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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 13-17 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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ZMIANY KLIMATU – OGÓLNY ZARYS TEMATYKI SEGMENTU
Czym są zmiany klimatu?
Dzisiejsze zmiany klimatu są długoterminowym wzrostem średniej temperatury Ziemi, na dużą skalę, powodującym zmiany we wzorcach pogodowych.
Niektóre modele przewidują wzrost globalnych temperatur o 4°C do końca
XXI wieku, co mogłoby uniemożliwić funkcjonowanie zaawansowanej cywilizacji, doprowadzić do znacznej redukcji populacji ludzkiej oraz spowodować wyginięcie wielu innych gatunków. ONZ ma na celu utrzymanie wzrostu
temperatury pomiędzy 1,5 a 2°C. „Klimat Ziemi zmienia się w tempie, które
przewyższyło większość naukowych prognoz”3.

Skąd się biorą?
Klimat Ziemi od zawsze podlega zmianom i garść klimatologów ciągle uważa,
że to co widzimy, jest naturalne. Jednak 97% klimatologów zgadza się z twierdzeniem, że ludzie są głównym powodem zmian klimatu, z jakimi mamy dziś
do czynienia. Wzrost temperatury przyspiesza obecnie znacznie bardziej niż
kiedykolwiek w przeszłości. Konsumpcja człowieka jest w znacznej części
oparta o energię ze spalania paliw kopalnych, a nie o energię odnawialną.
Większość gazów cieplarnianych, które my ludzie dodaliśmy do atmosfery,
pochodzi z procesu globalnej industrializacji (trwającej od 1800 roku) w krajach Globalnej Północy (w Europie i Ameryce Północnej); a ostatnio także
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w krajach Globalnego Południa (szczególnie w Chinach i Indiach). Proces
ten jest napędzany przez globalny system gospodarczy, który zachęca
do nadmiernej konsumpcji, w tym do zwiększenia popytu na energię i dobra
konsumpcyjne (zwłaszcza w bogatych krajach Globalnej Północy). Rezultatem jest wzrost CO2 o prawie 50% od 1750 r. (od czasów ery przedindustrialnej). Jednak większość ludzi na świecie nadal zużywa bardzo mało
energii i konsumuje niewiele4. W 57 najmniej rozwiniętych krajach ludzie
zużywają mniej niż 1 tonę metryczną CO2 rocznie na każdą osobę, podczas
gdy w Katarze każda osoba emituje średnio 37,05 ton5.

Dlaczego są problemem?
Wpływ zmian klimatu na środowisko naturalne można dostrzec w globalnych temperaturach, ociepleniu oceanów, wzroście poziomu mórz i ekstremalnych zdarzeniach pogodowych (jak fale upałów, ekstremalne deszcze,
powodzie, susze).
Wpływ na ludzi, zwierzęta i rośliny - Zmiany te mogą mieć ekstremalne
konsekwencje dla ludzkości i innych form życia. Największy początkowy
wpływ mają obecnie na miliony osób, szczególnie w cieplejszych krajach
Globalnego Południa, przybrzeżnych społecznościach, krajach nisko położonych oraz na dziką przyrodę (szczególnie w Arktyce); ale zmiany klimatu będą mieć coraz większy wpływ na nas wszystkich. Miliony ubogich
rolników w krajach Globalnego Południa, którzy nie są odpowiedzialni za
powstanie tego problemu, próbują się dostosować do wyzwań takich, jak

UNHCR (b.d.). Environment, Disasters and Climate Change. Odczytane z: https://www.unhcr.org/environment-disasters-and-climate-change.html
Muntean, M., Guizzardi, D., Schaaf, E., Crippa, M., Solazzo, E., Olivier, J.G.J., Vignati, E. (2018). Fossil CO2 emissions of all world countries 2018 Report, Publications Office of the European, Union, doi:10.2760/30158, JRC113738.
Odczytane z: https://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=booklet2018&dst=CO2pc&sort=des9
Tamże
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cieplejszy klimat czy zmienione wzorce opadów deszczu. Wraz z nieurodzajem wiele osób już teraz zmuszonych jest migrować, co tworzy nowe
zjawisko Uchodźctwa Klimatycznego6. Od 2008 r. miało miejsce „średnio
22,5 mln przesiedleń osób z powodu zdarzeń powiązanych z klimatem lub
warunkami pogodowymi” UNHCR 2018. W Europie wydarzenia związane ze zmianami klimatu już teraz powodują wysokie koszty ekonomiczne
(erozja wybrzeża, burze, powodzie, uszkodzona infrastruktura)7. Światowa
Organizacja Zdrowia i Bank Światowy obawiają się obecnie, że liczba ludzi
umierających każdego roku z powodu chorób, niedożywienia i stresu termicznego zwiększy się o setki tysięcy, a 100 milionów ludzi zostanie wpędzonych w skrajne ubóstwo do 2030 roku8.

Co możemy zrobić?
Jest wiele działań, które możemy podjąć, aby złagodzić zmiany klimatu,
w tym wychwytywanie CO2 i ograniczenie emisji poprzez wykorzystanie
energii odnawialnej (pochodzącej ze źródeł naturalnych, takich jak woda,
wiatr i słońce). Odnawialne źródła energii nie kończą się, w przeciwieństwie
do paliw kopalnych, takich jak gaz i ropa naftowa. Działania te obejmują:

6
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• wytwarzanie „czystej energii elektrycznej” ze źródeł odnawialnych,
a nie z paliw kopalnych;
• wykorzystanie energii elektrycznej jako naszego głównego źródła energii
(np. do samochodów i ogrzewania domów) lub w razie potrzeby przejście na paliwa o niższej emisji węgla (takie jak biomasa lub gaz ziemny);
• ograniczenie konsumpcji i marnotrawstwa (np. produkowanie wydajniejszych maszyn i ponowne wykorzystywanie rzeczy);
• ochrona i odnawianie naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla (takich
jak rośliny, gleba, oceany), które usuwają węgiel z atmosfery;
• ograniczenie spożycia mięsa (hodowla zwierząt powoduje ok. 18% antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych, w tym 35-40% całkowitych antropogenicznych emisji metanu)9;
Jeśli te wysiłki się powiodą, nadal – poprzez nowe techniki rolnicze – będziemy musieli dostosować się do skutków zmian klimatu, np. do wzmożonych suszy lub opadów.
Kraje ONZ współpracują od wielu lat, by zatrzymać zmiany klimatu. Obecnie
najważniejszym międzynarodowym dokumentem jest podpisane na konferencji klimatycznej w Paryżu w 2015 r. powszechne, prawnie wiążące
światowe porozumienie w dziedzinie klimatu, zakładające ogólnoświatowy
plan działania w celu ograniczenia globalnego ocieplenia. Również Cele

Globalne porozumienie ONZ w sprawie migracji (Global Compact for Migration) w lipcu 2018 r. - to wydarzenie, podczas którego po raz pierwszy rządy uznały istnienie migrantów klimatycznych (https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/06/lets-talk-about-climate-migrants-not-climate-refugees/)
COACCH (2018). The Economic Cost of Climate Change in Europe: Synthesis Report on State of Knowledge and Key Research Gaps. Policy brief by the COACCH project. Editors:Paul
Watkiss, Jenny Troeltzsch, Katriona McGlade. Odczytane z: https://www.ecologic.eu/sites/files/publication/2018/2811-coacch-review-synthesis-updated-june-2018.pdf
Zob. Christiansen, Jen (16.01.2019). 250,000 deaths a year from climate change is a ‚conservative estimate,’ research says. CNN Health.
Odczytane z: https://edition.cnn.com/2019/01/16/health/climate-change-health-emergency-study/index.html
WHO (01.02.2018). Climate change and health. Odczytane z: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
Hallegatte, Stephane, Mook Bangalore, Laura Bonzanigo, Marianne Fay, Tamaro Kane, Ulf Narloch, Julie Rozenberg, David Treguer, and Adrien Vogt-Schilb (2016). Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty. Climate Change and Development Series. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-0673-5.
Odczytane z: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22787/9781464806735.pdf?sequence=13&isAllowed=y%20page%20xi
Kardaś, Aleksandra (2019). Mit: Krowy emitują więcej gazów cieplarnianych niż transport. Nauka o klimacie dla sceptycznych.
Odczytane z: https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-krowy-emituja-wiecej-gazow-cieplarnianych-niz-transport-117
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Zrównoważonego Rozwoju zakładają walkę ze zmianami klimatu – głównie cel 13, który zakłada podjęcie pilnego działania w celu przeciwdziałania
zmianom klimatu i ich skutkom.
Ważne jest, aby pamiętać, że każdy człowiek może przyczynić się do obniżenia globalnego ocieplenia poprzez działania proekologiczne – zmniejszenie konsumpcji we wszystkich sferach życia oraz ograniczenie swojego
śladu węglowego.

Jak uczyć o zmianach klimatu?
Nauczanie o zmianach klimatu nie jest łatwe – nie tylko ze względu na skomplikowany charakter opisywanych procesów, ale też z powodu odpowiedzialności stojącej przed nauczycielem. Z jednej strony chcielibyśmy powiedzieć
uczniom jak najwięcej o tym, jak nasze wzorce konsumpcji przyczyniają się
do zmian klimatu, aby w ten sposób spróbować je zmienić i tym samym
przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2. Z drugiej jednak strony coraz
powszechniejsza staje się depresja klimatyczna, lęki wśród dzieci i dorosłych – straszenie więc uczniów katastrofą może mieć nieoczekiwane konsekwencje dla ich psychiki. Z tego względu zrezygnowaliśmy z prezentowania tu scenariuszy, które pokazują nadciagającą katastrofę klimatyczną bez
żadnej otuchy dla uczniów czy przykładów, jak działać, by ją powstrzymać.
Poniżej przedstawiamy dziesięć zaleceń dotyczących tego, jak uczyć
o klimacie, opracowanych przez nas na podstawie różnych źródeł:
1. Przede wszystkim, upewnij się, że znasz podstawowe fakty i mechanizmy
dotyczące zmian klimatu, tak aby przekazać uczniom rzetelną wiedzę.
Możesz je sprawdzić np. na portalu https://naukaoklimacie.pl/.

2. Pamiętaj o tym, by dostosować przekazywane treści do wieku uczniów.
3. Nie strasz dzieci katastrofą i postaraj się, by mimo trudnego tematu,
uczniowie wyszli z zajęć z nadzieją na zmianę, a nie mocno przygnębieni,
a także z pomysłami na powstrzymanie zmian. Prowadząc zajęcia, pamiętaj o zdrowiu psychicznym swoich uczniów.
4. Pomóż uczniom znaleźć sposoby, w jakie mogliby zmniejszyć swoją emisję CO2 – a może część wyzwań podejmiecie wspólnie?
5. Drzewa pochłaniają dwutlenek węgla i ich sadzenie jest jednym ze sposobów na pochłanianie CO2 z atmosfery. Może wspólnie z uczniami posadzicie drzewa?
6. Zadbaj o to, by oszczędzać zasoby środowiska także na terenie klasy
i szkoły. Zastanówcie się, czy możecie wspólnie coś zmienić w tym, jak
w szkole zużywany jest prąd, woda, plastik, benzyna, żywność (w tym
mięso) czy jak segregowane są śmieci. A może zrobicie szkolną kampanię poświęconą tym tematom?
7. Warto wspierać i promować zrównoważony transport, w tym transport
do szkoły, np. poprzez kampanie skierowane do rodziców uczniów.
8. Żeby dzieci i młodzież chciały ratować środowisko, powinny je poznać
i pokochać – im więcej czasu spędzą na dworze, w lesie, parku czy nad
rzeką, im częściej będą czuły zachwyt nad pięknem przyrody, tym chętniej
później włączą się do jej ratowania.
9. Coraz częściej dzieci i młodzież biorą udział w protestach czy strajkach
szkolnych związanych z klimatem. Może warto z nimi o tym porozmawiać? Jak oceniają swój udział, jakie płyną z niego wnioski? Upewnij się,
czy uczniowie nie są przygnębieni i czy nie są zniechęceni do późniejszej
partycypacji w życiu publicznym.
10. Odpowiedz na wszelkie pytania, które mogą się pojawić. Jeśli nie znasz
odpowiedzi, nie przejmuj się, może poszukacie jej wspólnie?
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ZMIANA KLIMATU – CZYM JEST I JAKA JEST ROLA LUDZI?

PRZEDMIOT

METODY:

Geografia

Praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja

CZASTRWANIA

MATERIAŁY:

45 min.

Kartki dla wszystkich uczniów, filmik z YouTube

NR 1

PRZEBIEG

WPROWADZENIE
Podziel klasę na dwie grupy, ustaw ich w rzędzie przed tablicą podzieloną na dwie części, daj pierwszym
uczniom w rzędzie kredę/marker i poproś, aby jak najszybciej zapisali swoje skojarzenia ze zmianami klimatu. Każdy uczeń z rzędu ma zapisać jedno słowo. Uczniowie mogą sobie podpowiadać, wygrywa ta
grupa, która skończy szybciej.

WIELKIE IDEE

• Czym są zmiany klimatu?
• Rola ludzi

CELE

• uczeń rozumie, czym są zmiany klimatu
• uczeń rozumie, jakim zagrożeniem
dla ludzkości są zmiany klimatu
• uczeń jest świadomy wpływu
człowieka na zmiany klimatu
• uczeń dostrzega własny wpływ
na zmiany klimatu
• uczeń rozwija świadomość na temat
swojego wpływu na zmiany klimatu.

Porozmawiaj z uczniami o ich skojarzeniach, a potem poproś, żeby wyjaśnili swoimi słowami, czym jest
globalne ocieplenie. Dodaj informacje:
• od 1880 roku średnia temperatura na Ziemi wzrosła o 0,85°C i wzrasta coraz szybciej
• do końca XXI wieku średnie temperatury na świecie wzrosną od 0,3 do 4,8°C
(wg Piątego Raportu IPCC)
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NR 1

PRACA W PARACH
Poproś uczniów, aby w parach zapisali, jakie są konsekwencje globalnego ocieplenia. Po skończeniu
poproś o podzielenie się wynikami pracy z klasą i ewentualnie dodaj inne znane Ci konsekwencje.
Stwórzcie wspólnie mapę myśli10.

WIELKIE IDEE

• Czym są zmiany klimatu?
• Rola ludzi

FILM I DYSKUSJA
Puść film „Face the Music” https://www.youtube.com/watch?v=ghfirMLNfNA i poproś uczniów o ich
przemyślenia. Przypomnij uczniom, że spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel, gaz i ropa naftowa,
zwiększyło ilość gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, w ziemskiej atmosferze. Podkreśl,
że obecnie to człowiek zwiększa ich zawartość w atmosferze. Świadczą o tym niezależne pomiary,
wykonywane z Ziemi i z kosmosu, w atmosferze i w oceanach, w stacjach meteorologicznych i w laboratoriach11. Zaawansowanej grupie wytłumacz, czemu kraje Globalnego Południa bardziej doświadczają
zmian klimatu.

PRACA INDYWIDUALNA I GRUPOWA
• Poproś uczniów, aby zastanowili się nad działalnością człowieka, która obejmuje spalanie tego rodzaju paliw (a tym samym prowadzi do zwiększenia emisji dwutlenku węgla). Poproś uczniów, aby
indywidualnie zanotowali swoje pomysły w zeszycie. Daj uczniom kilka minut na porównanie swoich
odpowiedzi w parach. Poproś o podzielenie się uczniów pomysłami z klasą i porozmawiaj o nich.
• Indywidualnie lub w parach, daj każdemu uczniowi kartkę i poproś go o złożenie jej na pół. Najpierw
po lewej stronie powinni napisać listę 15 rzeczy, które robią w normalny dzień, np. wstawanie, prysznic

10

11

CELE

• uczeń rozumie, czym są zmiany klimatu
• uczeń rozumie, jakim zagrożeniem
dla ludzkości są zmiany klimatu
• uczeń jest świadomy wpływu
człowieka na zmiany klimatu
• uczeń dostrzega własny wpływ
na zmiany klimatu
• uczeń rozwija świadomość na temat
swojego wpływu na zmiany klimatu.

Np. taką, jaką można znaleźć w scenariuszu „ZMIANY KLIMATU A PRAWA CZŁOWIEKA”, autorstwa Gosi Świderek,
pochodzącego z książki „Nie podgrzewaj atmosfery. Materiały dla nauczycieli”, wyd. ODE Źródła, Łódź 2009,
ISBN: 978-83-928246-4-0. Dostęp online: https://www.klimat.edu.pl/scenariusz-5/
Popkiewicz, Marcin (2013). Mit: Nie ma empirycznych dowodów na antropogeniczność globalnego ocieplenia. Nauka o klimacie dla sceptycznych. Odczytane z: https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/
mit-nie-ma-empirycznych-dowodow-na-antropogenicznosc-globalnego-ocieplenia-41
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NR 1

lub zjedzenie śniadania. Po zakończeniu listy poproś, aby z prawej strony powinni umieścili wszystkie
czynności z ich listy, które według nich wykorzystują energię z paliw kopalnych. Przypomnij im, że paliwa kopalne są wykorzystywane na wiele sposobów, takich jak transport, ogrzewanie i elektryczność.
Tworzywa sztuczne są również wytwarzane z paliw kopalnych.
• Poproś ochotników, aby przeczytali listę swoich działań i poproś resztę klasy, by podnieśli ręce, gdy
sądzą, że działalność taka wykorzystuje paliwa kopalne. Poproś kogoś, kto podniósł rękę, aby wyjaśnił, w jaki sposób działalność wykorzystuje paliwa kopalne, na przykład prysznic używa gorącej wody,
która jest ogrzewana gazem lub elektrycznością.
• Podsumuj zadanie informacją, że około 89,9% zużycia energii w Polsce pochodzi z paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny) i każdy z nas codziennie z niej korzysta. Pokaż uczniom
dane Banku Światowego na temat Polski: https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.COMM.
FO.ZS?locations=PL

ZADANIE DOMOWE
Poproś uczniów, aby zapisali w zeszycie, jak na co dzień mogą zmienić swoje zachowanie, aby przyczynić się do zmniejszenia globalnego ocieplenia.
A. Materiały dodatkowe/pomocnicze (linki, obrazy etc.):
Piąty Raport IPCC http://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/v-raport-ipcc-podsumowanie-dladecydentow-po-polsku-120
Oxfam Education: Climate Challenge for 7-11 years. Odczytane z: https://www.oxfam.org.uk/
education/resources/climate-challenge-7-11

WIELKIE IDEE

• Czym są zmiany klimatu?
• Rola ludzi

CELE

• uczeń rozumie, czym są zmiany klimatu
• uczeń rozumie, jakim zagrożeniem
dla ludzkości są zmiany klimatu
• uczeń jest świadomy wpływu
człowieka na zmiany klimatu
• uczeń dostrzega własny wpływ
na zmiany klimatu
• uczeń rozwija świadomość na temat
swojego wpływu na zmiany klimatu.
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scenariusz lekcji „EFEKT CIEPLARNIANY – PRZYCZYNY I SKUTKI”

NR 2

PRZEDMIOT

METODY:

Chemia

Pogadanka, doświadczenie, kalkulator emisji CO2, praca w grupach.

CZASTRWANIA

MATERIAŁY:

45 min.

Prezentacja, kalkulator emisji CO2, karty pracy, telefony

PRZEBIEG

WPROWADZENIE
Doświadczenie – Na parapecie w słonecznym miejscu umieść dwa termometry. Jeden z nich przykryj
słoikiem. Zapytaj uczniów, jak myślą, co się wydarzy. Po pewnym czasie odczytajcie wspólnie temperaturę na obu termometrach i przypomnijcie sobie proces powstawania efektu cieplarnianego (załącznik
1 - prezentacja). Zwróć uczniom uwagę, że jest to zjawisko konieczne do życia na Ziemi, ale jago nadmiar jest niekorzystny i powoduje zmiany klimatyczne.
Poproś uczniów, aby w parach zapisali naturalne i antropogeniczne źródła emisji CO2. Uczniowie dzielą się z klasą swoimi pomysłami.

WIELKIE IDEE

• Jak to działa?
• Gospodarki przemysłowe
• Działania zbiorowe

CELE

• uczeń rozumie współzależność
między wzorcami ludzkiej
konsumpcji a zmianami klimatu
• uczeń rozumie procesy, które powodują
zmiany klimatu, potrafi nazwać
działania za nie odpowiedzialne
oraz powiązać je z konsumpcją
• uczeń rozumie pojęcie śladu węglowego
• uczeń rozumie współzależność między
dotychczasowym rozwojem przemysłowym
a dotychczasowymi zmianami klimatu
• uczeń rozumie związek pomiędzy gospodarką
światową a poziomami konsumpcji

Światowa konsumpcja – Podsumuj poprzednie zadanie mówiąc, że spalanie paliw kopalnianych przez
ludzi jest uważane za główną przyczynę zachodzących zmianach klimatu. Przedstaw i omów wykres
i tabelę emisji dwutlenku węgla w skali globalnej, na przykładzie różnych krajów (załącznik 1 – prezentacja). Zwróć uwagę, że kraje, które są u szczytu listy, najwięcej produkują (lecz nie zawsze konsumują
– często produkty są eksportowane do innych krajów).

12

// ZMIANY KLIMATU //
scenariusz lekcji „EFEKT CIEPLARNIANY – PRZYCZYNY I SKUTKI”
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Ślad węglowy – Wyjaśnij uczniom, że każdy z nas zostawia ślad węglowy, czyli całkowitą sumę emisji
gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt.
Zaprezentuj użycie kalkulatora emisji CO2 (http://ziemianarozdrozu.pl/kalkulator), na przykładzie
wybranego ucznia (poinformuj wcześniej, że uczeń będzie musiał podać informacje o swoim życiu
codziennym).

WIELKIE IDEE

• Jak to działa?
• Gospodarki przemysłowe
• Działania zbiorowe

PRACA W GRUPACH
• Podziel klasę na 4 grupy
• Każda grupa losuje postawę (załącznik 2), wyobraża sobie postać i sprawdza jego ślad węglowy w danym kraju (w internecie)
• Grupy przedstawiają swoje wyniki i przemyślenia
• Poproś uczniów o porównanie wyników z zaznaczeniem różnic i ich przyczyn.

PRACA DOMOWA.
Podsumuj zajęcia myślą, że każdy z nas ma wpływ na środowisko (ślad węglowy) swoimi codziennymi
czynnościami i wyborami. Poproś każdego ucznia, aby w domu obliczył swój ślad węglowy i zastanowił
się, jak może go zmniejszyć.
A. Materiały dodatkowe/pomocnicze:
• Kalkulator emisji CO2 (http://ziemianarozdrozu.pl/kalkulator)
• Green Projects: http://www.green-projects.pl
B. Załączniki
Załącznik 1 – prezentacja on-line
Liceum (zaawansowana treść):
https://drive.google.com/open?id=1VwkLWnF4e0n08vPXDXXq-4Z_DJPwP868
Szkoła podstawowa (prostsza treść):
https://drive.google.com/open?id=1btxoSmk_nqPdfGXHYmPO_4_zAB7cp6Zh
Załącznik 2 – karta z postawami

CELE

• uczeń rozumie współzależność
między wzorcami ludzkiej
konsumpcji a zmianami klimatu
• uczeń rozumie procesy, które powodują
zmiany klimatu, potrafi nazwać
działania za nie odpowiedzialne
oraz powiązać je z konsumpcją
• uczeń rozumie pojęcie śladu węglowego
• uczeń rozumie współzależność między
dotychczasowym rozwojem przemysłowym
a dotychczasowymi zmianami klimatu
• uczeń rozumie związek pomiędzy gospodarką
światową a poziomami konsumpcji
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Załącznik 2 – kartki z postawami

WIELKIE IDEE

Postać 1

• Jak to działa?
• Gospodarki przemysłowe
• Działania zbiorowe

BARDZO BOGATY, NASTAWIONY NA WYGODNE ŻYCIE,
NIEMARTWIĄCY SIĘ O ŚRODOWISKO MIESZKANIEC KATARU

Postać 2
ŚREDNIEJ ZAMOŻNOŚCI MIESZKANIEC INDII,
DBAJĄCY O WYGODNE ŻYCIE, ALE MYŚLĄCY O ŚRODOWISKU

Postać 3
ŚREDNIEJ ZAMOŻNOŚCI MIESZKANIEC HOLANDII,
DBAJĄCY O WYGODNE ŻYCIE, ZUPEŁNIE NIEDBAJĄCY O ŚRODOWISKO

CELE

• uczeń rozumie współzależność
między wzorcami ludzkiej
konsumpcji a zmianami klimatu
• uczeń rozumie procesy, które powodują
zmiany klimatu, potrafi nazwać
działania za nie odpowiedzialne
oraz powiązać je z konsumpcją
• uczeń rozumie pojęcie śladu węglowego
• uczeń rozumie współzależność między
dotychczasowym rozwojem przemysłowym
a dotychczasowymi zmianami klimatu
• uczeń rozumie związek pomiędzy gospodarką
światową a poziomami konsumpcji

Postać 4
NIEZAMOŻNY MIESZKANIEC POLSKI, NIEZASTANAWIAJĄCY SIĘ NAD ŚRODOWISKIEM
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// ZMIANY KLIMATU //
scenariusz lekcji „MALEDIWY – WSPÓŁCZESNA ATLANTYDA?”

PRZEDMIOT

METODY:

Plastyka, geografia

Flm edukacyjny, skojarzenia.

CZASTRWANIA

MATERIAŁY:

45 min.

Film, teksty, karteczki samoprzylepne, projektor

NR 3

PRZEBIEG

WPROWADZENIE
Zapytaj uczniów, co wiedzą o Malediwach. Obejrzyjcie Malediwy na internetowych mapach i zdjęciach
i porozmawiajcie o różnicach między Polską a Malediwami.

PRACA W GRUPIE
Podziel klasę na 4 grupy. Każda grupa otrzymuje tekst (Załącznik 1), z którego ma wyciągnąć jak najwięcej informacji dotyczących następujących zagadnień:
• Co wpływa na zagrożenia zmianami klimatu na Malediwach?
• Z jakiego powodu Malediwy są realnie zagrożone zmianami klimatu?
• Jakie działania są podejmowane, aby przeciwdziałać zmianom?

WIELKIE IDEE

• Wpływ zmian klimatu
na środowisko naturalne

CELE

• uczeń rozumie konsekwencje
wynikające ze zmian klimatu
• uczeń rozumie, dlaczego zmiany klimatu
wpływają na niektóre miejsca i społeczności
bardziej niż inne, np. ludzi w krajach
Globalnego Południa (Malediwy)
• uczeń rozumie związek pomiędzy
zmianami klimatu a migracją
• uczeń zwiększa zaangażowanie w działaniu
na rzecz walki ze zmianami klimatu
• uczeń rozwija empatię względem
miejsc, które zginą pod wodą

FILM
Włącz film An underwater art museum, teeming with life o podwodnych rzeźbach Jasona de Cairesa
Taylora (ustaw polskie napisy). Porozmawiaj z uczniami o wrażeniach po filmie.
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PRACA W GRUPACH
• Poproś uczniów o zapisanie na karteczkach samoprzylepnych skojarzeń ze słowem „Atlantyda”,
wszystkie karteczki przyczepiane są do tablicy, przeanalizuj informacje i uzupełnij je poniższymi
informacjami:
Atlantyda to mityczna kraina; po raz pierwszy opisana przez Platona w 360 r.p.n.e.; ponoć istniała
na rozległej wyspie na Morzu Atlantyckim w IX w.p.n.e. Zatonęła w okresie swej świetności.
• Zapytaj uczniów, czy znają inne cywilizacje, które wyginęły? (np. Cywilizacja Wyspy Wielkanocnej,
Inkowie, Majowie)
• Podziel klasę na 3 grupy. Na trzech kartkach napisz: Atlantyda, Wyspa Wielkanocna, Inkowie. Uczniowie losują jedną kartkę. Każda grupa obowiązana jest znaleźć informacje o kulturze i sztuce danej
cywilizacji i napisać dlaczego upadła. Uczniowie mogą korzystać z internetowej przeglądarki w celu
znalezienia odpowiedzi na te pytania.
• Prezentacja prac poszczególnych grup. Wybierz jedną osobę z grupy, aby prezentowała wyniki pracy.

Podsumowanie
Zadaj pytania uczniom: Jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy prezentowanymi cywilizacjami a naszą współczesną? Co możemy zrobić, żeby nasza cywilizacja nie wyginęła?
A. Materiały dodatkowe/pomocnicze (linki, obrazy etc):
• Maciej Wesołowski (20.10.2015). Malediwy: kłopoty w raju? Do końca wieku wyspy mogą zniknąć. Odczytane z: https://podroze.se.pl/swiat/azja/malediwy/
malediwy-klopoty-w-raju-do-konca-wieku-wyspy-moga-zniknac/5122/
• „Na Malediwach powstaje niezwykłe koralarium, które ma przypominać o ochronie rafy koralowej” (20.06.2018). Odczytane z: http://www.fpiec.pl/travel/na-malediwach-powstaje-niezwykle-koralarium-ktore-ma-przypominac-o-ochronie-rafy-koralowej
B. Załączniki
• Załącznik 1 – teksty o Malediwach

WIELKIE IDEE

• Wpływ zmian klimatu
na środowisko naturalne

CELE

• uczeń rozumie konsekwencje
wynikające ze zmian klimatu
• uczeń rozumie, dlaczego zmiany klimatu
wpływają na niektóre miejsca i społeczności
bardziej niż inne, np. ludzi w krajach
Globalnego Południa (Malediwy)
• uczeń rozumie związek pomiędzy
zmianami klimatu a migracją
• uczeń zwiększa zaangażowanie w działaniu
na rzecz walki ze zmianami klimatu
• uczeń rozwija empatię względem
miejsc, które zginą pod wodą
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Załącznik 1
1. Czym są zmiany klimatu? – zmiany klimatu są długoterminowym wzrostem temperatury na Ziemi,
na dużą skalę, powodującym zmiany we wzorcach pogodowych.
2. Wpływ zmian klimatu na środowisko naturalne na Malediwach – ocean pochłania CO2 wydzielany
do atmosfery i dochodzi do zakwaszenia oceanu; z tego powodu wyginęło 40% rafy koralowej. Szacuje się, że do 2050 wyginie 80% rafy. Malediwy składają się z 1190 wysp, zgrupowanych w atole.
Istnienie atoli jest możliwe dzięki rafie koralowej, która spaja je razem. Jeśli rafa wyginie, atole
rozpadną się. Brak rafy koralowej jest bardzo poważnym zagrożeniem dla Malediwów. Mieszkańcy
wyspy będą zmuszeni do migracji.
3. Gospodarka wielu krajów Globalnego Południa opiera się na pogodzie – dla turystyki (jak w przypadku Malediwów) lub dla rolnictwa. Zmiana klimatu powoduje często katastrofalne skutki np. dla
rolników w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie ocieplanie powoduje susze, które mogą doprowadzić
do głodu i migracji osób.
4. Malediwy to płaska powierzchnia – średnia wysokość nad poziomem morza to 1,5 m, najwyższy
„szczyt” – 2,47 m. Większość wysp ma wysokość ok. 90 cm n.p.m. Zmiany klimatu powodują wzrost
poziomu mórz i oceanów – dla Malediwów oznacza to zatonięcie.
5. Podejmowane są próby zatrzymania zatapiania Malediwów, np. w 2009 roku posiedzenie rządu
pod wodą i podpisanie wezwania państw do zmiany polityki dotyczącej emisji CO2, lub poszukiwanie alternatywnego rozwiązania – prezydent Malediwów przeznacza dochód z turystyki na zakup
ziem i przeniesienie państwa, np. na Sri Lankę, do Indii lub Australii. Mieszkańcy budują również
sztuczną wyspę Unumale. Ma być gotowa w 2020 roku, ale pomieści tylko 150 tys. osób.

WIELKIE IDEE

• Wpływ zmian klimatu
na środowisko naturalne

CELE

• uczeń rozumie konsekwencje
wynikające ze zmian klimatu
• uczeń rozumie, dlaczego zmiany klimatu
wpływają na niektóre miejsca i społeczności
bardziej niż inne, np. ludzi w krajach
Globalnego Południa (Malediwy)
• uczeń rozumie związek pomiędzy
zmianami klimatu a migracją
• uczeń zwiększa zaangażowanie w działaniu
na rzecz walki ze zmianami klimatu
• uczeń rozwija empatię względem
miejsc, które zginą pod wodą
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PRZEDMIOT

METODY:

Wiedza o społeczeństwie

Praca z podręcznikiem, praca z tekstem źródłowym
(czasopisma), praca w parach.

CZASTRWANIA

MATERIAŁY:

90 min.

Egzemplarze różnych czasopism, podstawowe dane statystyczne na temat problemów wymienionych w podręczniku,
mapa polityczna współczesnego świata, podręcznik

PRZEBIEG

ROZGRZEWKA
Zapisz na tablicy: Szczyt klimatyczny ONZ i poproś uczniów, aby w parach, korzystając z internetu,
znaleźli informacje o jednym ze szczytów klimatycznych i odpowiedzieli na pytania:
• Czym było to wydarzenie ?
• Gdzie i kiedy się odbyło?
• Jakie państwa brały w nim udział?
• Jakie cele ustanowiono?

WIELKIE IDEE

• Działania rządów
• Działania zbiorowe
• Działania indywidualne

CELE

• uczeń rozumie, że działanie przeciw zmianom
klimatu na każdym poziomie jest istotne
• uczeń wskazuje międzynarodowe działania
mające na celu zapobieganie zmianom klimatu
• uczeń wskazuje organizacje
walczące ze zmianami klimatu
• uczeń zwiększa zaangażowanie
w działaniu na rzecz ograniczenia
skutków globalnego ocieplenia

Opowiedz uczniom, że zdecydowana większość krajów świata walczy ze zmianą klimatu podczas szczytów ONZ, które odbywają się od ponad 20 lat. Określają one założenia międzynarodowej współpracy,
dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Na konferencji klimatycznej w Paryżu w grudniu
2015 r. 195 krajów przyjęło pierwsze w historii powszechne, prawnie wiążące światowe porozumienie
w dziedzinie klimatu. W porozumieniu powszechnie nazywanym paryskim określono ogólnoświatowy
plan działania, który ma nas uchronić przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu, dzięki ograniczeniu globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2°C.
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// ZMIANY KLIMATU //
scenariusz lekcji „WSPÓŁCZESNY ŚWIAT
I JEGO PROBLEMY - ZMIANY KLIMATU”

NR 4

FILMIK

WIELKIE IDEE

Powiedz uczniom, że w walce z globalnym ociepleniem nie tylko światowi przywódcy mają znaczenie.
Wyjaśnij pojęcie „organizacje pozarządowe” i opowiedz, że wiele z nich działa na rzecz ochrony środowiska (np. WWF, Greenpeace). Podkreśl, że siłę mają także pojedyncze osoby, a nawet dzieci. Puść filmik
z wystąpienia w Katowicach Grety Thunberg, nastolatki ze Szwecji, która jest aktywistką na rzecz zmian
klimatu (lub późniejsze wystąpienia Grety): https://www.youtube.com/watch?v=a6LFwK_AuU8

• Działania rządów
• Działania zbiorowe
• Działania indywidualne

Spytaj, jakie wrażenia odnieśli uczniowie. Podkreśl, że dziewczyna jest nastolatką, podobnie, jak uczniowie i z jej słowami liczą się przywódcy państw. Zapytaj, co o tym sądzą.
1. Podziel uczniów na 3 zespoły. Każdy z zespołów losuje temat, który opracowuje na podstawie własnych pomysłów oraz internetu
• Działania indywidualne na rzecz ochrony środowiska i zmniejszenia zmiany klimatu - przykłady
• Działania organizacji pozarządowych na rzecz ochrony środowiska i zmniejszenia zmiany klimatu
- przykłady
• Działania państw na rzecz ochrony środowiska i zmniejszenia zmiany klimatu - przykłady
Uczniowie dzielą się swoimi przemyśleniami. Zapisz pomysły w piramidzie podzielonej na 3 części:

CELE

• uczeń rozumie, że działanie przeciw zmianom
klimatu na każdym poziomie jest istotne
• uczeń wskazuje międzynarodowe działania
mające na celu zapobieganie zmianom klimatu
• uczeń wskazuje organizacje
walczące ze zmianami klimatu
• uczeń zwiększa zaangażowanie
w działaniu na rzecz ograniczenia
skutków globalnego ocieplenia

JA
ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE

PAŃSTWA
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// ZMIANY KLIMATU //
scenariusz lekcji „WSPÓŁCZESNY ŚWIAT
I JEGO PROBLEMY - ZMIANY KLIMATU”

NR 4

PODSUMOWANIE
Podsumuj lekcję – zaznacz, że u szczytu jest każdy uczeń, który też ma wpływ na zmniejszenie globalnego ocieplenia.
A. Materiały dodatkowe/pomocnicze (linki, obrazy etc):
- Porozumienie paryskie. Odczytane z: https://ec.europa.eu/clima/policies/international/
negotiations/paris_pl

WIELKIE IDEE

• Działania rządów
• Działania zbiorowe
• Działania indywidualne

CELE

• uczeń rozumie, że działanie przeciw zmianom
klimatu na każdym poziomie jest istotne
• uczeń wskazuje międzynarodowe działania
mające na celu zapobieganie zmianom klimatu
• uczeń wskazuje organizacje
walczące ze zmianami klimatu
• uczeń zwiększa zaangażowanie
w działaniu na rzecz ograniczenia
skutków globalnego ocieplenia
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// ZMIANY KLIMATU //
scenariusz lekcji „WHAT CAN I DO TO REDUCE MY
CARBON FOOTPRINT?”
PRZEDMIOT

METODY:

Język angielski

Filmik, praca indywidualna/grupowa z tekstem,
burza mózgów

CZASTRWANIA

MATERIAŁY:

45 min.

Projektor, film, artykuł

NR 5

PRZEBIEG

WPROWADZENIE
Pokaż krótki film Simpleshow Explains The Carbon Footprint (https://www.youtube.com/watch?v=8q7_
aV8eLUE). Po jego obejrzeniu zapytaj uczniów „What is the carbon footprint?” Spodziewamy się odpowiedzi „A mark you leave upon environment with every action that releases carbons, harmful gases like
CO2”. Zapisz na tablicy, najlepiej naśladując grafikę z filmu. Zachęć uczniów, by podali przykłady takiej
emisji, na podstawie filmu lub własnych doświadczeń.

WIELKIE IDEE

• Działania zbiorowe
• Działania indywidualne

CELE

• uczeń rozumie, czym jest ślad węglowy
• uczeń potrafi wymienić praktyczne sposoby
zmniejszenia swojego śladu węglowego
• uczeń zna i wykorzystuje
słownictwo z tematyki Ecology
• uczeń potrafi wyrażać się
używając struktury should
• uczeń zwiększa zaangażowanie
w działaniu na rzecz ograniczenia
skutków globalnego ocieplenia

PRACA W GRUPACH
• Zapytaj uczniów „Why do we have to reduce our carbon footprint?”. Uczniowie na pewno kojarzą
skutki nadmiernej emisji CO2, mogą mieć trudności ze słownictwem, wprowadź więc pojęcia global
warming czy air pollution.
• Po wypowiedziach uczniów, zapisz na tablicy – „To save our future world we should…”. Dzielimy tablicę na 5 części odpowiadającym podtytułom naszego artykułu, a więc: 5 R’s, transport, water, food
i energy.
• Podziel klasę na 5 grup, rozdaj każdej jedną część z tekstu 5 Ways to Reduce Your Carbon Footprint (https://www.goingzerowaste.com/blog/5-ways-to-reduce-your-carbon-footprint) i poproś
uczniów o przeczytanie i wynotowanie najważniejszych rzeczy.
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// ZMIANY KLIMATU //
scenariusz lekcji „WHAT CAN I DO TO REDUCE MY
CARBON FOOTPRINT?”

NR 5

• Zaproś przedstawiciela każdej z grup, by na tablicy wypisał najważniejsze hasła, skojarzenia pod swoją kategorią.
• Po wypisaniu wszystkich haseł zapytaj „And what do YOU actually do?”. Poproś uczniów o wypowiedź
oraz zapisanie zdań w zeszycie.

WIELKIE IDEE

• Działania zbiorowe
• Działania indywidualne

PODSUMOWANIE
Na zakończenie lekcji prezentujemy drugi film The Carbon Footprint Of A Sandwich (https://www.
youtube.com/watch?v=jRQEi-C5GDg), wystarczy tylko początek, by zachęcić uczniów do obejrzenia
go w domu i podzielenia się swoimi refleksjami na następnej lekcji.
A. Materiały dodatkowe/pomocnicze (linki, obrazy etc):
• 5 Ways to Reduce Your Carbon Footprint (23.10.2018).
Odczytane z: https://www.goingzerowaste.com/blog/5-ways-to-reduce-your-carbon-footprint
• Edukacja globalna: www.globalna.ceo.org.pl

CELE

• uczeń rozumie, czym jest ślad węglowy
• uczeń potrafi wymienić praktyczne sposoby
zmniejszenia swojego śladu węglowego
• uczeń zna i wykorzystuje
słownictwo z tematyki Ecology
• uczeń potrafi wyrażać się
używając struktury should
• uczeń zwiększa zaangażowanie
w działaniu na rzecz ograniczenia
skutków globalnego ocieplenia

22

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską

ISBN: 978-83-946340-6-3

23

