SCENARIUSZ ZAJĘĆ

KLIMAT NA TALERZU

FOOD WAVE:
INSPIROWANIE
MŁODZIEŻY DO DZIAŁAŃ
NA RZECZ KLIMATU

Food Wave: Inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu
Koordynatorka projektu Food Wave, Urząd m.st. Warszawy,
Biuro Współpracy Międzynarodowej: Natalia Boitot,
nboitot@um.warszawa.pl, +48 22 443 32 11
Autorka scenariusza „Klimat na talerzu”: Magdalena Noszczyk
Konsultacje merytoryczne: Irka Jazukiewicz, Marta Grzybowska
Redakcja: Irka Jazukiewicz
Oprawa graficzna i skład: Magdalena Bróż
Warszawa, 2021

Copyright: CC BY-NC-ND 4.0

Za treść tego materiału odpowiadają m.st. Warszawa oraz WWF Polska i nie może ona
w żadnym wypadku zostać uznana za stanowisko Unii Europejskiej.
Zrealizowane we współpracy z Fundacją WWF Polska.

FOOD WAVE: INSPIROWANIE MŁODZIEŻY DO DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU

2
Copyright Credit © Jonathan Caramanus / Green Renaissance / WWF-UK

Codziennie decydujemy o tym, co będziemy jeść na śniadanie, obiad lub kolację. Nie
zawsze jednak zdajemy sobie sprawę z tego, jaką drogę przebywa żywność, którą kupujemy,
nim trafia do naszych żołądków.
Czy zastanawialiście się kiedyś, skąd pochodzą warzywa, owoce i inne produkty
żywnościowe, które konsumujecie? Jak sposób ich produkcji, pokonana przez nie droga
oraz ewentualne ich marnowanie wpływa na zmianę klimatu? A także nad tym, w jaki
sposób obserwowana i zapowiadania zmiana klimatu wpływa na uprawy i hodowle?
Nasze miasto dołączyło w 2015 roku do grona sygnatariuszy Mediolańskiego Paktu
o miejskiej polityce żywnościowej, w którego ramach zaangażowaliśmy się w działania
na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych.
W związku z tym podjęliśmy się realizacji różnych działań związanych z żywnością
na poziomie lokalnym. Między innymi uruchomiliśmy wraz z innymi europejskimi
miastami projekt „Food Wave: Inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu”.
Poniższy scenariusz, opracowany przez Fundację WWF Polska na zlecenie miasta, powstał
właśnie jako część tego projektu. Ma na celu uświadomić Wam, jakie są powiązania
i wzajemne oddziaływania między systemami żywnościowymi a zmianą klimatu.
Zauważyliśmy, że te zależności są zbyt rzadko omawiane z młodzieżą, szczególnie w ramach
programu szkolnego. Chcemy przynajmniej częściowo wypełnić tę lukę i zachęcić uczniów
do zgłębienia tematu oraz do aktywnego udzielania się na szerszym forum.
Wierzę, że dzięki niemu utwierdzicie się w przekonaniu, że jako młodzi mieszkańcy
miasta możecie podejmować świadome wybory, które będą miały znaczący wpływ na
jakość naszego życia.
Mamy możliwość razem zmieniać świat na lepsze i możemy zacząć już dziś! :)

Renata Kaznowska
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
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KILKA SŁÓW WSTĘPU,

czyli zanim zaczniecie przygotowywać zajęcia

Wszystko jest ze sobą połączone. Kiedy oddajemy ten materiał do publikacji,
rok 2020 zmierza ku końcowi. To miał być wyjątkowy czas dla ochrony
przyrody. Dla klimatu. Dla zrównoważonego rozwoju. Wśród wielu
osób zajmujących się ochroną klimatu, odpowiedzialną konsumpcją,
obszarami chronionymi, obserwacją ginących gatunków na lądzie i pod
wodą funkcjonowało pojęcie „SuperYear 2020 for nature” (Super Rok dla
przyrody 2020), gdyż ostatnie 12 miesięcy miały być wypełnione globalnymi
spotkaniami i skupione na międzynarodowych wysiłkach zatrzymujących
katastrofę klimatyczną i degradację środowiska. Globalna pandemia jednak
zniweczyła te plany i większość tych wydarzeń została przeniesiona na
kolejny rok – konferencja klimatyczna w Glasgow, konferencja Światowej
Unii Ochrony Przyrody w Marsylii czy Piętnaste spotkanie Konferencji
Stron Konwencji o różnorodności biologicznej w Kunming (Chiny). Jednak
globalny lockdown mimo tego, że odcisnął i nadal odciska ogromne piętno
na gospodarce, które będziemy odczuwać jeszcze wiele lat, rozdzielił bliskich,
rodziny i przyjaciół a także pozbawił wielu innych możliwości, pokazał
również świat jakiego nie znaliśmy – świat, w którym przyroda daje bardzo
dobitną, konkretną wskazówkę, jak daleko posunęliśmy się w panowaniu
nad żywymi stworzeniami. Badania pokazują, że 75% spośród wszystkich
nowo pojawiających się chorób pochodzi od dzikiej fauny. Pora zdać sobie
sprawę, że utrata i degradacja środowiska przyrodniczego jest podstawowym
czynnikiem powodującym rozprzestrzenianie chorób odzwierzęcych. Za
każdym razem, gdy wycinamy obszary leśne, zmniejszamy naturalne
siedliska wielu gatunków zwierząt i w konsekwencji prowokujemy ich częstsze
kontakty z człowiekiem. To z kolei daje różnym mikrobom więcej okazji do
przemieszczania się między gatunkami, w tym przenoszenia się na ludzi.
Po co zabieramy dzikiej przyrodzie przestrzeń? Wg najnowszego raportu
„Living Planet Report” (2020) przekształcamy i niszczymy siedliska, ze
względu na sposoby, w jaki produkujemy żywność. Korzystamy z przyrody
w rabunkowy sposób, doprowadzając do niesamowitych zniszczeń choćby
w ekosystemie glebowym, który zostaje w nieodwracalny sposób zdegradowany.
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W raporcie możemy przeczytać, że: „najważniejszym czynnikiem, który
powoduje utratę różnorodności biologicznej w ekosystemach lądowych
w ostatnich kilku dziesięcioleciach była zmiana użytkowania gruntów,
głównie w formie przekształcania naturalnych siedlisk w systemy rolnicze.
Oceany natomiast zostały przełowione. W skali globalnej zmiana klimatu
nie była do tej pory najważniejszym czynnikiem powodującym utratę
różnorodności biologicznej, przewiduje się jednak, że w nadchodzących
dziesięcioleciach będzie to czynnik tak samo ważny jak inne, lub ważniejszy.”
A różnorodność biologiczna jest nam niezbędna do przetrwania na tej
planecie. Dlaczego? Różnorodność biologiczna odgrywa fundamentalną rolę
w zapewnianiu żywności, materiałów budowlanych i przemysłowych, wody,
energii, leków i zasobów genetycznych. Jest też kluczem do regulacji naszego
klimatu, jakości wody, zanieczyszczenia, zapylania, kontroli powodzi i fal
sztormowych… To jak wyciąganie jednej cegiełki z ogromnej budowli świata
ożywionego – czy naruszy to skomplikowaną sieć powiązań, gdy wyginie
jeden gatunek? A co się stanie, gdy wyginie ich 10? Naukowcy szacują, że
tempo wymierania gatunków obecnie na naszej planecie przyspieszyło od
100 – 1000 razy. I to, w jaki sposób produkujemy żywność, konsumujemy
produkty spożywcze, w jaki sposób je transportujemy i przechowujemy,
a także to, ile w tym całym procesie zostanie zmarnowane (przypomnę, że
1/3 wyprodukowanej żywności się marnuje i trafia do śmieci, często w ogóle
nie trafiając na stoły konsumentów/tek), ma wpływ na stan różnorodności
naszej planety i na jej klimat.
Zmieniający się klimat ma i będzie mieć jeszcze większy wpływ na rolnictwo –
już teraz wiemy, że susze, zbyt gwałtowne opady, przesunięcia w fenologicznych
porach roku i szkody ze względu na coraz częściej pojawiające się ekstremalne
zjawiska pogodowe zaczną stawać się rzeczywistością, do której rolnicy będą
zmuszeni się przystosować. A co, jeśli nie będą mieć możliwości i środków
by się dostosować? Jak będzie wyglądać rolnictwo za 10, 20 lat w Polsce?
A jak za 30 czy 40 lat na pustynniejących obszarach Afryki Środkowej? A jak
w południowej Azji, gdzie niemal 2 miliardy mieszkańców uzależnionych
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jest od źródeł słodkiej wody z lodowców Himalajów?
Obecnie topią się tak szybko, że wg raportu International
Centre for Integrated Mountain Development do
2100 roku zniknie od 1/3 do 2/3 lodowców w tym
regionie, w zależności od modelowania scenariuszy
z postępującą zmianą klimatu.

Fundacja WWF Polska

Wszystko jest ze sobą połączone.
Oddajemy w Wasze ręce scenariusz, który łączy
2 kompleksowe tematy, takie jak zmiana klimatu
i systemy żywnościowe, i dajemy Wam przestrzeń do
eksploracji tych tematów. Chcemy pokazać zależności
między nimi, zarówno te oczywiste, jak i rzadziej
przychodzące w refleksji o tym, jak produkcja
i konsumpcja żywności może wpływać na klimat
i jaki wpływ katastrofa klimatyczna może mieć na
cały system żywnościowy w krajach Północy i krajach
Południa. Materiał został przygotowany w taki sposób,
by móc z uczestnikami i uczestniczkami zacząć wspólne
poszukiwania połączeń pomiędzy tym jak systemy
żywnościowe wpływają na klimat i jak zmiana klimatu
będzie wpływać m.in. na produkcję, konsumpcję,
bezpieczeństwo i suwerenność żywnościową. Mamy
ogromną nadzieję, że ten materiał będzie inspiracją
do dalszego pogłębiania wiedzy w tych tematach,
ale i do podejmowania działań na rzecz bardziej
odpowiedzialnej konsumpcji i działań dla klimatu.
Czy warto? Posłużę się cytatem jednego z założycieli
WWF, sir Petera Scotta: „Nie ocalimy wszystkiego,
co byśmy pragnęli. Ale uratujemy o wiele więcej,
niż mogłoby ocaleć, gdybyśmy w ogóle nie podjęli
naszych starań".
Zawsze warto próbować!
Magdalena Noszczyk
Autorka scenariusza, WWF Polska
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SCENARIUSZE

A PODSTAWA PROGRAMOWA
Jeśli zastanawiacie się, czy takie tematy mieszczą się w ramach podstawy programowej w klasach ponadpodstawowych
(III etap edukacyjny: 4-letnie liceum ogólnokształcące oraz 5-letnie technikum), to przychodzimy z konkretną
podpowiedzią, na jakich lekcjach i w ramach których przedmiotów można zrealizować te dwa scenariusze
oraz jakie cele kształcenia realizują. Wylistowane cele z podstawy programowej nie zostały wyczerpane we
wszystkich wymienionych tematach, tylko są sugestią, w jakich kontekstach scenariusz może posłużyć jako
uzupełnienie czy rozwinięcie treści nauczania.

Biologia - zakres rozszerzony
Cele kształcenia – wymagania ogólne:

Biologia – zakres podstawowy
Cele kształcenia – wymagania ogólne:

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

IV. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń: 1) wykorzystuje
różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji; 2) odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza
informacje tekstowe, graficzne, liczbowe; 3) odróżnia wiedzę potoczną od uzyskanej metodami naukowymi;
4) odróżnia fakty od opinii; 5) objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
6) odnosi się krytycznie do informacji pozyskanych z różnych źródeł, w tym internetowych.
V. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych. Uczeń:
1) interpretuje informacje i wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe między procesami i zjawiskami,
formułuje wnioski; 2) przedstawia opinie i argumenty związane z omawianymi zagadnieniami
biologicznymi; 3) wyjaśnia zależności między organizmami oraz między organizmem a środowiskiem;
4) wykazuje, że różnorodność organizmów jest wynikiem procesów ewolucyjnych.
VI. Rozwijanie postawy szacunku wobec przyrody i środowiska. Uczeń: 1) rozumie zasadność ochrony
przyrody; 2) prezentuje postawę szacunku wobec wszystkich istot żywych oraz odpowiedzialnego i świadomego
korzystania z dóbr przyrody; 3) objaśnia zasady zrównoważonego rozwoju.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
XI. Różnorodność biologiczna, jej zagrożenia i ochrona. Uczeń:2) wymienia główne czynniki geograficzne
kształtujące różnorodność gatunkową i ekosystemową Ziemi (klimat, ukształtowanie powierzchni); podaje
przykłady miejsc charakteryzujących się szczególnym bogactwem gatunkowym; wykazuje związek pomiędzy
rozmieszczeniem biomów a warunkami klimatycznymi na kuli ziemskiej; 3) wykazuje wpływ działalności
człowieka (intensyfikacji rolnictwa, urbanizacji, industrializacji, rozwoju komunikacji i turystyki) na różnorodność
biologiczną; 4) wykazuje wpływ działalności człowieka na różnorodność biologiczną; 6) uzasadnia konieczność
zachowania tradycyjnych odmian roślin i tradycyjnych ras zwierząt dla zachowania różnorodności genetycznej;
7) uzasadnia konieczność stosowania różnych form ochrony przyrody, w tym Natura 2000; 8) uzasadnia
konieczność współpracy międzynarodowej (CITES, Konwencja o Różnorodności Biologicznej, Agenda 21)
dla ochrony różnorodności biologicznej; 9) przedstawia istotę zrównoważonego rozwoju.
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VI. Rozwijanie postawy szacunku wobec przyrody i środowiska. Uczeń: 1) rozumie zasadność ochrony
przyrody; 2) prezentuje postawę szacunku wobec istot żywych; 3) odpowiedzialnie i świadomie korzysta
z dóbr przyrody; 4) objaśnia zasady zrównoważonego rozwoju.

XVII. Ekologia. 1. Ekologia organizmów. Uczeń: 5) określa środowisko życia organizmu na podstawie jego
tolerancji ekologicznej na określony czynnik; 6) przedstawia adaptacje roślin różnych form ekologicznych
do siedlisk życia.
XVIII. Różnorodność biologiczna, jej zagrożenia i ochrona. Uczeń: 1) przedstawia typy różnorodności
biologicznej: genetyczną, gatunkową i ekosystemową; 2) wymienia główne czynniki geograficzne
kształtujące różnorodność gatunkową i ekosystemową Ziemi (klimat, ukształtowanie powierzchni);
podaje przykłady miejsc charakteryzujących się szczególnym bogactwem gatunkowym; podaje przykłady
endemitów jako gatunków unikatowych dla danego miejsca regionu; wykazuje związek pomiędzy
rozmieszczeniem biomów a warunkami klimatycznymi na kuli ziemskiej; 4) wykazuje wpływ działalności
człowieka (intensyfikacji rolnictwa, urbanizacji, industrializacji, rozwoju komunikacji i turystyki)
na różnorodność biologiczną; 5) wyjaśnia znaczenie restytucji i reintrodukcji gatunków dla zachowania
różnorodności biologicznej; podaje przykłady restytuowanych gatunków; 6) uzasadnia konieczność
zachowania tradycyjnych odmian roślin i tradycyjnych ras zwierząt dla zachowania różnorodności
genetycznej; 7) uzasadnia konieczność stosowania różnych form ochrony przyrody, w tym Natura 2000;
8) uzasadnia konieczność współpracy międzynarodowej (CITES, Konwencja o Różnorodności Biologicznej,
Agenda 21) dla ochrony różnorodności biologicznej; 9) przedstawia istotę zrównoważonego rozwoju.
Chemia – zakres podstawowy
Cele kształcenia – wymagania ogólne:
I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń: 1) pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych
źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych; 2) ocenia wiarygodność uzyskanych
danych;
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
XXI. Chemia wokół nas. Uczeń: 6) wyszukuje informacje na temat składników zawartych w kawie, herbacie,
mleku, wodzie mineralnej, napojach typu cola w aspekcie ich działania na organizm ludzki; 8) wyjaśnia
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przyczyny psucia się żywności i proponuje sposoby zapobiegania temu procesowi; przedstawia znaczenie
i konsekwencje stosowania dodatków do żywności, w tym konserwantów;
XXII. Elementy ochrony środowiska. Uczeń: 1) tłumaczy, na czym polegają sorpcyjne właściwości gleby
w uprawie roślin i ochronie środowiska; opisuje wpływ pH gleby na wzrost wybranych roślin; planuje
i przeprowadza badanie kwasowości gleby oraz badanie właściwości sorpcyjnych gleby; 2) wymienia
podstawowe rodzaje zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby (np. metale ciężkie, węglowodory, produkty
spalania paliw, freony, pyły, azotany(V), fosforany(V) (ortofosforany(V)), ich źródła oraz wpływ na stan
środowiska naturalnego; opisuje rodzaje smogu oraz mechanizmy jego powstawania; 3) proponuje sposoby
ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem i degradacją zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju; 4) wskazuje potrzebę rozwoju gałęzi przemysłu chemicznego (leki, źródła energii, materiały);
wskazuje problemy i zagrożenia wynikające z niewłaściwego planowania i prowadzenia procesów chemicznych;
uzasadnia konieczność projektowania i wdrażania procesów chemicznych umożliwiających ograniczenie
lub wyeliminowanie używania albo wytwarzania niebezpiecznych substancji; wyjaśnia zasady tzw. zielonej
chemii; 5) wskazuje powszechność stosowania środków ochrony roślin oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi
i środowiska wynikające z nierozważnego ich użycia.
Chemia – zakres rozszerzony
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń: 1) pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych
źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych; 2) ocenia wiarygodność uzyskanych
danych;

II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń: 1) opisuje właściwości
substancji i wyjaśnia przebieg procesów chemicznych; 2) wskazuje na związek właściwości różnorodnych
substancji z ich zastosowaniami i ich wpływem na środowisko naturalne; 3) reaguje w przypadku wystąpienia
zagrożenia dla środowiska;
XXI. Chemia wokół nas. Uczeń: 6) wyszukuje informacje na temat składników zawartych w kawie, herbacie,
mleku, wodzie mineralnej, napojach typu cola w aspekcie ich działania na organizm ludzki; 8) wyjaśnia
przyczyny psucia się żywności i proponuje sposoby zapobiegania temu procesowi; przedstawia znaczenie
i konsekwencje stosowania dodatków do żywności, w tym konserwantów;
XXII. Elementy ochrony środowiska. Uczeń: 1) tłumaczy, na czym polegają sorpcyjne właściwości gleby
w uprawie roślin i ochronie środowiska; opisuje wpływ pH gleby na wzrost wybranych roślin; planuje
i przeprowadza badanie kwasowości gleby oraz badanie właściwości sorpcyjnych gleby; 2) wymienia
podstawowe rodzaje zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby (np. metale ciężkie, węglowodory, produkty
spalania paliw, freony, pyły, azotany(V), fosforany(V) (ortofosforany(V)), ich źródła oraz wpływ na stan
środowiska naturalnego; opisuje rodzaje smogu oraz mechanizmy jego powstawania; 3) proponuje sposoby
ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem i degradacją zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju; 4) wskazuje potrzebę rozwoju gałęzi przemysłu chemicznego (leki, źródła energii, materiały);
wskazuje problemy i zagrożenia wynikające z niewłaściwego planowania i prowadzenia procesów chemicznych;
uzasadnia konieczność projektowania i wdrażania procesów chemicznych umożliwiających ograniczenie
lub wyeliminowanie używania albo wytwarzania niebezpiecznych substancji; wyjaśnia zasady tzw. zielonej
chemii; 5) wskazuje powszechność stosowania środków ochrony roślin oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi
i środowiska wynikające z nierozważnego ich użycia.
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Etyka
Cele kształcenia – wymagania ogólne:
I. Tożsamość, podmiotowość i rozwój moralny. 1. Rozwijanie wrażliwości moralnej. 2. Identyfikowanie i rozumienie
wartości, norm oraz postaw moralnych związanych z różnymi dziedzinami życia indywidualnego i społecznego.
4. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za siebie oraz swoje społeczne i przyrodnicze otoczenie. 5. Rozwijanie
umiejętności krytycznego myślenia. 6. Identyfikowanie i analizowanie problemów oraz dylematów moralnych.
7. Tworzenie aksjologiczno-moralnego komponentu własnego światopoglądu. 8. Rozwijanie postaw społecznych,
obywatelskich i patriotycznych.

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce. 3. Identyfikowanie relacji między poszczególnymi elementami
środowiska geograficznego (przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego). 4. Formułowanie twierdzeń
o podstawowych prawidłowościach dotyczących funkcjonowania środowiska geograficznego. 5. Ocenianie zjawisk
i procesów politycznych, społeczno-kulturowych oraz gospodarczych zachodzących w Polsce i w różnych regionach świata.
6. Przewidywanie skutków działalności gospodarczej człowieka w środowisku geograficznym.
7. Krytyczne, odpowiedzialne ocenianie przemian środowiska przyrodniczego oraz zmian społecznokulturowych i gospodarczych w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. 9. Rozwijanie umiejętności
komunikowania się i podejmowania konstruktywnej współpracy w grupie. 10. Wykorzystywanie zdobytej
wiedzy i umiejętności geograficznych w życiu codziennym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

3. Etyka społeczna i polityczna. Uczeń: 6) wyjaśnia znaczenie zasady solidaryzmu i kształtuje postawę
solidarności; 7) wyjaśnia pojęcie sprawiedliwości; kształtuje cnotę sprawiedliwości;

III. Kształtowanie postaw. 1. Rozwijanie zainteresowań geograficznych, budzenie ciekawości świata.
4. Podejmowanie refleksji nad pięknem i harmonią świata przyrody, krajobrazów przyrodniczych i kulturowych
oraz osiągnięciami cywilizacyjnymi ludzkości. 5. Rozumienie potrzeby racjonalnego gospodarowania w środowisku
geograficznym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ochrony elementów dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego oraz konieczności rekultywacji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych. 8. Kształtowanie
postawy zrozumienia i szacunku dla tradycji, kultury i osiągnięć cywilizacyjnych Polski, własnego regionu
i społeczności lokalnej oraz dla ludzi innych kultur i tradycji. 9. Przełamywanie stereotypów i kształtowanie
postaw solidarności, szacunku i empatii wobec Polaków oraz przedstawicieli innych narodów i społeczności.

5. Etyka środowiskowa. Uczeń: 1) określa, czym jest bioróżnorodność, uzasadnia potrzebę ochrony
bioróżnorodności; 2) rozważa zagadnienie moralnego statusu zwierząt; 3) formułuje argumenty na rzecz
ochrony przyrody, angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska.

IV. Hydrosfera: zasoby wód na Ziemi, morza, prądy morskie, sieć rzeczna, lodowce. Uczeń: 6) przedstawia
wpływ zanikania pokrywy lodowej w obszarach okołobiegunowych na gospodarkę, życie mieszkańców i ich
tożsamość kulturową

Edukacja dla bezpieczeństwa
Treści nauczania – wymagania szczegółowe:

X. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo: czynniki rozwoju rolnictwa, struktura użytków rolnych, obszary upraw
i chów zwierząt, zrównoważona gospodarka leśna, rybactwo (morskie i śródlądowe, akwakultura). Uczeń:
1) wyjaśnia wpływ czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na rozwój rolnictwa na świecie; 2) porównuje
strukturę użytków rolnych w Polsce z wybranymi krajami świata; 3) wyjaśnia zasięg geograficzny głównych
upraw i chowu zwierząt na świecie; 4) wyjaśnia zróżnicowanie przestrzenne wskaźnika lesistości na świecie
i w Polsce, przedstawia wielorakie wartości lasu oraz uzasadnia konieczność racjonalnego gospodarowania
zasobami leśnymi zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej i ochrony przyrody; 5) wykazuje
znaczenie przyrodnicze, społeczne i gospodarcze lasów;

IV. Samokształcenie. 1. Rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania i wartościowania informacji
oraz odpowiedzialnego korzystania z wiedzy. 2. Kształcenie umiejętności uczenia się. 3. Rozwijanie
samoświadomości moralnej.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe:

3. Aktywność fizyczna. Uczeń: 1) wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne) oraz zagrażają
zdrowiu oraz wskazuje te, które szczególnie często występują wśród nastolatków; 2) odróżnia czynniki
środowiskowe i społeczne (korzystne i szkodliwe), na które człowiek może mieć wpływ od takich, na które
nie może; 7) potrafi analizować wartość odżywczą produktów żywnościowych np. na podstawie informacji
o ich składzie umieszczanych przez producenta na opakowaniu.
5. Uzależnienia. Uczeń: 5) ustala, co sam może zrobić, aby tworzyć warunki środowiskowe i społeczne,
które są korzystne dla zdrowia (ochrona środowiska przyrodniczego, wsparcie społeczne, komunikacja
interpersonalna, współpraca osób, instytucji i organizacji na rzecz zdrowia itp.);
Geografia – zakres podstawowy
Cele kształcenia – wymagania ogólne:
I. Wiedza geograficzna. 4. Poznanie podstawowych relacji między elementami przestrzeni geograficznej
(przyrodniczej, społeczno-gospodarczej i kulturowej) w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej.
5. Rozumienie prawidłowości w zakresie funkcjonowania środowiska geograficznego oraz wzajemnych
zależności w systemie człowiek – przyroda. 6. Rozumienie zasad racjonalnego gospodarowania zasobami
przyrody i zachowania dziedzictwa kulturowego.
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XIII. Człowiek a środowisko geograficzne – konflikty interesów: wpływ działalności człowieka na atmosferę na
przykładzie smogu, inwestycji hydrologicznych na środowisko geograficzne, rolnictwa, górnictwa i turystyki na
środowisko geograficzne, transportu na warunki życia i degradację środowiska przyrodniczego, zagospodarowania
miast i wsi na krajobraz kulturowy, konflikt interesów człowiek – środowisko, procesy rewitalizacji i działania
proekologiczne. Uczeń: 3) analizuje na przykładach ze świata i Polski wpływ działalności rolniczej, w tym
płodozmianu i monokultury rolnej, chemizacji i mechanizacji rolnictwa, melioracji i nadmiernego wypasu
zwierząt na środowisko przyrodnicze;
8) identyfikuje konflikty interesów w relacjach człowiek – środowisko i rozumie potrzebę ich rozwiązywania
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz podaje własne propozycje sposobów rozwiązania takich
konfliktów; 10) przyjmuje postawę współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego Ziemi.
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Geografia – zakres rozszerzony:
Cele kształcenia – wymagania ogólne:

produkcji rolnej, w tym struktury upraw i chowu zwierząt, z klimatem, ukształtowaniem powierzchni,
żyznością gleb i zasobami wodnymi;

I. Wiedza geograficzna. 1. Rozumienie specjalistycznych pojęć i posługiwanie się terminami geograficznymi.
2. Rozszerzenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz charakteru i dynamiki procesów
zachodzących w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. 3. Identyfikowanie
sieci powiązań przyrodniczych, społecznych, kulturowych, gospodarczych i politycznych w przestrzeni
geograficznej. 6. Integrowanie wiedzy przyrodniczej, społecznej, ekonomicznej i humanistycznej;

XXII. Zróżnicowanie jakości życia człowieka w wybranych regionach i krajach świata: potrzeby żywieniowe,
zagrożenie życia, rozmieszczenie chorób, poczucie bezpieczeństwa, potrzeby edukacyjne. Uczeń:
1) rozumie pojęcie jakości życia człow ieka oraz formułuje hipotezy dotyczące przyczyn
jego zróżnicowania na św iecie; 2) porów nuje i w y jaśnia strukturę spoż ycia ż y w ności
w państwach wysoko i słabo rozwiniętych oraz omawia skutki głodu rzeczywistego i utajonego;
3) analizuje poziom zaspokojenia potrzeb żywieniowych mieszkańców różnych regionów świata, formułuje
i weryfikuje hipotezy dotyczące przyczyn tego zróżnicowania oraz podaje propozycje ograniczenia zjawiska
głodu i niedożywienia na świecie; 4) przedstawia różne przyczyny zagrożenia życia w wybranych regionach
świata, w tym związane z rozprzestrzenianiem się chorób, niskim poziomem ochrony zdrowia i degradacją
środowiska;

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce. 4. Formułowanie twierdzeń o prawidłowościach dotyczących funkcjonowania
środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz wzajemnych zależności w systemie przyroda – człowiek – gospodarka.
7. Waloryzowanie zjawisk i procesów przyrodniczych oraz wartościowanie zachowań i działalności człowieka
w środowisku geograficznym. 9. Prognozowanie przemian zachodzących w środowisku przyrodniczym
i społeczno- gospodarczym.
III. Kształtowanie postaw. 5. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan i jakość środowiska geograficznego,
kształtowanie ładu przestrzennego oraz przyszły rozwój społeczno-kulturowy i gospodarczy własnego regionu,
Polski i świata. 6. Uwrażliwianie na wartość i znaczenie cennych obiektów przyrodniczych i kulturowych,
należących do dziedzictwa lokalnego, regionalnego, narodowego i ponadnarodowego. 7. Przekonanie
o potrzebie odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim na rzecz rozwoju lokalnego,
regionalnego oraz Polski.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
X. Zróżnicowanie gospodarki rolnej: typy rolnictwa i główne regiony rolnicze na świecie, rolnictwo
uprzemysłowione a rolnictwo ekologiczne, uprawy roślin modyfikowanych genetycznie. Uczeń:
1)charakteryzujeróżnetypyrolnictwa,przedstawiaichuwarunkowaniaorazwyróżniagłównecechyregionówrolniczychnaświecie;
2) przedstawia zasady rolnictwa ekologicznego, wykazuje różnice między rolnictwem uprzemysłowionym
i rolnictwem ekologicznym oraz przedstawia ich wady i zalety;
XVIII. Problemy środowiskowe współczesnego świata: tropikalne cyklony, trąby powietrzne, sztormy, powodzie,
tsunami, erozja gleb, wulkanizm, wstrząsy sejsmiczne, powstawanie lejów krasowych, zmiany klimatu,
pustynnienie, zmiany zasięgu lodowców, ograniczone zasoby wody na Ziemi, zagrożenia georóżnorodności
i bioróżnorodności. Uczeń: 5) podaje przyrodnicze i antropogeniczne przyczyny intensywnej erozji gleb oraz
prezentuje sposoby jej zapobiegania na wybranych przykładach; 7) dyskutuje na temat wpływu deforestacji
i innych czynników na zmiany klimatu na Ziemi oraz proponuje działania służące ograniczaniu tych zmian;
8) wskazuje na mapach obszary współcześnie zlodzone i ocenia wpływ zmian klimatycznych na zasięg
pokrywy lodowej; 9) identyfikuje przyczyny przyrodnicze i antropogeniczne ograniczonych zasobów wodnych
w wybranych regionach świata i proponuje działania wspomagające racjonalne gospodarowanie wodą;
XIX. Uwarunkowania przyrodnicze gospodarczej działalności człowieka na przykładzie wybranych obszarów:
związki rolnictwa z klimatem, ukształtowaniem powierzchni, żyznością gleb i zasobami wodnymi, związek
przemysłu i struktury towarowej handlu zagranicznego z zasobami surowców mineralnych, sposoby pokonywania
przez człowieka przyrodniczych ograniczeń działalności gospodarczej, zmiany znaczenia środowiska
przyrodniczego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów. Uczeń: 1) wykazuje związki kierunków
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XXIII. Problemy gospodarcze współczesnego świata: dysproporcje w rozwoju krajów i ich skutki, wpływ
korporacji transnarodowych na społeczeństwo i gospodarkę w skali lokalnej i regionalnej, problem zadłużenia
krajów świata i obywateli. Uczeń: 2) identyfikuje przyczyny przyrodnicze, historyczne, społeczne, gospodarcze
i polityczne dysproporcji rozwoju regionów świata i państw oraz przedstawia skutki tych nierówności;
3) podaje przykłady działań dążących do zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym państw
i regionów świata oraz dokonuje ich krytycznej oceny; 4) ocenia wpływ korporacji transnarodowych na
społeczeństwa, gospodarki i środowisko przyrodnicze państw i regionów świata;
Wiedza o społeczeństwie – zakres podstawowy
Cele kształcenia – wymagania ogólne:
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń: 2) wykazuje się umiejętnością czytania ze zrozumieniem
tekstów publicystycznych i popularnonaukowych oraz interpretacji innych źródeł (np. wykresy i schematy)
z zakresu przedmiotu;
III. Rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń: 2) rozwija w sobie postawy
obywatelskie; 3) ocenia własne decyzje i działania w życiu społecznym;
IV. Komunikowanie i współdziałanie. Uczeń: 1) rozwija umiejętność dyskutowania – formułuje,
uzasadnia i broni własne stanowisko na forum publicznym, szanując odmienne poglądy; 2) współpracuje
w grupie, z uwzględnieniem podziału zadań oraz wartości obowiązujących w życiu społecznym;

Dodatkowo, powołując się na znowelizowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych
szkół, warte podkreślenia jest to, że „Ramowy plan nauczania określa: tygodniowy, a w przypadku szkół
prowadzących zajęcia w formie zaocznej – semestralny, wymiar godzin dla uczniów poszczególnych klas
lub semestrów w danym typie szkoły przeznaczonych na realizację zajęć z wychowawcą, w szczególności
zajęć dotyczących istotnych problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych,
klimatycznych i ochrony środowiska” – a niniejszy scenariusz łączy wątki edukacji klimatycznej,
ochrony środowiska oraz odpowiedzialnej konsumpcji.
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CO CHCEMY

OSIĄGNĄĆ?
Zapewne niejednej i niejednemu z Was przeszła przez głowę myśl: „ale
właściwie po co?”. Na poprzedniej stronie umieściliśmy kilka podpowiedzi,
w jakich kontekstach można osadzić przygotowany scenariusz. Zachęcamy
jednak do spróbowania i sięgnięcia po nasze pomysły na lekcje z kilku
prostych powodów. Pierwszym z nich jest opracowanie materiału, gdzie
nawiązujemy do najnowszych doniesień naukowych i materiałów z mediów
tradycyjnych i internetowych z zeszłego roku, pokazując różne połączenia
pomiędzy przyczynami i skutkami zmiany klimatu a sposobami na to,
jak pozyskujemy żywność – globalnie i lokalnie. Zachęcamy również
do wprowadzania nowych nawyków i podejmowania działań na rzecz
bardziej odpowiedzialnej konsumpcji za pomocą nowych i ciekawych
teorii z pogranicza psychologii motywacji i psychologii społecznej.
Chcemy, by uczestnicy i uczestniczki tych warsztatów zweryfikowali
swój poziom wiedzy, pogłębili znajomość współzależności globalnych
w obszarze klimatu i systemów żywnościowych. Kolejnym etapem jest
zachęcenie do wspólnego i indywidualnego podejmowania działań –
wolontariackich, aktywistycznych, ale również tych na rzecz zmiany
względem własnych nawyków żywieniowych i konsumenckich.
Celem głównym scenariusza jest:
• uświadomienie młodzieży powiązań pomiędzy zmianą klimatu
a systemami żywnościowymi, ich przyczyn i konsekwencji dla
planety oraz mieszkańców większych metropolii, a także

Wśród celów operacyjnych scenariusza znalazły się takie punkty jak:
• uporządkowanie wiedzy z obszarów tematycznych dot. systemów
żywnościowych i większe zrozumienie połączeń przyczynowoskutkowych ze zjawiskami związanymi z antropogeniczną zmianą
klimatu w mikro i makroskali;
• kształcenie myślenia krytycznego w obrębie zagadnień związanych
z produkcją, transportem, konsumpcją, marnowaniem i utylizacją
żywności w kontekście własnych zachowań konsumpcyjnych;
• pogłębienie zrozumienia zależności i wpływu zachowań konsumenckich
na klimat na różnych poziomach: ja-lokalnie, ja-globalnie, systemlokalnie, system-globalnie;
• w zmocnienie poczucia w pły w u i sensu budowania
świadomości konsumenckiej, zwłaszcza uczestników/czki
warsztatu w dużych ośrodkach miejskich;
• zapoznanie uczestników z zagadnieniami presji społecznej, norm
społecznych w zakresie konsumpcji i produkcji żywności;
• zrozumienie mechanizmów wpływających na motywację wprowadzania
i utrzymywania nowych nawyków żywieniowych/zakupowych
w oparciu o najbardziej aktualne badania z zakresu psychologii/
socjologii;

• głębsze zrozumienie wpływu poszczególnych wyborów konsumenckich
na wzmożenie lub złagodzenie zjawisk oraz

• rozwijanie umiejętności weryfikacji źródeł danych i weryfikacji
rzetelności tekstów i innych materiałów, rozwijanie “czujności”
wobec fake newsów w tematyce odpowiedzialnej konsumpcji
i zagadnień związanych ze zmianą klimatu;

• wzbudzenie motywacji do działań na rzecz klimatu i zrównoważonych
systemów żywnościowych.

• rozwijanie umiejętności współpracy w grupie podczas zadań,
ćwiczeń i wyzwań w metodzie peer to peer education.
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JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ

DO PRZEPROWADZENIA SCENARIUSZA?
To, co może na początku zniechęcać osoby, które zdecydują się na przeprowadzenie lekcji
czy warsztatu na podstawie tego scenariusza, to świadomość ogromu wiedzy, która stoi
za zagadnieniami zmiany klimatu i systemów żywnościowych. Dodatkowo, sam fakt,
że łączymy te dwa wątki ze sobą, próbując pokazać współzależności, może wydawać
się przytłaczający. Jednak to, czego teraz potrzebujemy w świecie – niezależnie, czy
jesteśmy częścią systemu oświaty czy działamy w edukacji nieformalnej – to zmiana
myślenia o tym, jak przekazujemy wiedzę dalej. Nie musimy stawać się ekspertami/
kami w tych dziedzinach, by przeprowadzić warsztat czy lekcję! To bardzo blokujące
wielu/e nauczycieli/ek przekonanie i być może dlatego niechętnie bierzemy się za
bary z trudniejszymi środowiskowo zagadnieniami i grzęźniemy już od kilkunastu lat
w edukacji odpadowej, nie zajmując się tematami bardziej kompleksowymi. Jednak
w tak dynamicznie rozwijającym się i zmieniającym świecie nie ma czasu na wieloletnie
stawanie się ekspertem, ekspertką od klimatu czy od systemów żywnościowych. Potrzeba
nam ambasadorów tematów, czyli ludzi, którzy będą chcieli wspólnie z innymi, w grupie
podjąć się eksplorowania tematów wymagających. Ekspertów i ekspertki już mamy
– przygotowują raporty, dają głos do mediów, piszą artykuły, ale potrzebują naszego
wsparcia – zwykłych-niezwykłych ludzi, których dotyka stan naszej planety, tempo
wymierania gatunków i zmiana klimatu. Potrzeba ludzi, którzy zechcą przeczytać dwa
scenariusze, przejrzą karty pracy i załączniki, i zagospodarują tą jedną lub dwie godziny,
by przeprowadzić lekcję albo warsztat. Potrzeba tych, którzy poruszą temat, nawet jeśli

wiedzą, że powoływanie się na fakty naukowe wzbudzi dyskusje i obudzi sprzeciw/opór
w grupie denialistów klimatycznych czy obrońców/obrończyń postaw mocno konsumpcyjnych.
Nie trzeba być profesorem czy naukowczynią, by dać sobie prawo do prezentowania tych
tematów. Moc takiego ambasadora czy ambasadorki, który jest obecny/a będzie o wiele
większa niż moc niedostępnego eksperta czy ekspertki. Nad czym warto popracować,
to otwartość na pojawiające się opinie, które niekoniecznie będą nam bliskie. Warto się
do tego przygotować. Czy unikać trudnych rozmów w grupach lub na forum? Być może
to będzie jedna z nielicznych okazji, by poznać i zweryfikować poglądy i przekonania
w grupie na ten temat! Warto z tego skorzystać. Scenariusze zostały przygotowane tak,
że kolejne doświadczenia edukacyjne otwierają przestrzenie na dyskusje i konfrontacje
z odmiennym zdaniem innych, a osoba prowadząca staje się też eksploratorem tematu
zajęć jak i opinii uczestników/czek.
Scenariusz powstał z myślą, by przeprowadzić go w warunkach szkolnych w ciągu dwóch
godzin lekcyjnych, które trwają po 45 minut. Można również przeprowadzić go jako dwa
jednogodzinne warsztaty, jeśli nie mamy takiej możliwości. Warto wtedy, przy rozdzieleniu
ich, zrobić podczas drugiej części spotkania krótką rozgrzewkę przypominającą o tym, co
działo się na poprzedniej lekcji czy poprzednim warsztacie. Wówczas polecamy również
zaproponowanie zadania do wykonania przed drugą częścią spotkania, by uczestnicy
i uczestniczki mogli się do niej odpowiednio przygotować.
Copyright Credit © Karine Aigner/WWF-US
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PRZEBIEG
SCENARIUSZA
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PRZEBIEG SCENARIUSZA

PIERWSZA CZĘŚĆ
Na początek zadaj uczestnikom/-czkom pytanie dotyczące tego, co dziś mieli okazję zjeść
i na jakiej podstawie zdecydowali, że to zjedzą – czy kierowali się impulsem podczas robienia
zakupów, czy zdecydowała cena, opakowanie czy może konieczność, by zjeść coś na szybko
z braku czasu. Zapytaj, kto zwrócił uwagę na skład posiłku albo produktu, a następnie, czy ktoś
zwrócił uwagę na to, skąd pochodził dany produkt lub posiłek, czy był ekologiczny i czy powstał
w odpowiedzialny sposób. Porozmawiajcie też, czy są to kryteria, na które zwraca się uwagę.
Następnie zaproś grupę do obejrzenia materiału filmowego „Punkt krytyczny”, odcinek 10:
„Rewolucja żywieniowa”, film dostępny jest na platformie YouTube pod linkiem: https://www.
youtube.com/watch?v=rck37mMECeA (materiał trwa 5 minut). Poproś, by uczestnicy/-czki
spróbowali wynotować jak najwięcej wątków, które zostały w nim poruszone. Po obejrzeniu
materiału omów z uczestnikami/-czkami zagadnienia, których dotyczył dany materiał.
Zaproponuj wykonanie wspólnej notatki na temat pojęć, które zostały w nim wymienione
(np. w formie mapy myśli). Na koniec zadaj pytanie, czy w filmie pojawiły się informacje,
które były nieznane uczniom albo słyszeli o nich zupełnie inne opinie czy przekonania.
Jeśli grupa jest zainteresowana materiałem anglojęzycznym, to warto pokazać również
materiał „Change the way you think about food”, który łączy w skondensowany sposób
podstawowe informacje pokazujące zależności pomiędzy konsumpcją a zasobami planety.
Przedstawiono w nim infograficznie najistotniejsze kwestie zużywania zasobów przy
produkcji żywności. Materiał znajduje się na YouTube pod linkiem: https://www.youtube.
com/watch?v=s_JLmxhnpNY. (ok. 2 min). Również i ten film warto skomentować i zapytać
o ciekawe dane, które zostały wyłapane przez uczestników/-czki warsztatu. W zasobach
edukacyjnych serii „Our Planet” znajduje się również krótki, trwający niecałą minutę materiał
pokazujący różne zależności i wyzwania dla produkcji żywności: https://www.ourplanet.
com/en/video/how-does-the-food-we-eat-impact-our-climate/
Powiedz, że systemy żywnościowe to ogromny i bardzo pojemny temat. Spójrzcie razem
na wylistowane kwestie, które zostały wypisane podczas oglądania tych dwóch filmów.
Poproś grupę, by spróbowała pogrupować wylistowane rzeczy na wymyślone przez siebie
kategorie. Jeśli jednak zadanie jest za trudne, to niech pomocą posłuży Wam załącznik
o nazwie „Systemy żywnościowe – pojęcia”. Znajdują się tam pojęcia, które mieszczą się
w zagadnieniu systemy żywnościowe.
FOOD WAVE: INSPIROWANIE MŁODZIEŻY DO DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU
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ZAŁĄCZNIK NR 1
„SYSTEMY ŻYWNOŚCIOWE – POJĘCIA”
PRAWA CZŁOWIEKA
PRAWA PRACOWNICZE

INTEGRACJA
UCHODŹCÓW
I MIGRANTÓW

ŚLAD WĘGLOWY
ŻYWNOŚCI

PROBLEMY WYSOKO
PRZETWORZONEJ
ŻYWNOŚCI

ZUŻYCIE TERENU POD
UPRAWY ROLNICZE

NADMIERNIE
OPAKOWANA
ŻYWNOŚĆ

ZRÓWNOWAŻONE
DIETY (DIETA PLANETARNA, WEGANIZM,
WEGETARIANIZM)

NADKONSUMPCJA
ŻYWNOŚCI I CHOROBY
CYWILIZACYJNE
ZWIĄZANE ZE ZŁYM
ODŻYWIANIEM SIĘ

AGROEKOLOGIA/
ZRÓWNOWAŻONE
ROLNICTWO

NORMY SPOŁECZNE
DOT. ODŻYWIANIA SIĘ

POLITYKI MIEJSKIE
DOT. ŻYWNOŚCI

BIZNESY SPOŻYWCZE
ODPOWIEDZIALNE
SPOŁECZNIE

ZDROWE DIETY (NISKO
PRZETWORZONA
ŻYWNOŚĆ,
EKOLOGICZNA)

WŁASNA PRODUKCJA ŻYWNOŚCI
W PRZESTRZENI
MIEJSKIEJ

MARNOWANIE
ŻYWNOŚCI

ŻYWIENIE ZBIOROWE,
CATERINGI

SUWERENNOŚĆ
I BEZPIECZEŃSTWO
ŻYWNOŚCIOWE

ŚLAD WODNY
ŻYWNOŚCI

JAKOŚĆ POWIETRZA

KRÓTKIE ŁAŃCUCHY
DOSTAW

GOSPODARKA OBIEGU
ZAMKNIĘTEGO

OGRODNICTWO/
ROLNICTWO MIEJSKIE
I PODMIEJSKIE

RECYKLING
I KOMPOSTOWANIE

NIESPRAWIEDLIWE
UMOWY HANDLOWE
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Po wspólnym zgrupowaniu/dopasowaniu wymienionych w filmach kwestii do pojęć
odnoszących się do systemów żywnościowych, spójrzcie na wykonaną pracę, zastanawiając
się, które z pojęć nie znalazły swojej reprezentacji w filmach, które obejrzeliście.
Następnie podziel grupę warsztatową na 8-10 mniejszych grup, by każdej z nich rozdać
krótkie notki prasowe, które można było znaleźć w sieci w ostatnim roku (2020). W załączniku
„Artykuły prasowe” znajdziesz krótkie notki, które można uczestnikom/czkom wysłać
jako linki do przeczytania na ich telefonach czy komputerach lub przesłać/wydrukować
całe teksty. Poproś, by grupy zapoznały się z tekstami (mogą je przeczytać wspólnie lub
każdy sobie przeczyta w swoim tempie), a następnie zaproś ich do wykonania zadania,
czyli wypisania różnych znalezionych powiązań w „Rozwojowej róży wiatrów” (załącznik
nr 3).
*W zależności od możliwości organizacyjnych i czasowych artykuły można skrócić lub
poprosić o przeczytanie jako zadanie przed warsztatem.

ZAŁĄCZNIK NR 2
„ARTYKUŁY PRASOWE”
1. „Ekspert: Susza mimo ulewnych opadów”
https://www.pap.pl/aktualnosci/news,687057,ekspert-susza-mimo-ulewnychopadow.html
2. „Koalicja klimatyczna: wpływ zmian klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe”
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/koalicja-klimatyczna-wplywzmian-klimatu-na-bezpieczenstwo-zwywnosciowe-9369.html
3. „Zmiany klimatu a rolnictwo”
https://oodr.pl/aktualnosci/2020/zmiany-klimatu-a-rolnictwo/
4. „Pożary lasów deszczowych w Amazonii”
https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2613259,Pozary-lasowdeszczowych-w-Amazonii-Brazylia-przedstawila-zatrwazajace-dane
5. „Rekordowa plaga szarańczy właśnie pustoszy Afrykę(…)”
https://spidersweb.pl/2020/07/szarancza-afryka-2020.html
6. „Klimatarianizm (…)”
https://www.f5.pl/futopia/klimatarianizm-czyli-dieta-ktora-ma-jak-najmniejszkodzic-klimatowi-to-przyszlosc-jedzenia
7. „Ranking: tych 10 produktów wyrzucamy najczęściej”
https://wyborcza.biz/biznes/7,147743,26309257,ranking-tych-10-produktowwyrzucamy-najczesciej-polacy-maja.html
8. „Apetyt na samozagładę (…)”
https://www.wwf.pl/aktualnosci/apetyt-na-samozaglade-jak-zjadanie-zwierzatzabija-nasza-planete
9. „Rolnictwo bez emisji”
https://www.wwf.pl/aktualnosci/rolnictwo-bez-emisji
10. „Spójrzmy na to, co jemy”
https://www.wwf.pl/aktualnosci/spojrzmy-na-co-jemy

Copyright Credit © Ola Jennersten / WWF-Sweden

FOOD WAVE: INSPIROWANIE MŁODZIEŻY DO DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU

15

ZAŁĄCZNIK NR 3
„ROZWOJOWA RÓŻA WIATRÓW”
EKONOMIA

(kwestie środowiskowe) Jaki to ma wpływ
na zużywanie zasobów (energia/powietrze/
woda/gleba/dzika przyroda/ekosystemy)?
Jak to obciąża/odciąża środowisko? Jaki to
ma wpływ na klimat?

(ekonomia i gospodarka) Kto na tym zarabia?
Kto za to płaci? Kto kupuje? Kto sprzedaje?
Co jest produkowane? Jakie są tego koszty?
Jaki to ma wpływ na gospodarkę? Jaki to
ma wpływ na inne gałęzie gospodarki?

DE
KTO

KTO DECYDUJE?
(władza i wpływ) Kto podejmuje decyzje?
Kto dokonuje wyboru? Kto panuje nad daną
sytuacją? Kto na tym najbardziej skorzysta?
Kto na tym straci?

CY
DUJ
E?

EK O

N

ECZ
NE

ŚR O

SKO
I
W

IA
OM

DO

ŚRODOWISKO

Ł
O
P
S

SPOŁECZEŃSTWO
(kwestie społeczne) Jaki to ma wpływ na
ludzi? Ich relacje? Kulturę? Tradycje? Na styl
życia? Na jakość życia? Prawa pracownicze?
Prawa człowieka?

Adaptacja materiału z sieci nauczycielskiej „Tide - Global Learning”

Po przemyśleniu odpowiedzi na wszystkie 4 grupy pytań
w Rozwojowej róży wiatrów, poproś przedstawicieli/ki
grup o zaprezentowanie wyników. Powiedz wcześniej, by
nie stresowali się, jeśli nie będą w stanie odpowiedzieć na
wszystkie pytania bądź nie będą w stanie znaleźć informacji
w artykule. Jeśli tak się stanie, to możesz wspólnie z grupą
poszukać wszystkich odpowiedzi na pytania w róży wiatrów.
Po zaprezentowaniu wszystkich prac zadaj pytanie: „Jak
myślicie, co wpływa na to, że systemy żywnościowe stają się
problemem lub wręcz wyzwaniem dla ludzi i środowiska?”.
Posłuchaj odpowiedzi uczniów i zasugeruj, że ćwiczenie,
które właśnie skończyli, daje wiele odpowiedzi na to pytanie.
Daj możliwość wypowiedzenia się wszystkim chętnym,
a jeśli temat zostanie wyczerpany, to zapytaj, jaką jedną
rzecz wybraliby w pierwszej kolejności do zmiany, by te
systemy były bardziej sprawiedliwe i jak najmniej obciążały
naszą planetę i klimat. Które wyzwanie według nich jest
najpilniejsze do rozwiązania w latach 20. XXI wieku?
Wysłuchaj wszystkich pomysłów i opinii.

FOOD WAVE: INSPIROWANIE MŁODZIEŻY DO DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU
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PRZEBIEG SCENARIUSZA

DRUGA CZĘŚĆ
Jeśli zaczynasz po dłuższej przerwie między częściami, to poświęć
chwilę czasu na przypomnienie, co działo się podczas poprzedniego
spotkania. Przypomnij uczestnikom/-czkom o filmach, odkrywaniu
zagadnień w ramach pojęcia „systemy żywnościowe”, czytaniu artykułów
i wylistowaniu odpowiedzi do rozwojowej róży wiatrów. Zapytaj, czy po
ostatnim spotkaniu mieli możliwość zastanowienia się, jakie działania
można podejmować samemu lub w grupie na poziomie lokalnym, by
wpływać/wpłynąć na zmianę nawyków konsumenckich i żywieniowych
czy nawet mieć realny wpływ na lokalne systemy żywnościowe, które
wspierałyby systemy żywnościowe. Podpowiedz, by myśleli od najbardziej
prostych (np. zrobienie plakatu w szkole) po różne zmiany nawyków
żywieniowych, aż po zaangażowanie w polityki lokalne. Poproś, by
każdy pomysł zapisać na osobnej kartce papieru, tak by później tymi
pomysłami swobodnie manewrować. Podczas gdy grupy pracują, narysuj
na tablicy lub wyświetl na ekranie wykres, gdzie na osi poziomej zaznaczysz
skuteczność danego działania, a na osi pionowej łatwość wykonania/
realizowania działania.

Kiedy wszyscy skończą już wymyślać działania, poproś ich o opinię
odnośnie do skuteczności i łatwości każdego z działań i niech każda
grupa przyczepi/przyklei karteczki w odpowiednim wg niej miejscu na
wykresie. Kiedy wszystkie grupy skończą już ustalać właściwe miejsca
dla podobnych działań, przyjrzyjcie się wspólnie, które z tych działań już
są w zasięgu wykonania. Zapytaj, czy na tym wykresie są rzeczy, które
sami by chcieli wprowadzić w życie? Czy napisali działania, którymi sami
byliby zainteresowani i które są w zasięgu ich możliwości? Pozostaw
chwilę na podzielenie się.
Następnie zapytaj, co jest najtrudniejsze we wprowadzaniu nowych
nawyków w życie. Poproś o podzielenie się doświadczeniami z własnych
prób wdrażania/zainicjowania zmian. Być może są wśród was osoby,
którym udało się wypracować jakiś dobry nawyk i zechce się podzielić
swoim sposobem na pracę nad zmianą? Zaproponuj krótkie ćwiczenie
w parach, by podzielić się, co jest najtrudniejsze we wprowadzaniu zmiany.
Po tej krótkiej wymianie zdań, zaprezentuj 2 metody na wprowadzanie
nawyków – wg teorii słonia, jeźdźca i drogi, a także metody atomic
habits/atomowe nawyki. W zależności od możliwości organizacyjnych
wyświetl przygotowaną prezentację „Zmieniaj!” lub opowiedz pokrótce
o tych dwóch metodach.

BARDZO ŁATWE

DZIAŁANIE

MAŁO SKUTECZNE
BARDZO TRUDNE
FOOD WAVE: INSPIROWANIE MŁODZIEŻY DO DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU
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Teoria słonia, jeźdźca i drogi została przedstawiona w książce „Pstryk.
Jak zmieniać by zmienić” (Dan Heath, Chip Heath, wyd. Znak literanova,
2011). To obrazowo ukazana metafora człowieka, który w obliczu zmiany
zachowuje się jak jeździec jadący na słoniu. Jeździec symbolizuje jasność
i logikę myślenia, słoń pokazuje wagę emocji, którymi się kierujemy.
Droga, po której słoń jest prowadzony, to sama zmiana i różne „wyboje”,
czyli nieoczekiwane trudności. W obliczu niejasnego celu i drogi, którą
muszą pokonać, żeby do niego dotrzeć, jeździec i słoń zachowują
się w sposób intuicyjny. Słoń, czyli nasze emocje, reaguje strachem
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i ucieczką. Jeździec panikuje, i jeśli nie ma dokładnej mapy, nie jest
w stanie utrzymać na wodzy słonia. Jeśli dodatkowo ścieżka, którą
mają pokonać, jest trudna i kręta, cała wycieczka kończy się w innym
punkcie niż wyznaczony, z poturbowanymi uczestnikami. Czy da
się zatem ujarzmić rozemocjonowanego słonia i poprowadzić go we
właściwą stronę? Oczywiście!
Atomowe nawyki to koncepcja zaprezentowana przez Jamesa Cleara
w książce o tym samym tytule (James Clear, wyd. Galaktyka, 2019), która
mówi o tym, że formowanie nowych nawyków składa się z 4 etapów:
uwaga/zauważenie, chęć, działanie, czerpanie satysfakcji. Najważniejsze
jest to, by wprowadzać nawyki w małych dawkach z przekonaniem,
czemu ma to służyć, i zintegrowanie ich z codzienną rutyną, tak by
były niemal niezauważalne i nie powodowały napięcia, które może
wystąpić, gdy coś się zmienia. Jeśli nie możesz od razu wprowadzić
nowego nawyku, to zrób wszystko, by zintegrować go z czymś, co już
robisz od dawna. Jeśli nie masz na coś czasu – spróbuj znaleźć kilka lub
kilkanaście minut dziennie na nowy nawyk. Najważniejsze jest bycie
konsekwentnym w powtarzaniu swoich atomowych, nieobciążających
nawyków.
Jeśli grupa będzie zainteresowana, możesz również pokazać materiał
„Story of change”, który także pokazuje oblicze wprowadzania zmian:
https://www.youtube.com/watch?v=oIQdYXCKUv0 (film trwa ponad
6 minut, lektorka mówi w jęz. angielskim, jest możliwość włączenia
polskich napisów).
Do scenariusza „Klimat na talerzu” została przygotowana prezentacja
pt. „Zmieniaj!” w formacie pdf. Jest graficznym podsumowaniem
pierwszej części scenariusza, które na pewno odświeży pamięć
uczestników i uczestniczek. Ułatwi również wprowadzenie do
drugiej części, bardziej aktywizującej i angażującej do podejmowania
działań dla nowych nawyków konsumenckich. Znajdują się w niej
kompaktowe informacje o dwóch teoriach związanych z wprowadzaniem
i utrwalaniem nowych nawyków.
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Jeśli jest na to czas i przestrzeń, zaproponuj uczestnikom/
czkom objerzenie materiału nt. atomowych nawyków
na YouTube pod linkiem: https://www.youtube.com/
watch?v=04StunwVEeM (14 m 19 s), a także o teorii
słonia, jeźdźca i drogi tutaj: https://www.youtube.com/
watch?v=YIBKAdz-mDU (3 m 8 s).
Po zaprezentowaniu tych dwóch teorii zaproś
uczestników/czki do wybrania takich nowych nawyków
do wprowadzenia, które znalazły się wśród tych działań,
które są zarówno w miarę „łatwe” jak i „skuteczne”. Czy
znalazły się tam takie pomysły, jak np. wprowadzenie
diety wegańskiej czy wegetariańskiej? Czy znalazły
się tam pomysły na zmianę nawyków konsumenckich
i kupowanie np. produktów z rolnictwa ekologicznego
czy ze Sprawiedliwego Handlu? Zobaczcie czy jest coś,
co można zrobić wspólnie i śledzić przez wybrany okres
razem całą grupą, wspierając się przy tym i kierując
wskazówkami z wcześniej przedstawionych teorii.
Podziel ponownie grupę na kilka mniejszych, tak by
członkowie/członkinie tych grup chcieli/chciały razem
się dopingować we wprowadzaniu nowych nawyków
konsumenckich, które zostaną wybrane dla całej
klasy/grupy. Każda podgrupa z kolei może wybrać
dodatkowy cel – wyzwanie do zrealizowania w tym
samym czasie, co zadanie dużej grupy/klasy. Przygotujcie
się i zastanówcie, co można zrobić już dziś, by zacząć
wprowadzać nowy nawyk. Zadaj pytanie grupie – jak
możemy się wspólnie motywować i wspierać w tym
wyzwaniu? Przygotujcie sobie listę rzeczy, które was lepiej
przygotują. Spróbujcie też stworzyć sobie miejsce w sieci,
gdzie będziecie mogli sobie wysyłać słowa wsparcia,
ale również np. dodatkowe wiadomości czy informacje.
Jeśli wyzwaniem jest niejedzenie np. mięsa i produktów
mlecznych przez cały miesiąc, to w takim miejscu wsparcia
mogłyby się pojawiać sprawdzone, proste przepisy.
Jeśli wymyśliliście założenie szkolnego ogródka, to
możecie wybrać dni i dyżury poszczególnych osób do
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pielęgnacji roślin, które posadzicie w swoim szkolnym
warzywniaku. Jeśli podjęliście decyzję o kampanii
na rzecz zmiany jadłospisu czy dostawców w szkole
– przygotujcie się na wszystkie trudne pytania dot.
żywienia zbiorowego i potencjalny opór ze strony dyrekcji.
Stwórzcie sobie też przestrzeń w klasie/w miejscu,
gdzie będziecie mogli zaznaczać, jak wam idą postępy
we wprowadzaniu zmiany i nie zapominajcie, żeby
co jakiś czas świętować małe sukcesy, gdy np. całą
grupą uda się być systematycznym i wytrwałym przez
kolejny tydzień w swoich postanowieniach. Za wszystkie
pomysły trzymamy mocno kciuki!
Podczas rozmów o wybranych wyzwaniach w podgrupach
odpowiedzcie sobie na takie pytania:
• Co mogę zacząć robić już teraz dla klimatu?
• Co mogę zacząć robić z całą rodziną?
• Jak możemy odciążyć klimat całą klasą/grupą?

Zaproponuj przygotowanie działania-wyzwania
w podgrupach, a następnie w dużej grupie, najlepiej
z planem na kilka dni do przodu, by sprawnie przejść do
jego realizacji. Poproś uczestników/czki, aby zastanowili
się, kto może zostać ich największym sprzymierzeńcem
w tych zmaganiach. Może uda się taką osobę też zaprosić
do wspólnego wyzwania? Jeśli podgrupy są na to gotowe
– zaproś do zaprezentowania wyzwania i pochwalenia
się listą działań/kolejnych kroków.
Na koniec warsztatów, dla podtrzymania energii
wspólnego działania i współpracy, zaproponuj wspólne
obejrzenie motywacyjnego filmiku „The tree”, który
również jest na YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=GPeeZ6viNgY (2 m 31 s).
Copyright Credit © WWF-US / Kelley Ashford

20

CO NA KONIEC?
EWALUACJA

Copyright Credit © John E. Newby / WWF
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WERYFIKACJA

ZAŁOŻEŃ LEKCJI I EWALUACJA
Jeśli jest taka możliwość i czas, to zaproś uczestników/uczestniczki do podzielenia
się refleksjami na temat lekcji/warsztatów. Możesz przeprowadzić tę część w formie
dyskusji albo prosząc o pisemne dokończenie zdań:
• Najbardziej zaskakującą informacją o klimacie była …........
• To, czego po raz pierwszy dowiedziałam/em się o systemach
żywnościowych, to …........
• Najbardziej podobało mi się na warsztatach, że …........
• Brakowało mi podczas spotkania…........

Jeśli prowadzisz lekcję hybrydowo lub zdalnie, to możesz przygotować taką sondę,
która podsumuje zajęcia za pomocą narzędzia menti.com, gdzie możesz zebrać
głosy pod stwierdzeniami lub stworzyć z uczniami chmurę tagów ze słowami,
które kojarzą się z systemami żywnościowymi. Więcej o możliwościach tego
narzędzia można przeczytać w artykule pod linkiem: https://www.linkedin.
com/pulse/mentimeter-sposób-na-angażujące-prezentacje-jędrzej-szynkowski/

Copyright Credit © Jonathan Caramanus / Green Renaissance / WWF-UK
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https://www.pah.org.pl/app/uploads/2017/06/2017_dlaszkol_prawo_do_
zywnosci.pdf

Co czytać dalej?
• „Klimat to my” Jonathan Safran Foer
• „Koniec lodu” Dahr Jamail
• „Ziemia nie do życia” David Wallace-Wells
• „Jak wygrywać kampanie. Komunikacja dla zmian” Chris Rose
• „Pstryk. Jak zmieniać, żeby zmienić” Chip i Dan Heath
• Skrót raportu WWF nt. diety planetarnej i systemów żywnościowych
https://www.wwf.pl/aktualnosci/spojrzmy-na-co-jemy
• „Podaj dalej! Poradnik dla uczniów i uczennic jak wspólnie zmieniać świat”
Magdalena Klarenbach i Magdalena Noszczyk
https://issuu.com/klara.bach/docs/podaj_dalej__poradnik_dla_uczni__w_
• „Gorzka czekolada” B. Popławski, K. Szeniawska
https://www.pah.org.pl/app/uploads/2017/09/2017_B.Poplawski_K.
Szeniawska_Gorzka_czekolada.pdf
• „Fairtrade a zmiany klimatu”, Fairtrade Polska
https://www.fairtrade.org.pl/material/fairtrade-a-zmiany-klimatu
• Perspektywa praw człowieka i suwerenność żywnościowa w realizacji Celów
Zrównoważonego Rozwoju, Instytut Globalnej Odpowiedzialności
https://igo.org.pl/wp-content/uploads/2017/11/IGO_hrba-suwerennosczywnosciowa-mcr-sdgs.pdf
• „Rolnictwo Wspierane przez Społeczność. Partnerstwo między rolnikami
a konsumentami” Instytut Globalnej Odpowiedzialności
https://igo.org.pl/wp-content/uploads/2014/04/PrzewodnikRWS-NET.pdf
• Komiks „#kryzysżywnościowy”, Instytut Globalnej Odpowiedzialności
https://igo.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/komiks_kryzyszywnosciowy.pdf
• Scenariusz nt. zmian klimatu Urzędu m.st. Warszawy
https://zielona.um.warszawa.pl/materia-y-dla-szk
• Podręcznik „Klimatyczne ABC” Uniwersytetu Warszawskiego
https://wuw.pl/data/include/cms//Klimatyczne_ABC_Budziszewska_M_
Kardas_A_Bohdanowicz_Z_red_2021.pdf?v=1612784428050
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Co jeszcze można obejrzeć?
• Seria „Our Planet” na platformie Netflix
• Dokument „Kiss the ground” na platformie Netflix
• Webinarium „Alternatywne systemy żywnościowe”. Instytut Globalnej
Odpowiedzialności
https://www.youtube.com/watch?v=UP31nCodDcw
• „Steki, krowie placki i globalne ocieplenie”, Kasia Gandor
https://www.youtube.com/watch?v=11iuZ_kvyaY
• „Dlaczego ten dokument jest ważny i jak będzie wyglądać świat cieplejszy
o 1,5 stopnia?”, Kasia Gandor
https://www.youtube.com/watch?v=xBE-RftdTi

Ciekawe linki, ważne strony:
• https://www.wwf.pl/ - Fundacja WWF Polska
• https://naukaoklimacie.pl/ - portal Nauka o klimacie
• https://www.fairtrade.org.pl/ - Fundacja Fairtrade Polska
• https://www.ekonsument.pl/ - Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
• https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/ - strona Paktu Mediolańskiego
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