s 126-131.
B. Załączniki
• Załącznik nr 1 – karty pracy
• Załącznik nr 2 – teksty z podręcznika
19
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Załącznik 1

WIELKIE IDEE

• Korzenie globalnych
nierówności

Karta pracy: Rozpad systemu kolonialnego
Nazwiska osób w grupie:
Klasa:
Dział podręcznika
/ zagadnienia
Kiedy?

Gdzie? (kraje)

Przyczyny wydarzeń
wydarzenia

Powstanie Indii i Pakistanu
oraz konflikt indyjskopakistański (s. 126-128)

Upadek kolonializmu
w Afryce i wojna w Algierii
( s. 128-130)

CELE

• uczeń rozumie zależności między wydarzeniami
z przeszłości a sytuacją teraźniejszą
• uczeń rozumie pojęcie dekolonizacja
• uczeń poznaje przyczyny i skutki
procesu dekolonizacji
• uczeń rozwija empatię

Działacze i metody

Wydarzenia

Skutki wydarzeń

Zachowanie dawnych
kolonizatorów
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Załącznik 2 – teksty z podręcznika Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej
szkoły podstawowej, R. Śniegocki, A. Zielińska, Nowa Era, Warszawa 2013, s. 126-131.
POWSTANIE INDII I PAKISTANU
„W Indiach, które stanowiły najcenniejszą brytyjską kolonię, już w okresie międzywojennym wzrastała
siła ruchów niepodległościowych. Wśród warstw inteligencji hinduskiej popularny stał się Indyjski Kongres Narodowy. Jego celem początkowo była walka o zapewnienie wykształconym Hindusom większego
wpływu na sytuację polityczną w Indiach. Stopniowo jednak zaczęto domagać się pełnej niepodległości.
Wraz ze wzrostem liczby członków organizacji pojawiły się również hasła walki z systemem kastowym,
a także z religijnymi i etnicznymi różnicami. Nieformalnym przywódcą Indyjskiego Kongresu Narodowego był Mahatma Gandhi. Propagował on bierny opór – czyli walkę pokojowymi metodami poprzez np.
organizowanie demonstracji i strajków czy bojkot towarów angielskich. Wkrótce stał się on powszechnie
znanym na świecie działaczem walczącym o prawa i wolności dla Indii. W tym czasie powstała także
Liga Muzułmańska, organizacja skupiająca indyjskich muzułmanów, konkurencyjna wobec Kongresu”.
„Klęski ponoszone przez Brytyjczyków podczas II wojny światowej sprawiły, że w niektórych oddziałach
indyjskich doszło do buntów. W tej sytuacji władze brytyjskie stopniowo łagodziły system policyjnych
represji wobec organizacji niepodległościowych. Zaczęto też nadawać obszarom Indii coraz szerszą
autonomię. Wkrótce pojawił się jednak problem krwawego konfliktu między dominującymi liczebnie hindusami a muzułmanami. Nasilenie tych walk po zakończeniu II wojny światowej ostatecznie skłoniło
Brytyjczyków do wycofania się z Indii. Przed opuszczeniem kraju podjęli decyzję o jego podziale na dwa
państwa – zdominowane przez hinduistów Indie oraz muzułmański Pakistan. Proklamowanie niepodległości obydwu krajów nastąpiło w 1947 r. W tym burzliwym okresie doszło do masowych migracji
ludności i mordów na tle religijnym. Muzułmanie przenosili się do Pakistanu lub do Bangladeszu (wówczas zwanego Pakistanem Wschodnim), a hinduiści z tych obszarów- do Indii. Problemem były jednak
regiony o mocno zróżnicowanej strukturze religijnej. Przykładowo w Kaszmirze władzę sprawował hinduistyczny maharadża , który podjął decyzję o wcieleniu swojego państwa do Indii. Wywołało to opór
dominującej tam liczebnie ludności muzułmańskiej i wybuch krwawej wojny”.

WIELKIE IDEE

• Korzenie globalnych
nierówności

CELE

• uczeń rozumie zależności między wydarzeniami
z przeszłości a sytuacją teraźniejszą
• uczeń rozumie pojęcie dekolonizacja
• uczeń poznaje przyczyny i skutki
procesu dekolonizacji
• uczeń rozwija empatię
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UPADEK KOLONIALIZMU W AFRYCE
„W połowie XX w. pod względem etniczno-kulturowym Afryka dzieliła się na trzy części. Północ kontynentu zamieszkiwali Arabowie, środkową jej część ludność czarna, a na południu politycznie dominowali
biali. Jedynymi niepodległymi państwami były wówczas Egipt, Etiopia i Liberia. Dużą samodzielność
miały także brytyjskie dominia w południowej Afryce rządzone przez białych. Pozostałą część kontynentu stanowiły kolonie należące do Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Portugalii i Hiszpanii. Po 1945 r.
w wielu z nich zaczęły się rozwijać się ruchy domagające się niepodległości. Wsparcia udzieliła im
ZSRS. Proces dekolonizacji w Afryce przyspieszył na przełomie lat 50. i 60. Wówczas Francja przegrała
wojnę w Algierii i musiała opuścić swoje posiadłości w Afryce Północnej. Apogeum procesu dekolonizacyjnego przypadło na lata 1960-1964, gdy niepodległość uzyskało prawie 30 krajów, przede wszystkim
z terenów tzw. Czarnej Afryki. Przełomowy okazał się 1960 rok., kiedy niezależność ogłosiło 17 państw.
Z tego powodu został okrzyknięty Rokiem Afryki.
Brytyjczycy opuszczali swoje kolonie w sposób pokojowy, podobnie jak Francuzi (po klęsce w Algierii).
Starano się jednak zachować swoje wpływy gospodarcze. Inaczej postąpiła Portugalia, rządzona przez
prawicowego dyktatora Antonia de Oliveirę Salazara. Kraj ten nie wyrzekł się swoich posiadłości w Angoli i Mozambiku, co wywołało trwające wiele lat wojny, zakończone dopiero w latach 70. XX w.

WIELKIE IDEE

• Korzenie globalnych
nierówności

CELE

• uczeń rozumie zależności między wydarzeniami
z przeszłości a sytuacją teraźniejszą
• uczeń rozumie pojęcie dekolonizacja
• uczeń poznaje przyczyny i skutki
procesu dekolonizacji
• uczeń rozwija empatię

Granice nowych państw afrykańskich zostały wytyczone jeszcze w czasach kolonialnych, dlatego rzadko odzwierciedlały podziały plemienne. Niewielka świadomość narodowa i podziały plemienne, podsycane w czasach plemiennych, skutkowały licznymi krwawymi konfliktami pomiędzy nowo powstałymi
państwami. Aby przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom, w 1963 r. powołano do życia Organizację
Jedności Afrykańskiej, która miała dążyć do ścisłej integracji kontynentu”.
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WOJNA W BIAFRZE
„W Nigerii większość ludności stanowią muzułmanie. W 1967 r. odłączenie się od Nigerii ogłosiła Biafra
– prowincja zamieszkiwana w większości przez chrześcijan z plemienia Ibo. Wybuchła krwawa wojna
domowa. Dzięki pomocy mocarstw oraz koncernów naftowych kontrolujących nigeryjskie zasoby ropy
zwyciężyły plemiona muzułmańskie. Szacuje się, że w konflikcie tym zginął milion mieszkańców Biafry”.

WIELKIE IDEE

• Korzenie globalnych
nierówności

KRAJE TRZECIEGO ŚWIATA
„(…) Różnie wyglądała sytuacja w byłych koloniach po odzyskaniu niepodległości. Część z nich, szczególnie kraje azjatyckie, rozwijały się bardzo dobrze, jak np. Singapur. Indie przekształciły się w lokalne
mocarstwo z silną armią i własną bronią nuklearną. Jednak w wielu regionach tego kraju ludność żyje
w skrajnej biedzie. W krajach arabskich władzę często obejmowali dyktatorzy, a gospodarka opierała się
głównie na eksporcie ropy naftowej. Najgorsza sytuacja panowała w krajach afrykańskich, pomimo występowania tam cennych surowców naturalnych.
W Afryce w większości państw bojownicy o niepodległość po przejęciu władcy stawali się krwawymi
dyktatorami. Typowym zjawiskiem jest też problem korupcji. W wielu nowo powstałych państwach wdrażano zmiany społeczno-ekonomiczne wzorowane na reformach w krajach komunistycznych. Doprowadzało to najczęściej do katastrofy gospodarczej. W licznych byłych koloniach utrzymano jednak związki
i zależności gospodarcze oraz polityczne z dawnymi metropoliami kolonialnymi. Teoretycznie niepodległe kraje są w praktyce nadal kontrolowane przez mocarstwa lub międzynarodowe koncerny. Zjawisko
takie nazywamy neokolonializmem”.

CELE

• uczeń rozumie zależności między wydarzeniami
z przeszłości a sytuacją teraźniejszą
• uczeń rozumie pojęcie dekolonizacja
• uczeń poznaje przyczyny i skutki
procesu dekolonizacji
• uczeń rozwija empatię
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PRZEDMIOT

METODY:

Język niemiecki

Pogadanka, praca w grupach, praca z tekstem,
praca z obrazem, prezentacja multimedialna,

CZASTRWANIA

MATERIAŁY:

45 min.

Prezentacja, sprzęt z dostępem do internetu, projektor

PRZEBIEG

WPROWADZENIE
Przypomnij słownictwo związane z system szkolnictwa. Das Schulsystem.
der Kindergarten (przedszkole), die Grundschule (szkoła podstawowa), die Mittelschule, das Gymnasium (gimnazjum), die Hochschule (szkoła wyższa), die Oberschule (liceum ogólnokształcące), die
Berufsoberschulen (technikum), die Grundberufsschule (zasadnicza szkoła zawodowa)

WIELKIE IDEE

• Nierówność i edukacja

CELE

• uczeń zna sytuację niektórych
uczniów w innych krajach
• uczeń zna niektóre podobieństwa
i różnice w dostępie do edukacji
• uczeń rozumie i docenia dostęp do edukacji

Pokaż zdjęcia ze szkolnych klas Niemczech (dostępne np. na stronie „Deutschlandfunk Kultur”
h ttp s : //w ww.deuts chla ndfunk k ultur. d e / u n te r n e h m e n -u n d -s c h u l e -l o b b y i s m u s - i m klassenzimmer.976.de.html?dram:article_id=364146)
Poproś uczniów o rozejrzenie się po swojej klasie. Spytaj, czy uczniowie widzą jakieś podobieństwa
i różnice. Wspólnie uzupełnijcie tekst.
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Meine Schule ist klein/groß/schön. In meiner Klasse gibt es……….. Mädchen und ……. Jungen.
In meiner Schule gibt es ……. Klassenräume. In der Klasse haben wir …,………………,……………,.
Meine Klasse/Schule gefällt mir /nicht.

WIELKIE IDEE

• Nierówność i edukacja

Die Schule in Polen und in Deutschland sieht ähnlich/anders aus.
Die Schule in Polen……………
Die Schule in Deutschland……………….
Spytaj uczniów, czy taka sytuacja jest wszędzie – Haben alle Schüller auf der Welt solche Klassen/
Schulen? Welche Schulen kennst du? Wie sehen die Schulen aus?

PRACA W GRUPACH
Klasa zostaje podzielona na 4 grupy. Każda grupa wybiera jeden kraj poza Europą i odpowiada na pytania dotyczące szkolnictwa, korzystając ze strony Kinder Weltreise (https://www.kinderweltreise.de/).
Na stronie: wybieramy kontynent – wybieramy państwo – w zakładce: Alltag und Kinder wybieramy
temat Schule.

CELE

• uczeń zna sytuację niektórych
uczniów w innych krajach
• uczeń zna niektóre podobieństwa
i różnice w dostępie do edukacji
• uczeń rozumie i docenia dostęp do edukacji

Pytania:
a. Mit wie vielen Jahren kommen die Kinder in die Schule?
b. Wie lange müssen sie lernen?
c. Wie sieht die Klasse, die Schule aus?
d. Wie weit haben die Schüler zur Schule?
e. Gehen sie jeden Tag zur Schule? Wenn nicht – warum?
Po zakończeniu zadania wręcz każdej grupie tabelkę (Załącznik 4) i poproś, aby uzupełniali dane na temat danego kraju zgodnie z wypowiedzią kolegów. Grupy kolejno prezentują przygotowane przez siebie
prezentacje o wybranych krajach.
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PODSUMOWANIE
Podsumuj lekcję liczbami, zapisując każdą z nich na tablicy. Poproś uczniów, aby zapisali liczby w zeszycie i je głośno przeczytali.

WIELKIE IDEE

• Nierówność i edukacja

Weltweit gibt es ung. 259 Millionen Kinder, die nicht keine Schule besuchen. Am meisten kommen sie
aus Afrika und Asien. 781 Millionen Erwachsenen können nicht schreiben. 2/3 davon sind Frauen. Das
ONZ -Ziel ist: gleiche Chancen für alle Kinder zu schaffen.
A. Materiały dodatkowe/pomocnicze (linki, obrazy etc):
• „Madagaskar - Das Dorf macht Schule”: https://www.youtube.com/
watch?time_continue=98&v=hBBq6uDPQz0
• Polen. Kinder Weltreise: https://www.kinderweltreise.de/kontinente/europa/polen/
alltag-kinder/
• Unicef: https://www.unicef.de/
• Unicef. Kinder der Welt: https://www.unicef.de/blob/108340/1202fa133a39bc0b469ed4ed380b0871/unterrichtsmaterial-bildung-manjo-madagaskar-data.pdf

CELE

• uczeń zna sytuację niektórych
uczniów w innych krajach
• uczeń zna niektóre podobieństwa
i różnice w dostępie do edukacji
• uczeń rozumie i docenia dostęp do edukacji

B. Załączniki
• Załącznik nr 1 – tabela z pytaniami
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Załącznik nr 1 – tabela z pytaniami
Fragen (Pytania)

Gr. 1

WIELKIE IDEE

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

• Nierówność i edukacja

Mit wie vielen Jahren kommen die Kinder
in die Schule?
(Ile lat mają uczniowie, gdy idą do szkoły)
Wie lange müssen sie lernen?
(Jak długo muszą się uczyć/ile lat?)

Wie sieht sie Schule/Klasse aus?
(Jak wygląda ich szkoła klasa?)

CELE

• uczeń zna sytuację niektórych
uczniów w innych krajach
• uczeń zna niektóre podobieństwa
i różnice w dostępie do edukacji
• uczeń rozumie i docenia dostęp do edukacji

Wie lang ist der Schulweg?
(Jak daleko mają do szkoły)

Wie oft gehen sie in die Schule?
(Jak często chodzą do szkoły?)

Warum gehen die Kinder nicht in die
Schule?
(Dlaczego nie chodzą do szkoły?
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PRZEDMIOT

METODY:

Język angielski

Czytanie i analiza tekstu, dyskusja, analiza danych ze strony
internetowej

CZASTRWANIA

MATERIAŁY:

45 min.

Teksty ze strony internetowej

PRZEBIEG

WPROWADZENIE – BURZA MÓZGÓW
Zadaj uczniom pytania:
• What do you do when you get sick?
• What do you do when you need medicine?
• Can you imagine life without access to a dentist or optician?

WIELKIE IDEE

• Nierówność i opieka zdrowotna

CELE

• uczeń rozumie globalny problem
w dostępie do opieki zdrowotnej
• uczeń wie, że prawo do ochrony
zdrowia jest prawem człowieka
• uczeń potrafi pracować z danymi i indeksami
• uczeń rozumie wpływ zdrowia
na inne dziedziny życia
• uczeń rozumie i docenia istotę
dostępu do opieki zdrowotnej

Opowiedz, że prawo do ochrony zdrowia stanowi jedno z podstawowych praw człowieka, które ze swej
natury przysługuje każdemu. Dodaj również, że w wielu miejscach na świecie dostęp do opieki zdrowotnej jest utrudniony.

CZYTANIE TEKSTU
Daj uczniom do przeczytania tekst World lacks 4m health workers’
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4877376.stm) i poproś o odpowiedzenie na pytania:
• How many countries have a shortage of health workers?
• How many people lack the most basic healthcare?
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• What diseases are mentioned in the text?
• What is the life expectancy in the poorest countries comparing to the well-developed countries?
• What kind of staff is needed in the poorest countries?

WIELKIE IDEE

• Nierówność i opieka zdrowotna

Answers: 1. 57 2. 1.3 billion people 3. HIV/Aids, bird flu 4. 50 % less/ half less 5. doctors, nurses and
support staff
Po ćwiczeniu poproś uczniów, aby zastanowili się, jak żyje się osobom, które mają utrudniony dostęp
do opieki zdrowotnej i poproś, aby podzielili się przemyśleniami.

PRACA ZE STRONĄ INTERNETOWĄ I DANYMI
• Zapoznaj uczniów ze stroną Access to Healthcare http://accesstohealthcare.eiu.com/ (This research programme, examines the challenges and opportunities countries face as they attempt to improve access to high-quality healthcare that meets the needs of their populations. It consists of the Global
Access to Healthcare Index, covering 60 countries.)
• Poproś, aby klasa podzieliła się na 6 grup i opracowała dane z indeksu (który kraj jest najwyżej rankingu w danym regionie, który najniżej, które po środku) według wybranego przydziału Category, Indicators and Region np. Category: Accessibility/Access to Medicine/Latin America.
• Uczniowie prezentują swoje opracowania w formie mindmaps, porównują swoje prace pod względem
danych.

CELE

• uczeń rozumie globalny problem
w dostępie do opieki zdrowotnej
• uczeń wie, że prawo do ochrony
zdrowia jest prawem człowieka
• uczeń potrafi pracować z danymi i indeksami
• uczeń rozumie wpływ zdrowia
na inne dziedziny życia
• uczeń rozumie i docenia istotę
dostępu do opieki zdrowotnej

PODSUMOWANIE
Puść filmik ”Improving access to healthcare: too big to solve alone” (https://www.youtube.com/
watch?v=uCOf0y-1Xrs)
Poproś uczniów o wymienienie i zapisanie w zeszycie 4 głównych globalnych problemów w kwestii
dostępności opieki zdrowotnej oraz o zastanowienie się, jaki to ma wpływ na inne dziedziny życia ludzi. Na zakończenie podkreśl, jak ważna jest opieka zdrowotna, i że nierówności w dostępie powodują
poważne konsekwencje.
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PRZEDMIOT

METODY:

Język angielski

Dyskusja, oglądowa (film), wykorzystanie internetu

CZASTRWANIA

MATERIAŁY:

45 min.

Tablica interaktywna, głośniki, karty pracy, sprzęt z dostępem
do internetu, ewentualnie mapa świata

PRZEBIEG

WPROWADZENIE
Uczniowie widzą 3 zdjęcia, do których dopasowują określenia i stwierdzają, jakie miejsca mogą one
przedstawiać. Match the expressions with the pictures. What cities may be presented in the above pictures? Give ideas. Poinformuj następnie uczniów, że wszystkie przedstawiają miasto w Nigerii, Lagos.

PRACA W PARACH

WIELKIE IDEE

• Nierówność
i kwestie środowiskowe

CELE

• uczeń rozumie współzależności pomiędzy
poziomem lokalnym i globalnym
• uczeń rozumie związek między globalną
nierównością a kwestiami środowiskowymi
• uczeń zna warunki życia oraz zdrowia
niektórych mieszkańców Lagos w Nigerii
• uczeń poszerza słownictwo określające miasta
• uczeń doskonali umiejętności zdobywania
wiarygodnych informacji poprzez media

Wyświetl mapę Afryki, z lokalizacją Lagos. Uczniowie w parach wyszukują 5 ciekawostek na temat
Lagos, posługując się internetem (Możesz zasugerować stronę „6 interesting facts about Lagos”:
https://www.pulse.ng/lifestyle/food-travel/6-interesting-facts-about-lagos/sxw5k81)

FILM I TEST
Uczniowie oglądają film na temat Lagos ”Pollution Chokes African Lives, Livelihoods” (4 min)
https://www.youtube.com/watch?v=1Ovv3yU02UE. W parach rozwiązują test wyboru (Załącznik 2).
Klasa wspólnie sprawdza odpowiedzi.
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PODSUMOWANIE
Podziel klasę na 4 grupy i poproś o przedyskutowanie 4 pytań oraz zapisanie odpowiedzi:
• What does Lagos have in common with majority of the largest cities?
• Judging by the pictures can Lagos be called the city of social and economic contrasts?
• What are the environmental problems of Lagos and what are their effects on health?
• What could be done to diminish environmental problems in Lagos? Give ideas.

WIELKIE IDEE

• Nierówność
i kwestie środowiskowe

Uczniowie na zakończenie lekcji dzielą się swoimi odpowiedziami z klasą.
A. Materiały dodatkowe/pomocnicze
• Buzz Nigeria: http://buzznigeria.com
• Ayo Okulaja (23.11.2013). Human rights commission inspects demolished slums in Lagos. Premium
Times. Odczytane z: https://www.premiumtimesng.com/news/150208-human-rights-commission-inspects-demolished-slums-lagos.html
• Lagos settlement demolished despite court order (17.03.2017). BBC News.
Odczytane z: https://www.bbc.com/news/world-africa-39308701
B. Załączniki:
Załącznik 1 – Zdjęcia Lagos i lista przymiotników
zdjęcie A autorstwa: Oando PLC [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
zdjęcie B autorstwa: Ulf Ryttgens [CC BY-SA 1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0)]
zdjęcie C autorstwa: Stefan Magdalinski [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]

CELE

• uczeń rozumie współzależności pomiędzy
poziomem lokalnym i globalnym
• uczeń rozumie związek między globalną
nierównością a kwestiami środowiskowymi
• uczeń zna warunki życia oraz zdrowia
niektórych mieszkańców Lagos w Nigerii
• uczeń poszerza słownictwo określające miasta
• uczeń doskonali umiejętności zdobywania
wiarygodnych informacji poprzez media

Załącznik 2 – Pytania
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Załącznik nr 1

WIELKIE IDEE

Match expressions to the pictures:

Picture A

NR 7

polluted
contemporary
crowded
picturesque
fascinating
modern
ancient
tranquil
thriving
deserted
lively
appalling
touristy
resort
energetic
run down

hustle and bustle
huge
the slums
polluted
contemporary
crowded
top-notch

• Nierówność
i kwestie środowiskowe

CELE

• uczeń rozumie współzależności pomiędzy
poziomem lokalnym i globalnym
• uczeń rozumie związek między globalną
nierównością a kwestiami środowiskowymi
• uczeń zna warunki życia oraz zdrowia
niektórych mieszkańców Lagos w Nigerii
• uczeń poszerza słownictwo określające miasta
• uczeń doskonali umiejętności zdobywania
wiarygodnych informacji poprzez media

Picture B

Picture C
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Załącznik 2 – Pytania
Title : Pollution Chokes African Lives, Livelihoods
Students may watch the film twice, if needed. Teacher checks the answers. (about 10 - 12 min.)

WIELKIE IDEE

• Nierówność
i kwestie środowiskowe

1. Why do people like Emma live on the landfill? Because…
a) they search the garbage for food
b) they search the wastes for things to trade
c) it is a part of Lagos slums
2. In a decade
a) the world’s biggest cities will disappear from the world map because people are going to move
to Africa
b) the largest cities in Africa will struggle with air pollution
c) only African cities will develop
3. The fishermen suffer from poverty mostly for the reason that
a) they are proficient in no other skills
b) they are poorly skilled in fishing
c) there is shortage of fish
4. According to the film, copper, lead and aluminium are
a) natural resources of Nigeria
b) recovered from the electronic waste generated by the wealthier parts of the world
c) handled safely in Lagos

CELE

• uczeń rozumie współzależności pomiędzy
poziomem lokalnym i globalnym
• uczeń rozumie związek między globalną
nierównością a kwestiami środowiskowymi
• uczeń zna warunki życia oraz zdrowia
niektórych mieszkańców Lagos w Nigerii
• uczeń poszerza słownictwo określające miasta
• uczeń doskonali umiejętności zdobywania
wiarygodnych informacji poprzez media

5. Diseases due to the poisonous substances in the environment
a) are treated only in hospitals
b) affect the country’s economy
c) are harmful only to school children and manual factory workers
6. The World Bank
a) prevents car drivers from entering the roads
b) aims to develop efficient public transport
c) reduces prices of tickets in Lagos
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PRZEDMIOT

METODY:

Język polski

Dyskusja, praca w grupach, burza mózgów, mapa mentalna

CZASTRWANIA

MATERIAŁY:

45 min.

Karta pracy Świat nierówności, karta pracy Pytania, odpowiedzi, projektor, komputer z dostępem do Internetu, arkusze
papieru, flamastry

PRZEBIEG

WPROWADZENIE
• Podziel klasę na grupy. Każda powinna się składać z 5–6 osób. Zapowiedz, że wezmą udział w konkursie, którego celem jest jak najszybsze wyszukanie pewnych informacji w podanych tekstach.
• Konkurs wygrywa ta grupa, która najszybciej poda swoją odpowiedź osobie prowadzącej zajęcia.
Rozdajemy kartę pracy Świat Nierówności16 (Scenariusz Kto Pierwszy strona 16) z danymi na temat
globalnych nierówności. Dajemy ok. 5 minut na zapoznanie się z tekstem.
• Przeczytaj po kolei pytanie z zestawu (Scenariusz Kto Pierwszy strona 17) Grupa zgłasza się i otrzymuje punkt po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi.

16

WIELKIE IDEE

• Rządowe działania
przeciw nierównościom
• Obywatelskie działania
przeciw nierównościom

CELE

• uczeń zna niektóre fakty dotyczące
nierówności w skali globalnej,
• uczeń rozwija poczucie solidarności
z mieszkańcami innych krajów
• uczeń kwestionuje swoje założenia
i rozwija krytyczne myślenie
• uczeń zna niektóre rządowe i międzynarodowe
organizacje działające przeciwko nierównościom

Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Zrozum świat, IGO 2013, s. 15-18,
Dostęp online: http://www.igo.org.pl/download/IGO_zrozum_swiat.pdf).
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DYSKUSJA KIEROWANA
Zadaj uczniom pytania:
• Gdy patrzycie na podane statystyki, czy nasuwają się wam jakieś skojarzenia?
• Który fakt zrobił na was szczególne wrażenie? Dlaczego?
• Jak myślicie, czy ludzie coś robią, aby zmienić tę sytuację na lepsze? Może znacie jakieś przykłady?

TWORZENIE MAPY MENTALNEJ

WIELKIE IDEE

• Rządowe działania
przeciw nierównościom
• Obywatelskie działania
przeciw nierównościom

Po konkursie każda grupa otrzymuje arkusz papieru i jej zadaniem jest wykonanie mapy mentalnej
na podstawie przeczytanego tekstu. Następnie przedstawiają swoje prace na forum.

FILM
Powiedz, że jest wiele organizacji międzynarodowych i krajowych, które zajmują się niwelowaniem
światowych nierówności i ubóstwa. Puść filmik „Unicef. For Every Child” (https://www.youtube.
com/watch?v=E1xkXZs0cAQ) i spytaj uczniów, jak myślą, czym zajmuje się Unicef. Pokaż stronę:
https://www.unicef.pl/ i opowiedz o działaniu organizacji. Wyjaśnij, że międzynarodowe rządy również
walczą z nierównościami. Przeczytaj poniższy tekst i zapytaj, jak uczniowie go rozumieją.

CELE

• uczeń zna niektóre fakty dotyczące
nierówności w skali globalnej,
• uczeń rozwija poczucie solidarności
z mieszkańcami innych krajów
• uczeń kwestionuje swoje założenia
i rozwija krytyczne myślenie
• uczeń zna niektóre rządowe i międzynarodowe
organizacje działające przeciwko nierównościom

Rządy na całym świecie zjednoczyły się jako Narody Zjednoczone i 193 kraje ustanowiły tzw. Cele
Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Celem nr 10 jest przede wszystkim zmniejszenie nierówności wewnątrz krajów i pomiędzy państwami do 2030r.

ZADANIE DOMOWE
Poproś uczniów, aby zapoznali się z działaniem jednej z organizacji działających na rzecz zmniejszenia
nierówności na świecie lub w Polsce i opisali je.
A. Materiały dodatkowe/pomocnicze:
- Koalicja Otwartej Edukacji. https://koed.org.pl/en/
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