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Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku
Czy wiecie, czym jest system żywnościowy i jak bardzo każdy z jego aspektów wpływa na nasz klimat?
Czy wiecie, dlaczego mimo informacji o negatywnych skutkach dla środowiska nie każdy z nas zmienia
nawyki związane z nabywaniem, przechowywaniem i konsumpcją żywności? Czy wiecie, jak opowiadać
o tych zagadnieniach tak, by poruszyć i przekonać odbiorcę?
Miasto kształtuje i wpływa na system żywnościowy. To właśnie my, mieszkańcy, decydujemy, gdzie
i w jakich ilościach kupujemy żywność, jak ją przechowujemy oraz co jemy kilka razy dziennie.
Warszawa dołączyła 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”.
Stwierdzamy, że zarówno w szkołach, jak i w przestrzeni publicznej wciąż mało mówi się o wzajemnym
oddziaływaniu żywności i klimatu, o mechanizmach psychologicznych uruchamiających się w obliczu
trudnych informacji i o narzędziach umożliwiających sprawną komunikację.
Dlatego, w ramach projektu Food Wave, zleciliśmy stowarzyszeniu Slow Food Warszawa opracowanie
cyklu warsztatów pt.: „Klimat na widelcu. Jak tworzyć kampanie społeczne związane z żywnością
i zmianami klimatu”.
Wierzymy, że dzięki tym materiałom uczestnicy lepiej zrozumieją otaczającą ich rzeczywistość, będą
mogli zmieniać swoją i naszą codzienność na bardziej przyjazną klimatowi oraz zmotywują inne osoby do
zrównoważonych nawyków żywnościowych. Cieszymy się, że wspólnie możemy dbać o żywność i naszą
planetę oraz zmieniać świat na lepsze!

Renata Kaznowska
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Cieszymy się, że sięgasz po tę publikację. Klimat na widelcu. Scenariusze warsztatów. to zestaw
scenariuszy promujących zmianę nawyków żywnościowych na bardziej przyjazne naszej planecie.
Warsztaty, które możesz przeprowadzić na ich podstawie, pomagają zrozumieć wpływ systemu
żywności na klimat oraz zachęcają do działania na rzecz bardziej zrównoważonych praktyk związanych
z nabywaniem, przechowywaniem i konsumpcją żywności. Proponujemy Ci trzy scenariusze.
Zapraszamy Cię do korzystania z nich w całości lub wybrania poszczególnych ćwiczeń, które uznasz
za najbardziej właściwe i interesujące dla Twojej grupy odbiorców i odbiorczyń.
Pierwszy scenariusz skupia się na wpływie dominującego systemu żywnościowego na klimat i bioróżnorodność. Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki zwrócą uwagę na potrzebę zmiany naszego
sposobu pozyskiwania i konsumowania żywności, a nabytą wiedzę będą mogli wykorzystać podczas
spotkań przygotowanych na podstawie kolejnych scenariuszy.
Drugi scenariusz poświęcony jest ludzkiemu umysłowi i jego reakcjom na informacje, które wymagają
od nas zmiany postaw życiowych. Uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, dlaczego ludzie nie zmieniają
swoich nawyków pomimo świadomości, że są one szkodliwe dla nas samych, dla środowiska naturalnego
i dla przyszłych pokoleń. Wiedza ta przyda się podczas warsztatu na podstawie trzeciego scenariusza,
w ramach którego grupa nauczy się tworzyć skuteczną kampanię społecznościową.
Zachęcamy Cię do skorzystania z publikacji Klimat na widelcu. Jak tworzyć kampanie społeczne
związane z żywnością i zmianami klimatu, w której znajdziesz więcej informacji na tematy
poruszone w scenariuszach. Do zapoznania się z publikacją i poszerzenia wiedzy zdobytej na warsztatach, zachęcamy zwłaszcza samych uczestników i uczestniczki warsztatów.
Mamy nadzieję, że publikacja zainspiruje Cię do prowadzenia takich warsztatów, które zmieniają świat
na lepsze.

Klaudia Kryńska i Joanna Humka

Planeta pyta:
jaka żywność na XXI wiek?

Czyli czy na pewno wiesz, co jesz
i dlaczego warto głosować widelcem.

Warsztat z wpływu systemu żywnościowego na zmianę klimatu.
autorka: Joanna Perzyna

		
		
		

Czas warsztatu: 150 minut
Wiek uczestników i uczestniczek: 15–19 lat

		

Cele warsztatu:

			

WIEDZA

			

Uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się:
➜ czym jest zmiana klimatu i jaki wpływ na jej postęp ma system żywnościowy,
➜ jakie elementy systemu żywnościowego są kluczowe dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki.

			
			

UMIEJĘTNOŚCI

			
			
		
		

Uczestnicy i uczestniczki zdobędą umiejętność:
➜ łączenia konkretnych decyzji żywnościowych ze zmianą klimatu,
➜ krytycznej analizy faktów na temat zmian klimatu i systemu żywności.

POSTAWY

		
			
		
		

Uczestnicy i uczestniczki wykażą postawę:
➜ aktywnego działania na rzecz powstrzymania zmiany klimatu przez swoje własne wybory żywnościowe,
➜ a także przez zachęcanie innych do podjęcia odpowiednich kroków w tym kierunku.

		
		

n METODY:

		
		
		
		

✔ dyskusja,
✔ praca w grupach,
✔ brainstorming,
✔ odgrywanie ról.

		
		

n MATERIAŁY I NARZĘDZIA:
n Warsztaty online:
✍ narzędzie do spotkań umożliwiające podział na mniejsze grupy (np. Zoom, Microsoft Teams),
✍ tablica online z możliwością dodawania własnych karteczek (np. Miro, Conceptboard),
✍ prezentacja multimedialna.
n Warsztaty stacjonarne:
✍ flipchart lub tablica,
✍ rzutnik,
✍ prezentacja multimedialna.

		
		
		

		
		
		
		

Wprowadzenie metodyczne:

Warsztat podzielony jest na trzy części. W pierwszej wprowadzone zostaną podstawowe pojęcia z zakresu systemu żywności oraz jego
wpływu na zmiany klimatu. W drugiej uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, jaki wpływ na poprawę systemu żywnościowego – a tym
samym stan środowiska naturalnego – mają ich własne decyzje, a które problemy wynikają z decyzji politycznych i gospodarczych.
Dzięki temu łatwiej będzie im zrozumieć, że rozwiązania niektórych problemów klimatycznych leżą w rękach konsumentów i obywateli.
Trzecia część przybliży uczestnikom alternatywne sposoby produkcji żywności oraz ruch kooperatyw spożywczych i rolnictwa wspieranego społecznie.

Wprowadzenie merytoryczne:

Zmiana klimatu jest faktem, który stawia przed rolnictwem dwa kluczowe zadania. Po pierwsze, musi ono dążyć do ograniczenia czynników napędzających tę zmianę. Po drugie, musi się do niej adaptować. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne, nieprzewidywalność pogody,
podniesienie się globalnej temperatury czy nawracające susze zagrażają trwałości produkcji rolnej, a zatem naszemu bezpieczeństwu
żywnościowemu. Dzisiejsze uczestniczki i uczestnicy warsztatów to grupa, która najdotkliwiej odczuje efekt tych zmian. Dlatego też to
właśnie oni powinni zrozumieć, jak skutecznie walczyć ze skutkami zmian klimatycznych i jak zachęcić do tego innych.
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Systemy żywnościowe w obliczu zmiany klimatu.

POWITANIE (2 minuty)

Przywitaj uczestników i uczestniczki warsztatu. Zapoznaj ich z celami warsztatu.

WPROWADZENIE (10 minut)

Zacznij od przedstawienia się i poproś uczestników, by zrobili to samo, a następnie, by opowiedzieli, co zjedli dziś na śniadanie i czy
są zadowoleni ze zjedzonego posiłku: czy był pożywny, zdrowy i smaczny oraz czy zjedli go w całości, czy po śniadaniu zostały jakieś
resztki. Następnie poinformuj, że tematem waszych zajęć będzie wpływ jedzenia i systemu żywności na zmianę klimatu oraz ich rola
w tych zmianach.

Część 1. Globalny system żywnościowy a zmiana klimatu
✍ DYSKUSJA (10 minut)

Celem tej części warsztatów jest wyposażenie uczestników w najważniejszą wiedzę na temat zmiany klimatu oraz jej powiązań z systemem żywności. W tym module uczestnicy zostaną zapoznani z kluczowymi zagadnieniami z obu dziedzin. Zacznij więc od przedstawienia uczestnikom powyższych celów, a następnie przejdź do swobodnej rozmowy na temat zmiany klimatu.

? Pytania pomocnicze:

		
		
		
		

•
•
•
•

Na czym polega zmiana klimatu?
Jakie są jej przyczyny?
Kto ponosi odpowiedzialność za jej przyspieszenie?
Jakie znamy sposoby ograniczania wzrostu globalnej temperatury?

Aby pomóc uczestnikom, zaprezentuj im fakty zawarte w prezentacji multimedialnej dołączonej do materiału (str. 3-6):

➜ Zdiagnozuj sektor energetyczny i globalny system żywnościowy jako dwa kluczowe elementy napędzające zmianę klimatu.
➜ Skoncentruj się na produkcji i dystrybucji żywności w szerokim kontekście: szacuje się, że emisje z całego systemu produkcji
żywności stanowią 44–57% globalnych emisji. Ich źródłami są: zmiany sposobu użytkowania gruntów / wylesiania (15–18%),
uprawy ziemi (11–15%), przetwarzanie i pakowanie (8–10%), transport (5–6%), przechowywanie / mrożenie (2–4%)
i marnowanie żywności (3–4%).
➜ Podkreśl aspekt marnowania żywności: szacuje się, że około jedna trzecia jedzenia produkowanego w Europie nie jest spożywana,
a straty powstają na wszystkich etapach cyklu życia produktów. Komisja Europejska ocenia, że w samej UE rocznie marnuje się
90 milionów ton żywności (czyli 180 kg na osobę).
➜ Wprowadź podział na trzy różne gazy (dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu), które mają różny potencjał nasilania
efektu cieplarnianego i czas pozostawania w atmosferze.
➜ Krótko opisz przemysłowy model produkcji roślinnej i zwierzęcej i zaznacz, jakie koszty środowiskowe i społeczne się z nim wiążą.

✍ FILM + DYSKUSJA (15 minut)

Kolejne ćwiczenie ma na celu rozwinięcie powyższych zagadnień i przedstawienie ich na przykładach, które młodzież zna z codziennego
życia. By uatrakcyjnić tę część, przejdź do wyświetlenia krótkiego filmu (https://vimeo.com/150250758, str. 9 w prezentacji). Porozmawiaj
przez chwilę z uczestnikami na temat ich refleksji oraz zapytaj, czy kiedykolwiek spotkali się z faktami zaprezentowanymi w materiale.

Część 2. Dlaczego warto głosować widelcem i czy ograniczenie
		
jedzenia mięsa może zmienić świat?
W części pierwszej uczestnicy poznali podstawowe zagadnienia z zakresu zmian klimatycznych oraz systemu żywnościowego. Mieli
również szansę bliżej przyjrzeć się wszystkim aspektom produkcji, dystrybucji i konsumpcji jedzenia. Czas, by do tej układanki dodać
jeszcze jeden element – ich własne nawyki żywnościowe oraz decyzje zakupowe. Poinformuj uczestników o tych celach drugiej części,
a następnie przejdź do ćwiczeń.

✍ ĆWICZENIE (15 minut)

Poniższe ćwiczenie ma na celu pokazanie uczestnikom, że zmiana klimatu zaczyna się na ich własnych talerzach. W pierwszej kolejności
poproś uczestników, by zaprezentowali wszystkim zdjęcia potraw, które wykonali przed warsztatami. Ważne, by uczestnicy opisali krótko
swoje fotografie i wytłumaczyli pozostałej części grupy, jak często jedzą tego typu potrawy.
Za pomocą aplikacji Padlet umieśćcie wszystkie zdjęcia na jednej tablicy. Gdy już wszystkie zdjęcia znajdą się na ekranie, przeprowadźcie
krótką dyskusję na temat zaprezentowanych dań.

? Pytania pomocnicze:
		 • Ile z zaprezentowanych potraw zawierało mięso?
		 • Które potrawy były sporządzone na bazie składników lokalnych, a ile z nich wymagało wykorzystania
			 egzotycznych owoców, warzyw, przypraw?
		 • Jaka część potraw była zapakowana? Jaki to był rodzaj opakowań?
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( 1 5

m i n u t )

Po krótkiej przerwie powitaj uczestników ponownie i zapytaj, czy udało im się coś zjeść. Zapytaj, czy wybierając przekąskę, wzięli już pod
uwagę wiedzę dotychczas zdobytą na zajęciach. Poinformuj także, że w kolejnym zadaniu poszerzycie wnioski płynące z poprzedniej
dyskusji.

✍ ĆWICZENIE (15 minut)

W tym ćwiczeniu uczestnicy pogłębią refleksje płynące z poprzedzającej je dyskusji. Skupią się na kluczowych problemach systemu
żywności takich, jak: zanieczyszczenie środowiska, emisja gazów cieplarnianych i pustynnienie gleb. Do powyższych zagadnień dodadzą
aspekt społeczny i sytuację drobnych rolników oraz producentów żywności. Da im to pełniejszy obraz systemu żywnościowego i pokaże
jego złożoność.
Aby przeprowadzić uczniów przez ten proces, na wirtualnej tablicy zamieść fotografie kilku dań obiadowych, np.:
1. polędwica wołowa z młodymi ziemniakami i surówką z kiszonej kapusty oraz jabłek,
2. wegańska sałatka z komosy ryżowej (quinoa), awokado, orzechów nerkowca i winogron,
3. filet z łososia z ryżem i sałatką grecką,
4. hamburger.
Poproś uczestników, by powrócili do wcześniej utworzonych grup i na podstawie zdobytej na warsztatach wiedzy zastanowili się nad
ukrytymi kosztami produkcji wybranej potrawy. Podpowiedz uczestnikom, by wzięli pod uwagę nie tylko samo danie, lecz także opakowania, w jakich kupujemy jego składniki, transport produktów, a także samą konsumpcję i powstałe w jej wyniku odpady. Dodatkowo
poproś, by zastanowili się, w jakich warunkach pracują osoby zatrudnione w sektorze żywności i jak wytwarzanie tych produktów wpływa
na ludność zamieszkującą tereny rolne i wiejskie. Poinformuj uczestników, że na wykonanie tego zadania mają pięć minut.
W trakcie zadania na bieżąco pomagaj uczestnikom, korzystając z karty pracy. Po upływie czasu na wykonanie zadania, poproś przedstawicieli grup, by zaprezentowali reszcie efekty pracy oraz by zapisali je na tablicy w odpowiednich kategoriach. W kulminacyjnym momencie
dyskusji zapytaj grupę, czym mogliby zastąpić podane składniki tak, aby ich posiłki były bardziej przyjazne dla klimatu.

(skorzystaj z karty pracy nr 1 - str. 11)

FILM (10 minut)

Po omówieniu poprzedniego zadania, zaprezentuj uczestnikom fragment filmu (https://www.youtube.com/watch?v=B3ngA4GRRaE#t=3m31s, (str. 9 w prezentacji). Poproś uczestników, by w trakcie jego oglądania wypisali najważniejsze lub najbardziej szokujące dla
nich fakty, które przydadzą się do wykonania kolejnego zadania.

✍ ĆWICZENIE (15 minut)

Po obejrzeniu filmu, poproś, by uczestnicy podzieli się swoimi refleksjami i przeczytali zapisane przez siebie fragmenty. Następnie podziel
uczestników warsztatu na dwie grupy – zadaniem jednej z nich będzie wypisanie tych faktów z filmu, które wymagają zmiany systemowej,
na szczeblu globalnym. Członkowie tej grupy wcielą się w decydentów i polityków. Zadaniem drugiej grupy będzie znalezienie rozwiązań
dla tych problemów ukazanych w filmie, które możemy wprowadzić my sami, jako konsumenci i obywatele. Poinformuj uczestników, że
na wykonanie tego zadania będą mieli 15 minut. W połowie wykonywania zadania zacznij umieszczać na tablicy podpowiedzi podane
poniżej. Po upływie czasu na wykonanie zadania poproś, by reprezentant / reprezentantka każdego zespołu przedstawił/a wyniki pracy
w obrębie grupy, a następnie rozpocznijcie dyskusje na ten temat. Porównajcie wypracowane wnioski i omówcie różnice między nimi.
Po zakończeniu dyskusji podsumuj część drugą i przypomnij uczestnikom jej cele. Następnie przejdź do części trzeciej i poinformuj
uczestników, że ostatnią część zajęć poświęcicie na zapoznanie się z alternatywnymi metodami produkcji żywności, rolnictwem ekologicznym i ruchem kooperatyw społecznych.
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Część 3. Alternatywne sposoby produkcji i konsumpcji
Dzięki części pierwszej i drugiej uczestnicy znają już kluczowe zagadnienia z zakresu zmiany klimatu, potrafią je też powiązać z systemem żywnościowym. Wiedzą także, co to znaczy głosować widelcem i jakie znaczenie dla planety mają ich własne posiłki. W części
trzeciej dowiedzą się, skąd można czerpać składniki do ich przygotowania, by dieta była zrównoważona i przyjazna klimatowi. Poznają
także alternatywne sposoby produkcji i konsumpcji żywności oraz sprytne patenty na ograniczenie jej marnowania.

✍ PRACA W GRUPACH (20 minut)

To ćwiczenie ma na celu pokazanie uczestnikom, że system żywnościowy jest różnorodny, a przemysłowe rolnictwo nie jest jedyną formą
produkcji żywności. Należy patrzeć na nie krytycznie i szukać dla niego skutecznych alternatyw.
Zacznij więc od przedstawienia uczestnikom fragmentu prezentacji, w którym przedstawiono najbardziej popularne etykiety i certyfikaty,
jakie możemy znaleźć na opakowaniach żywności (str. 11,12) oraz stronę internetową, pomocną podczas robienia zakupów (str. 13).
Następnie podziel uczestników na dwie grupy. Każdej z nich podaj jedną listę zakupów do zrealizowania i poproś, by wybrali miejsce,
w którym zrobią zakupy oraz określili sposób, w jaki będą je robić. Czy wyposażeni w wiedzę z warsztatów zdecydują się, by kupić
wszystkie produkty? Poinformuj ich, że na wykonanie tego zadania będą mieli 15 minut.
Zwróć uwagę uczestników i uczestniczek na kilka kluczowych kwestii:
➜ opakowanie (część produktów sprzedawanych w plastikowych woreczkach można z powodzeniem kupić na wagę,
wsypując je do własnego pojemnika),
➜ pochodzenie produktów (niektóre składniki znajdujące się na liście zakupów są egzotyczne i niemożliwe do wyhodowania w Polsce,
warto więc zachęcić uczestników zajęć, by znaleźli ich lokalne odpowiedniki),
➜ sezonowość (część produktów znajdujących się na liście jest hodowana w Polsce, ale tylko przez określoną część roku.
Biorąc pod uwagę, że zajęcia odbywają się w czerwcu, warto sprawdzić, które owoce i warzywa z listy dostępne w sklepach
w tym miesiącu są pochodzenia krajowego).
Po upływie czasu przeznaczonego na zadanie poproś przedstawicieli każdej z grup, by zaprezentowali wyniki pracy (pięć minut),
a następnie poświęćcie kolejnych pięć minut na ich omówienie.

(skorzystaj z karty pracy nr 2 - str. 12)

✍ ĆWICZENIE (15 minut)

Skoro zakupy za nami, nadszedł czas na odpowiednie rozpakowanie toreb i zaplanowanie sposobu przechowania przyniesionych do
domu produktów, a także posiłków, które z nich przygotujemy. W tej części poproś uczestników, by powrócili do poprzednio utworzonych
grup. Jednak zanim to nastąpi, najpierw:

➜ wyświetl im fragment prezentacji (str. 16-18), w którym znajdują się dane z raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych
ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) dotyczące skali marnowania żywności
na świecie oraz adekwatna infografika. Aby zobrazować im skalę problemu, powiedz, że w Polsce w każdej sekundzie przez cały
rok wyrzucanych do kosza jest blisko 153 kg żywności w całym łańcuchu żywnościowym, a aż 92 kg w polskich domach.
To tak jakby każdego dnia, przez cały rok, w każdej sekundzie Polacy tylko w swoich domach wyrzucali 184 bochenki chleba.
➜ zasugeruj, że częścią jedzenia mogą się podzielić (str. 19 w prezentacji)
Po zaprezentowaniu obu materiałów poproś uczestników, by zaplanowali spożycie przyniesionych do domu zakupów. Poinformuj, że na
wykonanie zadania mają dziesięć minut.

? Pytania pomocnicze:

		
		
		
		

•
•
•
•

Zastanówcie się, jak rozmieścić zakupy na poszczególnych półkach w lodówce i szafkach w kuchni.
Jak powinniście przechowywać pieczywo, a jak warzywa i owoce?
Które składniki powinniście zjeść jako pierwsze?
Które możecie ze sobą połączyć, by przygotować z nich smaczny posiłek?

Po upływie czasu przeznaczonego na zadanie poproś przedstawicielki i przedstawicieli grup (innych niż te w poprzednim zadaniu),
by podzielili się z resztą efektami ich pracy. Następnie krótko omówcie wyniki (pięć minut).
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Systemy żywnościowe w obliczu zmiany klimatu.

✍ ZAKOŃCZENIE (15 minut)

Zapytaj, czy ktoś chciałby coś dodać do ostatniego ćwiczenia lub ma pytania do całości warsztatu. Po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości,
podziękuj uczestnikom i uczestniczkom za pracę i wysiłek włożone w realizację zadań.
Jeśli grupa weźmie udział w warsztacie Funkcjonowanie ludzkiego umysłu w obliczu zmian klimatu, poinformuj, że mają do zrealizowania zadanie domowe:
Na podstawie wiedzy zdobytej podczas warsztatów spróbujcie przekonać dwie osoby z najbliższego otoczenia do zmiany nawyków
związanych z konsumpcją, nabywaniem i przechowywaniem żywności. Postarajcie się zapamiętać ich reakcje na używane przez was
argumenty. Zanotujcie to, co wyda wam się najciekawsze lub najbardziej zaskakujące, a przede wszystkim: czy odnieśliście sukces. Jeśli
spotkacie się z reakcjami negatywnymi (np. zaprzeczenie, niechęć słuchania), zanotujcie, jak się poczuliście, jaka była wasza własna reakcja.
Następnie podsumuj krótko warsztat. Poproś uczestników i uczestniczki o opinie.

? Pytania pomocnicze:
		 • Czego się nauczyłeś / nauczyłaś?
		 • Co ci się podobało?
		 • Czego ci zabrakło?

✍ ZADANIA DLA CHĘTNYCH:
1. Obliczcie swój ślad węglowy za pomocą kalkulatora (https://offset.climateneutralnow.org/footprintcalc) i zastanówcie się,
		 jakie zmiany możecie wprowadzić w codziennym życiu, by poprawić swój wynik.
2. Przeprowadźcie obserwacje dotyczące zakupów i marnowania żywności we własnym domu. Jak często wasza lodówka
		 jest wypełniona po brzegi? Jaką część tego jesteście w stanie zjeść, a co wyrzucacie? Sprawdźcie, które produkty marnują się
		 u was najczęściej i stwórzcie ciekawy przepis z ich wykorzystaniem.
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✎ Karta pracy nr 1
Z układu pokarmowego przeżuwaczy (np. bydło mięsne i mleczne), szczególnie w przemysłowym modelu produkcji, wydzielają się
ogromne ilości metanu, którego potencjał cieplarniany jest wielokrotnie wyższy niż w przypadku CO2.

Emisje gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji mięsa stanowią 14% wszystkich emisji, czyli tyle, co emisje pochodzące
z transportu. Dla przykładu, jeden dzień bez mięsa oznacza 85 tysięcy ton ekwiwalentu CO2, czyli tyle, ile produkuje 6,5 miliona
samochodów.

Część dostępnych na rynku warzyw i owoców jest uprawiana w Polsce, inne są importowane. W zależności od ich trwałości i kraju
pochodzenia import odbywa się drogą lądową, morską lub lotniczą. Czasami dostępność zależy od pory roku i możliwości przechowywania. Taki transport to ogromne koszty środowiskowe, emisja gazów i zużycie paliw kopalnych: ropy, węgla i gazu.

Produkcja zwierzęca jest wyjątkowo kosztowna, jeśli chodzi o zużycie wody. Do wyprodukowania kilograma wołowiny potrzeba jej
ok. 15–20 tysięcy litrów.

Mięso z hodowli przemysłowych jest złej jakości: w jego produkcji stosuje się rutynowo i zapobiegawczo antybiotyki, niezależnie od
faktycznych potrzeb. Nadużywanie takich preparatów i środków przeciwdrobnoustrojowych zwiększa ryzyko powstania superbakterii
odpornych na działanie leków, co ma znaczenie także dla zdrowia ludzi.

Pasza, którą otrzymują krowy w chowie przemysłowym, składa się głównie z bogatej w białko śruty sojowej. Taki pokarm sprowadza
się często z innych kontynentów, np. Ameryki Południowej.

Ogromna skala produkcji i większa wydajność w przypadku przemysłowego chowu zwierząt sprawia, że z rynku eliminowani są niewielcy producenci mięsa, którzy zapewniają zwierzętom humanitarne warunki życia i uboju. Duża część z nich rezygnuje z dotychczas
wykonywanej pracy i przeprowadza się do miast. Tym samym wieś się wyludnia.

Prawa drobnych rolników m.in. w Brazylii i Argentynie są coraz częściej łamane. Wielu z nich jest bezprawnie wysiedlanych, a ich
ziemie konfiskowane pod wielkoobszarowe uprawy soi na eksport do Europy. Tym samym coraz więcej osób popada w ubóstwo
i emigruje do slumsów na obrzeżach wielkich miast.

Populacja dziko żyjących ryb łososiowatych jest krytycznie zagrożona w Bałtyku i północnym Atlantyku. Akwakultura (hodowla
w klatkach umieszczonych w morzu) wymaga ogromnych ilości pasz (mączka rybna i olej) oraz powoduje znaczne zanieczyszczenie mórz. Dodatkowo ludność zamieszkująca tereny nabrzeżne i tradycyjnie zajmująca się rybołówstwem traci podstawowe źródło
dochodu oraz element własnej tożsamości kulturowej.

Popyt na superfoods sprawia, że produkcja kierowana jest na eksport, a lokalna społeczność często pozbawiana jest podstawy
lub ważnego składnika diety.

Wiele opakowań, w których kupujemy jedzenie, nie nadaje się do recyklingu i po zużyciu trafia na wysypisko śmieci. Śmieci te są często
eksportowane do krajów Globalnego Południa, gdzie przez setki lat rozkładają się na wysypiskach.
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✎ Karta pracy nr 2
LISTA 1.

LISTA 2.

banany

kiwi

mango

jabłka

truskawki

grejpfruty

rzodkiewki

winogrona

marchew

granat

bakłażan

papryka

sok pomarańczowy

smoothie owocowe

dziki

kasza gryczana

kasza jaglana

kasza bulgur

pierś z kurczaka

makaron

masło

łosoś atlantycki

jogurt z kumkwatem

jogurt z płatkami owsianymi i marakują

pieczywo

mleko

pieczywo
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Pułapki naszego umysłu,

czyli jak nasz mózg utrudnia nam
zmiany, które mogą ocalić planetę.

Warsztat na temat zmian nawyków związanych z żywnością.
autorki: Joanna Brzezińska, Joanna Humka

		
		

Czas warsztatu: 160-170 minut
Wiek uczestników i uczestniczek: 15–19 lat

		

Cele warsztatu:

			

WIEDZA

			

Uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się:

			
➜ dlaczego zmiana zmiana nawyków, w szczególności tych związanych z konsumpcją,
				 nabywaniem i przechowywaniem żywności, jest trudna,
			
➜ czym są mechanizmy obronne i jak działają trzy z nich.

UMIEJĘTNOŚCI

			
			
		
		

Uczestnicy i uczestniczki zdobędą umiejętność:
➜ analizowania reakcji swoich i innych osób na trudne informacje,
➜ budowania narracji, która zachęci inne osoby do wprowadzania trudnych zmian w swoim życiu.

POSTAWY

			
			
		

Uczestnicy i uczestniczki wykażą postawę:
➜ empatii, otwartości i zrozumienia na zróżnicowane reakcje na zmianę, która pomoże w zachęcaniu innych

			

do podjęcia działania i zmiany nawyków na bardziej przyjazne klimatowi.

		
		

n METODY:

		
		
		
		
		

✔ dyskusja,
✔ praca w grupach,
✔ 5 razy dlaczego (5 Whys),
✔ burza mózgów,
✔ rozwiązywanie problemu - praca na przykładach.

		
		

n MATERIAŁY I NARZĘDZIA:
n Warsztaty online:
✍ narzędzie do spotkań umożliwiające podział na mniejsze grupy (np. Zoom, Microsoft Teams),
✍ tablica online z możliwością dodawania własnych karteczek (np. Miro, Conceptboard).
n Warsztaty stacjonarne:
✍ flipchart lub tablica.

		
		
		
		
		

Wprowadzenie metodyczne:

Warsztat podzielony jest na dwie części. W pierwszej z nich uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, czym są mechanizmy obronne i jakie
bariery poznawcze utrudniają przyjmowanie nowych informacji oraz zmianę poglądów i nawyków. Druga część będzie wprowadzeniem
do tego, jak budować narrację, aby skutecznie zachęcać odbiorców i odbiorczynie do zmiany nawyków związanych z konsumpcją, nabywaniem i przechowywaniem żywności.

Wprowadzenie merytoryczne:

Zachęcamy cię do sięgnięcia po materiał merytoryczny, który uzupełnia informacje na tematy poruszone podczas warsztatu. Materiał
ten przeznaczony jest dla młodzieży, ale może być również przydatny dla przeprowadzenia warsztatów.
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POWITANIE (3 lub 13 minut)
Przywitaj uczestników i uczestniczki warsztatu. Zapoznaj ich z celami warsztatu.

✍ ĆWICZENIE (opcjonalnie) (10 minut)

Poinformuj uczestników i uczestniczki, że zanim przejdziecie do głównego tematu, wykonacie ćwiczenie, które pozwoli im się lepiej
poznać i przełamać lody. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z ćwiczenia, jeśli prowadzisz warsztaty dla grupy osób, które jeszcze
się nie znają. Proponujemy dwie wersje ćwiczenia. Wybierz jedną z nich.
a. Podziel uczestników i uczestniczki na czteroosobowe grupy. Ich zadaniem będzie znalezienie trzech cech wspólnych (np. hobby,
podobnych doświadczeń wakacyjnych, gustów smakowych, ulubionego koloru) i po jednej cesze charakterystycznej dla każdej osoby.
b. Podziel uczestników i uczestniczki na czteroosobowe grupy. Każda osoba wypowiada na swój temat trzy zdania, z czego tylko jedno
jest prawdziwe. Wszyscy po kolei dzielą się trzema zdaniami, a pozostałe osoby w grupie zgadują, która wypowiedź jest prawdziwa.
Zachęć uczestników i uczestniczki do podawania ciekawych, niebanalnych informacji o sobie.

WPROWADZENIE MERYTORYCZNE (15 minut)
W zależności od tego, czy grupa wzięła udział w warsztatach na podstawie scenariusza Planeta pyta: jaka żywność na XXI wiek,
czyli czy na pewno wiesz, co jesz i dlaczego warto głosować widelcem:
A. Jeśli warsztat odbywa się po przeprowadzeniu pierwszego scenariusza, zapytaj uczestników i uczestniczki, czy mają jakieś
		 przemyślenia po poprzednim spotkaniu. Co zapamiętali? Czego się nauczyli?
		
		
		
		

Przypomnij zadanie, które dostali na koniec poprzedniego warsztatu, i które polegało na przekonaniu dwóch osób do
wprowadzenia zmiany w swoich nawykach związanych z zakupem, konsumpcją i przechowywaniem żywności, aby były
bardziej przyjazne dla klimatu. Zapytaj o to, z jakimi reakcjami się spotkali. Co ich najbardziej zaskoczyło? Co było najmniej
zaskakujące? Jak oni sami zareagowali na odpowiedź innych osób? Jakie emocje w nich to wywołało?

		
		
		

Przykładowe odpowiedzi: osoba nie chciała mnie słuchać, zdenerwowało mnie to. Osoba odpowiadała na moje argumenty,
posługując się mitami, co wywołało u mnie złość. Osoba odpowiedziała, że jej nie interesuje ten temat, co spowodowało mój
smutek i żal.

B. Jeśli ten warsztat przeprowadzany jest niezależnie, przekaż młodzieży fragment materiału Planeta pyta: jaka żywność na XXI
		 wiek, czyli czy na pewno wiesz, co jesz i dlaczego warto głosować widelcem (załącznik nr 1). Powiedz im, że mają pięć minut
		 na zapoznanie się z nim. Po tym czasie poprowadź rozmowę na temat możliwych reakcji na przekazane informacje.

			
? Pytania pomocnicze:
				 • Czy uczestnicy i uczestniczki znali te fakty?
				 • Jaka może być reakcja na takie informacje?
				 • Czy taka informacja może zmienić nawyki osób? Dlaczego tak / nie?
Poinformuj, że dzisiaj będziecie rozmawiać o tym, jak nasz umysł może reagować na informacje, które są dla nas trudne (np. fakt,
że nasze zachowanie ma negatywny wpływ na środowisko naturalne lub życie innych osób), i jak te reakcje wpływają na możliwość
zmiany nawyków.

Przypomnij, że warsztat dotyczy nawyków żywnościowych, które mają negatywny wpływ na środowisko naturalne. Zaznacz, że zrozumienie reakcji naszego umysłu pozwala na budowanie argumentacji, która może przekonać naszych odbiorców i odbiorczynie do zmiany.
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Część 1. Dlaczego ludzie nie chcą słuchać, przyjąć do wiadomości,
			 zrozumieć i się zmienić?
n ZMIANA JEST TRUDNA
✍ DYSKUSJA (25 minut)

Zadaj uczestnikom i uczestniczkom pytanie, czy zmiany są trudne. Następnie przedstaw kilka przykładów i poproś o udzielenie odpowiedzi, jak skomplikowane jest to zadanie w konkretnym przypadku.
Przykłady:
Jak trudno jest:
➜ ograniczyć spożywanie mięsa, kiedy twoi znajomi często jedzą mięso,
➜ ograniczyć spożywanie mięsa, gdy twoi znajomi są weganami,
➜ zacząć kupować ekologiczną żywność mieszkając w dużym mieście,
➜ zacząć kupować ekologiczną żywność mieszkając w małej miejscowości,
➜ zacząć jeździć rowerem do szkoły w zimę,
➜ zacząć jeździć rowerem do szkoły na wiosnę,
➜ zacząć pisać prawą ręką w przypadku osób leworęcznych lub lewą ręką w przypadku osób praworęcznych,
➜ acząć codziennie się gimnastykować.
Warto przedstawić co najmniej dwa warianty każdej zmiany, modyfikując warunki, w której ma nastąpić (w powyższych przykładach
zostało to ujęte np. w przykładzie ograniczenia spożywania mięsa).
Jeśli prowadzisz warsztaty zdalnie, wykorzystaj narzędzie do ankiet online (np. Google Forms, Menti). Przygotuj ankietę, w której uczestnicy i uczestniczki będą mieli możliwość udzielania odpowiedzi w skali 1–5.
Jeśli prowadzisz warsztaty stacjonarne, poproś o skalowanie odpowiedzi przez umieszczanie rąk na odpowiedniej wysokości, gdzie podniesiono wysoko ręce oznaczają „bardzo łatwo”, a opuszczone ręce „bardzo trudno”.
Po ćwiczeniu powtórz pytanie z początku zadania: czy zmiany są trudne? Przygotuj na tablicy dwie kolumny: „co ułatwia nam zmianę”
i „co utrudnia nam zmianę”. Następnie przeprowadź rozmowę o tym, co ma wpływ na ich poziom trudności i zapisuj odpowiedzi w odpowiedniej rubryce.

? Pytania pomocnicze:
		 • jakie czynniki wpływają na trudność wprowadzenia zmiany? (Przykładowe odpowiedzi: otoczenie
			 (znajomi, rodzina), warunki atmosferyczne, dostępność do produktów i usług, nasze własne uwarunkowania
			 i cechy charakteru),
		 • co może nam pomóc we wprowadzaniu zmian?
Możesz również zapytać uczestników i uczestniczki, czy doświadczyli kiedyś zmiany, która była dla nich trudna i co decydowało o stopniu
trudności. Na zachętę możesz opowiedzieć o własnym doświadczeniu.
Po zakończeniu ćwiczenia spójrzcie razem na tablicę. Zwróć uwagę, że niektóre czynniki mają charakter psychologiczny. Postarajcie się
je wybrać spośród innych i umieścić na dole kolumn, aby były wyraźnie widoczne. Dopytaj uczestników, czy znają inne czynniki psychologiczne, które mogą pomóc lub utrudnić zmianę (możliwe odpowiedzi to: strach, lęk, silna wola, determinacja). Następnie skup się na
aspektach, które utrudniają zmianę.
Podsumuj zadanie, zauważając, że gdy decydujemy się na inne rozwiązania, zawsze dowiadujemy się nowej rzeczy, wiemy, że czegoś się
boimy. Wyjaśnij, że bardzo często psychologiczne bariery są poza naszą świadomością, nie zdajemy sobie z nich sprawy.

n MECHANIZMY OBRONNE (30 minut)
✍ WYKŁAD + ROZMOWA (10 minut)

Poinformuj grupę, że omówicie teraz trzy mechanizmy obronne, które nie pozwalają dotrzeć nowym informacjom do naszego umysłu.
Wytłumacz, czym są mechanizmy obronne i pokrótce opisz trzy z nich, które pełnią wyjątkową funkcję w kontekście informacji na temat
zmiany klimatu: wyparcie, zaprzeczenie, racjonalizacja. Do każdego punktu podaj prosty przykład i zapytaj uczestników i uczestniczki,
czy mogą zaproponować jakiś inny (np. z własnego doświadczenia). Jeśli grupa brała udział w warsztacie Planeta pyta: jaka żywność na
XXI wiek, czyli czy na pewno wiesz, co jesz i dlaczego warto głosować widelcem, dowiedz się, czy podczas realizacji zadania domowego spotkali się z którąś z tych reakcji. Weryfikuj, czy dobrze dostosowują mechanizm obronny do konkretnej sytuacji.

16

Pułapki naszego umysłu

czyli jak nasz mózg utrudnia nam zmiany, które mogą ocalić planetę.

Mechanizmy obronne to metody naszego umysłu, które pozwalają nam zmniejszyć nieprzyjemne odczucia bez konieczności zmiany
zachowania czy innych elementów rzeczywistości. Bronią naszego ja (czyli ego) przed dopuszczeniem do świadomości informacji, że
możemy postępować w sposób nieracjonalny, niemądry i nieetyczny oraz przed przykrymi emocjami, jak: lęk, smutek, poczucie winy czy
bezradność.
Wybrane mechanizmy obronne:
a. wyparcie
Polega na tym, że umysł nie dopuszcza do świadomości lub z niej wypycha te elementy poznawcze, które są dla nas „niewygodne” lub
sprzeczne z naszym obrazem świata.
Przykład: mój umysł, aby uniknąć lęku, sprawia, że zapominam o wizycie u dentysty i ją przegapiam.
b. zaprzeczenie
Zachodzi, gdy umysł uznaje informację wzbudzającą napięcie za nieprawdziwą lub mniej istotną, niż jest w rzeczywistości. Zaprzeczenie
może również dotyczyć naszej odpowiedzialności.
Przykład: tak bardzo boję się dentysty, że uznaję moje problemy stomatologiczne za mało istotne i nie dowierzam, że nieleczone zęby
mogą mieć poważniejsze konsekwencje.
c. racjonalizacja
Ten mechanizm dotyczy motywów naszego działania lub postaw. Kiedy nasze zachowanie jest nieakceptowalne lub doświadczyliśmy
porażki, zaczynamy się usprawiedliwiać, szukając pozornie racjonalnych przyczyn.
Przykład: kiedy przez nieodpowiednią higienę jamy ustnej okazuje się, że muszę poddać się drogiemu leczeniu, mówię sobie „Mycie i
nitkowanie zębów nic by nie pomogło, to geny, w rodzinie wszyscy mają słabe zęby”.

✍ PRACA W GRUPACH (7 minut)

Po wyjaśnieniu powyższych mechanizmów zaproponuj ćwiczenie, w którym uczestnicy i uczestniczki sprawdzą, jak dobrze rozumieją
omówione mechanizmy obronne. Podziel młodzież na grupy cztero-sześcioosobowe. Każdej z grup udostępnij trzy historie osób, które
stosują konkretny mechanizm obronny (załącznik nr 2). Zadaniem grupy jest dopasowanie reakcji osoby do jednego z trzech mechanizmów obronnych.

✍ DYSKUSJA (13 minut)

Po zakończeniu pracy w grupach przedstaw dobre odpowiedzi i zapytaj, czy ktoś ma jakieś wątpliwości. Następnie zadaj pytanie otwarte:
dlaczego pojawiają się takie reakcje? Poprowadź dyskusję w takim kierunku, aby dojść do poniższych wniosków:
- Mamy potrzebę myślenia o sobie jak najlepiej i zachowania wysokiego poziomu samooceny.
- Chcemy postrzegać się jako osoby racjonalne, uczciwe, przyzwoite oraz podejmujące rozsądne i etyczne decyzje. W rzeczywistości
jednak często okazuje się, że wcale tacy nie jesteśmy.
- Kiedy docierają do nas informacje sprzeczne z wyobrażeniem siebie jako osoby racjonalnej, rozsądnej i uczciwej, możemy poczuć nieprzyjemne napięcie (nazywane dysonansem poznawczym) i w jego redukcji pomagają mechanizmy obronne.
- Gdy jakaś ważna sprawa lub informacja wywoła uczucie dyskomfortu, jesteśmy zmotywowani do jego zredukowania (na tej samej zasadzie jak dążymy do pozbycia się uczucia głodu czy pragnienia) i wtedy korzystamy z mechanizmów obronnych.
Poproś uczestników i uczestniczki o zastanowienie się, jakie były powody pojawienia się mechanizmów obronnych u bohaterów swoich
historyjek.
Przykładowe możliwe odpowiedzi:
➜ lęk,
➜ lenistwo,
➜ niechęć do zmiany,
➜ brak gotowości na niewygodę,
➜ brak chęci do zrezygnowania z przyjemności / wygody,
➜ niechęć do wyróżniania się na tle innych osób,
➜ trudność w akceptowaniu wiadomości, które są niezgodne z naszym światopoglądem.
Wytłumacz, że często taki mechanizm uruchamia się wówczas, kiedy informacja wymagałaby od nas zmiany, która naruszałaby nasz
komfort życia, np. informacja o negatywnym wpływie długich łańcuchów dostaw na klimat w teorii powinna doprowadzić nas do chęci
zmiany diety na sezonową, aby ratować planetę (działanie racjonalne, uczciwe i etyczne). Jednakże wymagałoby to od nas rezygnacji
z pewnego komfortu (np. możliwości spożywania pomidorów przez cały rok, ograniczenia spożywania takich owoców, jak pomarańcze,
arbuzy i melony).
Wytłumacz, że zmiana klimatu jest też szczególnym zjawiskiem, które w większym stopniu może powodować u nas dyskomfort i przyczyniać się do włączania się mechanizmów obronnych lub po prostu do braku działania. Wpływają na to tzw. bariery psychiczne. Powiedz,
że na koniec warsztatu przekażesz uczestnikom i uczestniczkom dostęp do dodatkowego materiału merytorycznego, w którym znajdą
więcej informacji na ten temat.

17

Pułapki naszego umysłu

czyli jak nasz mózg utrudnia nam zmiany, które mogą ocalić planetę.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P r z e r w a

( 1 0

m i n u t )

n ŻYWNOŚĆ JAKO SZCZEGÓLNY ELEMENT NASZEGO ŻYCIA (27 minut)
✍ DYSKUSJA (5 minut)

Zwróć uwagę na to, że mechanizmy obronne włączają się w różnym stopniu w zależności od tego, czego dotyczy informacja. Jeśli coś
odgrywa w naszym życiu wyjątkową rolę, tym silniej umysł będzie nas próbował ochronić przed informacją, która jest sprzeczna z naszą
wizją. Żywność jest jedną z rzeczy, która stanowi wyjątkowo ważny element naszego życia.
Wybierz kilka zdjęć dotyczących okoliczności spożywania żywności (załącznik nr 3) i przedstaw je uczestnikom i uczestniczkom. Poproś
ich, aby przy każdym zdjęciu wymienili kilka ról, które pełni żywność w danej sytuacji.
Przykładowe odpowiedzi:
➜ świętowanie sukcesu lub szczególnego dnia, np. urodzin,
➜ chęć wspólnego spędzenia czasu,
➜ zajadanie problemów,
➜ okazywanie uczuć,
➜ podtrzymanie tradycji rodzinnych,
➜ wspomnienie miłych chwil, np. wakacji,
➜ podążanie za modą.
Podsumuj odpowiedzi i powiedz, że kończycie właśnie pierwszą część warsztatu, która miała na celu zrozumienie, dlaczego tak trudno jest nam zmienić nasze nawyki żywnościowe – zarówno z powodów psychologicznych (mechanizmy obronne), jak i społecznych
(np. niechęć do odstawania od znajomych).

✍ ĆWICZENIE (22 minut) „5 RAZY DLACZEGO”
Na podsumowanie tej części zaproponuj grę, której głównym pytaniem będzie:
Dlaczego ludzie nie zwracają uwagi na pochodzenie swojej żywności w dobie zmiany klimatu?
Podziel uczestników i uczestniczki na grupy składające się z czterech–sześciu osób (15 minut). Ich zadaniem będzie zrealizowanie ćwiczenia, które nazywa się 5 Whys (5 razy dlaczego). Po odpowiedzi na pierwotne pytanie (Dlaczego ludzie nie zwracają uwagi na pochodzenie swojej żywności w dobie zmiany klimatu?) młodzież zadaje pytanie „dlaczego?” do właśnie uzyskanej odpowiedzi. Powtarza to
ćwiczenie z trzema kolejnymi odpowiedziami, co doprowadzi ich do źródłowej odpowiedzi na pierwotne pytanie.
Przykłady:
➜ Dlaczego ludzie nie zwracają uwagi na pochodzenie swojej żywności w dobie zmiany klimatu?
na temat wpływu przemysłu żywnościowego na klimat.

➜

Ponieważ nie mają wiedzy

➜ Dlaczego ludzie nie mają wiedzy na temat wpływu przemysłu żywnościowego na klimat? ➜ Ponieważ nie czytają na ten temat.
➜ Dlaczego nie czytają na ten temat? ➜ Ponieważ spędzają więcej czasu w mediach społecznościowych.
➜ Dlaczego spędzają więcej czasu w mediach społecznościowych? ➜ Ponieważ w ten sposób utrzymują kontakt ze znajomymi.
➜ Dlaczego w ten sposób utrzymują kontakt ze znajomymi? ➜ Ponieważ tak jest łatwiej, niż umawiać się na spotkania.
Jeśli prowadzisz warsztaty online, przygotuj na wspólnej tablicy miejsce dla każdego zespołu do zapisania swoich propozycji odpowiedzi.
Poproś grupy, aby swoje odpowiedzi umieszczali na karteczkach w odpowiednim miejscu.
Dlaczego ludzie nie zwracają uwagi na pochodzenie swojej żywności w dobie zmiany klimatu?
D l a c z e g o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?
D l a c z e g o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?
D l a c z e g o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?
D l a c z e g o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?
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Jeśli prowadzisz warsztaty stacjonarne, grupy zapisują swoje odpowiedzi na własnych arkuszach.
Po zakończeniu pracy w grupach, poproś wybrane trzy zespoły, aby podzieliły się swoimi przemyśleniami. Doceń tok myślowy każdej z
grupy – każdy był dobry i wzbogacający dyskusję. Zaznacz, że nie ma złych i dobrych odpowiedzi.
Przekaż uczestnikom i uczestniczkom, że wypracowane odpowiedzi w tym ćwiczeniu mogą pomóc im zrozumieć inne osoby, tak aby móc
przygotować dla nich przekonywującą, angażującą i ciekawą kampanię / narrację.

Część 2. Jak mówić, aby ludzie chcieli nas słuchać, przyjąć do wiadomości
			 i się zmienić?
n ZMIANA JEST MOŻLIWA…
✍ ROZMOWA (7 minut)
Przypomnij uczestnikom i uczestniczkom, że celem warsztatu jest umiejętność takiego konstruowania argumentów, żeby przekonać
innych do zmiany praktyk związanych z konsumpcją, nabywaniem i przechowywaniem żywności na przyjazne dla klimatu. Poproś dwie–
trzy osoby o krótką wypowiedź na temat zmiany.

? Pytania pomocnicze:
		 • czy łatwo jest przekonać kogoś do zmiany?
		 • jeśli zmiany na poziomie indywidualnym są tak trudne, czy wielkie społeczne zmiany są możliwe?
Po rozmowie zauważ, że mimo wszystko zmiany da się dokonać. Ewolucja myśli, poglądów i zachowań jest wpisana w życie i rozwój
człowieka, mamy na to mnóstwo przykładów na świecie, w lokalnych społecznościach i w indywidualnych życiorysach.
Podaj przykłady zmian:

➜ zniesienie niewolnictwa,
➜ zdobywanie praw przez kobiety, mniejszości i dzieci,
➜ powszechna edukacja i brak analfabetyzmu,
➜ poprawa warunków sanitarnych,
➜ zmiana poglądów,
➜ zmiana diety.

… A MY MOŻEMY JEJ POMÓC
✍ FILM I DEBATA (30 minut)
Zapytaj, czy zmianę nawyków może przyspieszyć jej promocja, np. w ramach kampanii społecznej. Zapytaj, czy młodzież zna przykład
kampanii społecznej lub edukacyjnej, która umożliwiła dynamiczne działania.
Jeśli uczestnicy i uczestniczki mają problem z wymienieniem przykładów, przypomnij kampanię przeciwko plastikowym słomkom.
Poinformuj, że przejdziecie teraz do tego, jak można budować swoją narrację, aby promować zmianę (być agentami i agentkami zmiany).
Podziel uczestników i uczestniczki na cztero–sześcioosobowe osobowe zespoły (15 minut). Poproś o obejrzenie trzech krótkich filmików,
które przedstawiają radykalnie różną narrację na temat potrzeby i możliwości zmiany. Zadaniem grupy jest określenie, które elementy
każdego z filmików zachęcają, a które zniechęcają do zmiany i wybranie tego filmiku, który najbardziej zachęca ich samych do zmiany.
Jeśli prowadzisz warsztaty online, przygotuj na wspólnej tablicy trzy kolumny (po jednej na każdy filmik). Poproś grupy, aby swoje odpowiedzi umieszczały na karteczkach w odpowiednich kolumnach w czasie pracy w grupie.
Jeśli prowadzisz warsztaty stacjonarne, grupy zapisują swoje odpowiedzi na karteczkach, a na koniec naklejają je na wspólny flipchart.
Filmiki:
a. Poznaj Kooperatywę Spożywczą „Dobrze” (2:33): https://www.youtube.com/watch?v=rzs6NU1-iFk
b. Ty też niszczysz swój dom (0:45): https://www.youtube.com/watch?v=eNNLXTx2LBg
c. Our house is on fire (1:00): https://www.youtube.com/watch?v=eT32UFzA7E8
Po ćwiczeniu podsumujcie pracę. Zapytaj, które elementy wydały im się najbardziej zachęcające do zmiany, a które najmniej.
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Przykładowe odpowiedzi:
➜ zachęcające do zmiany:
➜ poznajemy konkretne osoby,
➜ widzimy konkretną zmianę, konkretne działanie, którego możemy się podjąć,
➜ widzimy, że zmiana jest pozytywna, osoby są zadowolone, jest dużo osób,
➜ widzimy problem, czujemy motywację.
➜ zniechęcające do zmiany:
➜ wzbudza poczucie winy, złość, niechęć do bohaterów i bohaterek,
➜ nie daje rozwiązań,
➜ kolorystyka jest negatywna,
➜ czujemy, że robi się z nas głupców, którzy nie chcą pomagać.
Podziękuj za odpowiedzi i powiedz, że są trafne. Poinformuj, że specjaliści i specjalistki od psychologii i od komunikacji wypracowali
kilka elementów, które mogą nam pomóc w budowaniu pozytywnej narracji, która zachęci inne osoby do zmiany. Są to:
➜ pokazywanie, jaki jest problem, co wymaga zmiany, ale mówienie o tym językiem wyważonym i niewzbudzającym poczucia
winy czy bezsensu podejmowania działań (np. nie należy tworzyć katastroficznej wizji, która może doprowadzić odbiorców
i odbiorczynie do uznania, że „jest już za późno na zmiany”),
➜ pokazywanie konkretnych przykładów, opowiadanie historii rzeczywistych osób, z którymi możemy się utożsamić,
które wzbudzają naszą sympatię,
➜ pokazywanie, że proponowana zmiana jest pozytywna, daje ludziom satysfakcję,
➜ odnoszenie się do wartości, które są ważne dla odbiorców i odbiorczyń (np. dbanie o rodzinę i przyjaciół, moda, oszczędność),
➜ podkreślanie, że każda zmiana jest ważna, każda nasza decyzja ma znaczenie.

✍ ZAKOŃCZENIE (8 minut)
Zapytaj, czy ktoś ma jakiekolwiek pytania do tego ćwiczenia lub do innych fragmentów warsztatu. Po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości,
podziękuj uczestnikom i uczestniczkom za pracę i wysiłek włożone w realizację zadań.
Jeśli grupa weźmie udział w warsztacie Klimat na zmiany postaw, czyli jak mówić, by poruszać do działania, poinformuj, że mają do
zrealizowania zadanie, które wesprze ich pracę podczas kolejnego warsztatu:
Prześledźcie media społecznościowe i znajdźcie osobę, która dokonała zmiany w życiu, zaczęła zajmować się czymś innym, wybrała
nową ścieżkę (może to być zmiana zarówno na dobre lub na złe).

? Spróbujcie odpowiedzieć na pytania:
		 • co ją do tego skłoniło?
		 • jaką rolę w tej przemianie miało szeroko pojmowane otoczenie, jaką odegrali bliscy i znajomi?
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✎ Załącznik nr 1
Emisje

Rolnictwo przyczynia się do nasilania efektu cieplarnianego przez generowanie emisji. Szacuje się, że system produkcji żywności całościowo odpowiada za 44–57% ich globalnego poziomu. Źródłami tych emisji są: zmiany sposobu użytkowania gruntów / wylesianie
(15–18%), uprawa ziemi (11–15%), przetwarzanie i pakowanie (8–10%), transport (5–6%), marnowanie żywności (3-4%) i przechowywanie
/ mrożenie (2–4%).
Należy zwrócić uwagę, że w rolnictwie mamy do czynienia z trzema gazami, które nasilają efekt cieplarniany. Są to: dwutlenek węgla
(CO2), metan (CH4) i podtlenek azotu (N2O), przy czym potencjał tworzenia efektu cieplarnianego oraz czas pozostawania w atmosferze
dwóch ostatnich gazów jest znacznie wyższy niż w przypadku dwutlenku węgla. Jednak kluczowy faktem jest to, że łączna wysokość
emisji tych gazów na wszystkich etapach systemu żywnościowego jest ściśle związana z przyjętym modelem produkcji.

Woda

Intensyfikacja produkcji i wzrost temperatury zwiększają zapotrzebowanie na wodę, której poziom w gruncie się obniża. Zasoby wody
pitnej kurczą się w skali świata, dlatego dbanie o ich zachowanie oraz stan ekologiczny w produkcji rolnej są tak istotne. Bez wody nie da
się produkować żywności. Rolnictwo natomiast ponosi znaczną odpowiedzialność za eutrofizację (przeżyźnienie) wód.

Gleba

Intensywna produkcja rolna oparta o nawozy sztuczne i pestycydy syntetyczne prowadzi do degradacji gleb – stają się one jałowe, niezdolne do retencji wody, pełne pozostałości substancji chemicznych. Badania pokazują, że wiele gleb w perspektywie kilkudziesięciu lat
przestanie nadawać się do uprawy.

Różnorodność biologiczna

Okres, w którym żyjemy, nazywany jest szóstym wielkim wymieraniem gatunków. Zanik różnorodności stanowi zagrożenie dla ekosystemów. Gatunki wymierają z powodu zmiany warunków klimatycznych, a także utraty siedlisk. W Polsce wiele organizmów żyje na
pograniczu obszarów naturalnych i rolniczych. Przemiany w kierunku dalszego uprzemysłowienia i intensyfikacji w rolnictwie są dla nich
śmiertelnym zagrożeniem. Jednocześnie warunkiem zrównoważonej i trwałej produkcji rolnej są stabilność ekosystemów oraz usługi ekosystemowe (czyli działania, które mają swoją wymierną wartość i są świadczone nieodpłatnie przez zdrowe ekosystemy, m.in. związane
z regulowaniem składu atmosfery, oczyszczaniem wód czy zapylaniem).
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✎ Załącznik nr 2
Materiał dla grup (1)
Hania

Hania ma 21 lat, jest studentką i uwielbia spędzać czas ze znajomymi w knajpach. Wyjścia ze znajomymi na pizzę czy hamburgera to dla
niej największa przyjemność, na którą nie mogła sobie wcześniej pozwolić w szkole średniej. Ostatnio Hania w drodze do pizzerii zobaczyła plakat, który informował o wpływie produkcji mięsa na klimat. Mimo to zupełnie go zignorowała i zamówiła swoją ulubioną pizzę
pepperoni.

Krzysiek

Krzysiek to młody chłopak, który pracuje w firmie przewozowej. Czasami w radiu, którego słucha podczas jazdy, podają informacje o
tym, że ociepla się klimat i że ta zmiana wpłynie na nasze życie. Wskazane są konkretne dane dotyczące zmiany temperatury i rozkładu
opadów, a naukowcy tłumaczą, co nas w związku z tym czeka. Od pewnego czasu Krzysiek nie słucha już radia, tylko wyszukuje podcasty,
które skupiają się na tym, jak wielkim spiskiem jest globalne ocieplenie i kto na tym zarabia.

Ela

Ela to młoda warszawianka, która uważa się za osobę proekologiczną. Została wegetarianką i kupuje ekologiczne warzywa i owoce:
awokado z Meksyku, pomidory z Hiszpanii, nasiona chía z Peru, melony z Turcji... Prowadzi Instagrama, gdzie umieszcza swoje potrawy.
Ostatnio koleżanka Eli zwróciła jej uwagę na ślad węglowy jej diety. Ela odpowiedziała, że wegetarianie muszą opierać swoją dietę na
produktach pochodzących z daleka, bo nie ma innego wyjścia.

Materiał dla grup (2)
Beata

Beata ma 34 lata i jest mamą dwójki dzieci. Jej córka Karolina jest w czwartej klasie i starsze koleżanki przeprowadziły dla jej grupy zajęcia
na temat zmiany klimatu. Kiedy dziewczynka wróciła do domu, opowiedziała mamie o tej lekcji i zachęciła do wspólnego obejrzenia filmu
na ten temat w internecie. Beata jednak poczuła się ogromnie śpiąca i zdrzemnęła się, zamiast oglądać.

Mariola

Mariola od kilku lat ogląda wszystkie filmy i Instagrama swojej ulubionej youtuberki modowej. Od jakiegoś czasu influencerka zaczęła
wrzucać coraz więcej treści na temat zmiany klimatu, ograniczenia konsumpcji, dawania drugiego życia rzeczom i diecie przyjaznej dla
planety, opartej na lokalnych produktach. Mariola zaczęła czytać sceptyczne komentarze, które zarzucały instagramerce „lansowanie się
na modnej ekologii” i stwierdziła, że chyba faktycznie zmiana klimatu i ekologia to nic więcej niż moda.

Kamil

Kamil często przygotowuje sobie jedzenie z dalekich stron: bardzo lubi sushi, meksykańskie tacos, japoński ramen, malijskie maffe. Składniki jego potraw są transportowane z daleka, a Kamil nie weryfikuje ich pochodzenia. Pewnego dnia Kamil czyta o wpływie transportu
żywności na zmianę klimatu. Stwierdza jednak, że warto kupować produkty z innych krajów, bo gdyby nie ich konsumpcja, to rolnicy
i rolniczki zostaliby pozbawieni pracy.

Materiał dla prowadzącej i prowadzącego z odpowiedziami
✔ Hania – wyparcie
✔ Krzysiek – zaprzeczenie
✔ Ela – racjonalizacja
✔ Beata – wyparcie
✔ Mariola – zaprzeczenie
✔ Kamil - racjonalizacja
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Klimat na zmiany postaw,
czyli jak mówić, by poruszać
do działania.

Warsztat z tworzenia kampanii społecznych.
autorka: Jacek Wasilewski

		
		

Czas warsztatu: 150 minut
Wiek uczestników i uczestniczek: 15–19 lat

		

Cele warsztatu:

			

WIEDZA

			

Uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się:
➜ jakie są podstawowe potrzeby człowieka i poznają hierarchię ich wartości,
➜ jaką rolę w naszym życiu odgrywa zaspokojanie tych potrzeb i jakie znaczenie ma to dla naszej komunikacji,
➜ czym jest storytelling.

			
			

			

UMIEJĘTNOŚCI

			
			
		
		

Uczestnicy i uczestniczki zdobędą umiejętność:
➜ tworzenia perswazyjnych komunikatów,
➜ budowania przekonujących narracji.

POSTAWY

			
			
		

Uczestnicy i uczestniczki wykażą postawę:
➜ empatii wobec odbiorców komunikatów oraz chęć zmieniania postaw społecznych zogniskowanych wokół

			

żywienia poprzez skuteczną narrację.

		
		
		

n METODY:

		
		
		
		

✔ dyskusja,
✔ praca w grupach,
✔ brainstorming,
✔ analiza ramowa podanych przykładów.

		
		

n MATERIAŁY I NARZĘDZIA:
n Warsztaty online:
✍ narzędzie do spotkań umożliwiające podział na mniejsze grupy (np. Zoom, Microsoft Teams),
✍ tablica online z możliwością dodawania własnych karteczek (np. Miro, Conceptboard).
✍ prezentacja multimedialna.
n Warsztaty stacjonarne:
✍ flipchart lub tablica,
✍ rzutnik,
✍ prezentacja multimedialna.

		
		
		
		
		
		
		

Wprowadzenie metodyczne:

Warsztat podzielony jest na trzy części. W pierwszej uczestnicy i uczestniczki wymieniają potrzeby, jakie ich motywują do zmiany swoich
zachowań oraz opisują bariery sprawiające, że taka zmiana nie zachodzi.
Druga część zajęć skupi się na związaniu potrzeb z określonym zachowaniem – a więc zaspokojeniem potrzeby przez zmianę podejścia do
zagadnienia żywności. Dodatkowo uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, jak pokonać bariery wymienione w pierwszej części warsztatu.
Trzecia część poświęcona jest praktyce, a więc kreowaniu postów, memów, bannerów reklamowych motywujących do podejmowania
bardziej świadomych decyzji żywieniowych (ograniczeniu spożycia mięsa, niemarnowania żywności, wybierania produktów lokalnych
i sezonowych).
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POWITANIE (2 minut)
Przywitaj uczestników i uczestniczki warsztatu. Zapoznaj ich z celami warsztatu.

WPROWADZENIE MERYTORYCZNE (15 minut)
Inspirowanie do zmiany wymaga odpowiednich narzędzi: wzorców językowych, rozpoznania grupy docelowej i zbadania jej potrzeb.
Każe też odpowiedzieć na pytanie: co powstrzymuje nas przed zmianą i jak pokonać te bariery? Poniższy materiał pokazuje, jak
w łatwy sposób tworzyć perswazyjne komunikaty, które będą pobudzać do działania na rzecz walki ze skutkami zmian klimatu,
a w szczególności – jak nakłaniać do zmiany nawyków żywnościowych.
Poinformuj uczestników o powyższych celach warsztatu i przejdź do omówienia pracy domowej bądź wykonania ćwiczenia na rozgrzewkę.
W zależności od tego, czy grupa wzięła udział w warsztatach na podstawie scenariusza Pułapki naszego umysłu, czyli jak nasz
mózg utrudnia nam zmiany, które mogą ocalić planetę:
A.
		
		
		
		

Jeśli warsztat odbywa się po przeprowadzeniu pierwszych i drugich zajęć, zapytaj uczestników i uczestniczki, czy mają jakieś
przemyślenia po poprzednim spotkaniu. Co zapamiętali? Czego się nauczyli?
Przypomnij zadanie domowe z poprzedniego warsztatu, które polegało na prześledzeniu mediów społecznościowych
i znalezieniu jednej osoby, która dokonała znaczącej zmiany w życiu oraz wskazaniu powodów tej metamorfozy, a także
przeanalizowaniu roli otoczenia w procesie.

		
		

Zapytaj o to, czy łatwo było znaleźć takie osoby. Których przemian było więcej: pozytywnych czy negatywnych?
Co najbardziej zaskoczyło uczestników warsztatów podczas wykonywania tego zadania? Jakie emocje w nich to wywołało?

TYP PRZEMIANY ŻYCIOWEJ (POZYTYWNA / NEGATYWNA)

Poproś uczestników, by zamieścili wybrane przykłady przemian osób, które znają z mediów społecznościowych na tablicy lub
flipcharcie (wersja stacjonarna) albo na wirtualnej tablicy (wersja zdalna). Dla urozmaicenia zadania umieść tam również wykres,
w którym oś pionowa oznacza typ przemiany (dobra lub zła) , a oś pozioma – znaczenie innych ludzi w procesie tej zmiany.
PRZEMIANA ŻYCIOWA - TYP A WPŁYW OTOCZENIA

ZNACZENIE INNYCH W PROCESIE PRZEMIANY
B. Jeśli ten warsztat przeprowadzany jest niezależnie od pozostałych, wyświetl fragment prezentacji dołączonej do materiału,
		 w której znalazły się sylwetki trzech znanych osób (zdjęcia wraz z krótkimi opisami), które niedawno dokonały życiowej
		
przemiany. Poproś uczestników, by zapoznali się z materiałem, a po upływie 5 minut przeprowadź krótką dyskusję na jego temat.

			
? Pytania pomocnicze:
				 • Czy uczestnicy i uczestniczki znali wcześniej te osoby?
				 • Co sądzą o zaprezentowanych przemianach?
				 • Jaki udział w tych przemianach mieli znajomi i bliscy zaprezentowanych osób?
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Część 1. Uczestnicy poznają hierarchię potrzeb jako najważniejszego czynnika
			 podczas zmiany postaw.
✍ ĆWICZENIE (10 minut)

Po krótkiej rozgrzewce i omówieniu zadania domowego, wyświetl uczestnikom kolejny krótki film, będący wprowadzeniem do zagadnienia
hierarchii potrzeb („Piramida potrzeb czyli Twoje prawdziwe życiowe potrzeby” - czas 5:46 https://www.youtube.com/watch?v=i-NE1hjaf2U).
Następnie przejdź do rozmowy z uczniami na temat hierarchii potrzeb. Podziel uczestników i uczestniczki na trzy grupy i poproś, by
wspólnie przedyskutowali temat potrzeb zgodnie z poniższymi pytaniami. Poproś, by zapisali swoje odpowiedzi w stworzonym przez
siebie pliku Word.

➜ Jakie rzeczy są dla ciebie ważne, a jakie mniej?
➜ Jak starasz się zaspokajać potrzeby związane z ważnymi dla ciebie sprawami?
➜ Co czujesz, kiedy dana potrzeba nie jest zaspokojona?

✍ ĆWICZENIE (20 minut)

Zaprezentuj na tablicy lub flipcharcie (wersja stacjonarna) albo na wirtualnej tablicy (wersja zdalna) wcześniej przygotowaną chmurę
tagów dołączoną do scenariusza warsztatów. Poproś uczestników, by spośród zawartych w niej pojęć wybrali najważniejsze i mniej ważne
potrzeby, a następnie uszeregowali je w kolejności od najbardziej do najmniej dla nich istotnych.

(skorzystaj z karty pracy nr 1 - str. 34)
? Pytania pomocnicze:

		
		
		
		

•
•
•
•

Które potrzeby wymienione wyżej pokryły się z tymi wypisanymi przez was w poprzednim zadaniu. O czym to świadczy?
Jak dana potrzeba może być zaspokojona przez zmianę nawyków żywnościowych? Jak nazwać to zaspokojenie?
Jakie działania się z tym wiążą?
Jakie wyzwania i bariery możemy napotkać podczas próby zaspokojenia potrzeb?

✍ ĆWICZENIE (15 minut)

Kolejne ćwiczenie ma na celu pokazanie uczniom, jak analiza potrzeb znajduje zastosowanie w tworzeniu przekazów reklamowych.
Za przykład posłużą tu głośne kampanie społeczne – jedna nieudana i niezrozumiała dla odbiorców, druga – z klarownym przekazem, która odniosła międzynarodowy sukces. Zaprezentuj je uczestnikom, nie mówiąc, którą uważasz za wzór, a którą za antyprzykład
i poproś ich, by sami dokonali oceny. Podczas dyskusji zwróć uwagę na emocje, jakie towarzyszyły uczestnikom podczas oglądania
spotów. Które z reklam wywołały śmiech, zażenowanie lub wzbudziły skrajne reakcje. (15 minut)

✎ Załącznik nr 1
Wzorowo skonstruowana kampania, która odniosła sukces

Kampania Fundacji Viva! Paka dla bezdomniaka
http://konkurs.kampaniespoleczne.pl/kk_kampanie.php?edycja=2013&kk_id=595&action=szczegoly
Kampania Greenpeace I’m sorry https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/greenpeace_tck_barack_obama

Antyprzykład – kampania, która wywołała u odbiorców efekt odwrotny do zamierzonego
Króliki - kampania prozdrowotna NPZ https://www.youtube.com/watch?v=8YAl2VXscyE (00:30)

			

? Pytania pomocnicze:

				
				
				
				
				

•
•
•
•
•

Jakie były wasze wrażenia po obejrzeniu obu kampanii?
Czy przekaz kampanii był dla was zrozumiały?
Na jakie potrzeby waszym zdaniem odpowiadały zaprezentowane spoty?
Jakie elementy były wspólne dla obu filmów, a co uznalibyście za główne różnice?
Która z kampanii mogła być bardziej efektywna i dlaczego?

Po zakończonej dyskusji poinformuj uczestników, że właśnie zakończyliście część pierwszą warsztatów. Podsumuj ją krótko, kładąc nacisk
na aspekt potrzeb. Dodaj, że w kolejnej części tuż po przerwie przejdziecie do samodzielnego konstruowania komunikatów, na wzór tych,
które zobaczyli w poprzednim ćwiczeniu.
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Część 2. Konstruowanie własnych komunikatów.
Ta część ma za zadanie przygotować uczestniczki i uczestników do konstruowania własnych komunikatów na temat zmiany nawyków
żywnościowych. Do zdobytej już wiedzy o potrzebach odbiorców dodamy kontekst, w jakim powstaje komunikat, rolę jego nadawcy
i sytuacji, w jakiej komunikat jest przekazywany.

✍ PRACA W GRUPACH (20 minut)

Zacznij od zapoznania uczestników z fragmentem materiału merytorycznego dotyczącego barier psychologicznych (Klimat na
widelcu. Jak tworzyć kampanie społeczne związane z żywnością i zmianami klimatu, str 22-27). Poinformuj ich, że mają pięć
minut na przeczytanie wstępu i co najmniej dwóch wybranych podpunktów (A-D) podrozdziału. Pomocna będzie także prezentacja
dołączona do scenariusza, którą możesz wyświetlić na ekranie. Następnie podziel uczestników warsztatów na dwie grupy, w ramach których
młodzież wymyśli po pięć przykładów:
A. sytuacji, w których pojawi się potrzeba zmiany nawyków żywnościowych.

				
? Pytania pomocnicze:
					 • W jakiej sytuacji można zaspokoić daną potrzebę przez zmianę nawyków żywnościowych?
					 • Jaki kontekst będzie najbardziej wiarygodny?
					 • Czy w kontekście zmiany nawyków żywnościowych lepiej odwoływać się do czasów minionych lub do przyszłości?
					 • Czy bardziej perswazyjna dla naszej grupy okaże się sytuacja komediowa czy też temat powinien
						 być potraktowany poważnie?
B. osób, które mogłyby być przedstawione w danym komunikacie,

				
? Pytania pomocnicze:
					 • Czy ten komunikat powinien być osobisty, wynikać w własnego doświadczenia nadawcy?
					 • Czy nadawcą powinna być osoba oceniana pozytywnie: szef kuchni, modelka, trener sportowy,
						 czy też osoba, która nie poradziła sobie z danym problemem, a jej wypowiedź ma charakter przestrogi
						 (palacz chory na raka płuc przestrzegający o szkodliwości tytoniu)?
		 			 • Czy nadawcą może być osoba, na której nam zależy i która chce naszego dobra (chłopak, dziewczyna),
						 czy też ktoś nieznany, osoba z przyszłości?
Po upływie określonego przez ciebie czasu, poproś reprezentantów grup, by podzielili się wynikiem swoich prac. Następnie krótko je
omówcie oraz podsumujcie część drugą warsztatu. Poinformuj uczestników, że poprzednie dwie części miały na celu zapoznanie ich
z podstawami tworzenia wypowiedzi mających przekonywać ludzi do konkretnych zachowań. Przypomnij trzy kluczowe etapy tego
procesu, czyli:

➜ określenie odbiorcy komunikatu i jego potrzeb,
➜ określenie celu naszej wypowiedzi,
➜ zdecydowanie, jaki charakter i treść powinna mieć nasza wypowiedź oraz w jakich okolicznościach
odbiorca powinien mieć z nią styczność.

Część 3. Wiedza w praktyce.
Poinformuj uczestniczki i uczestników do ostatniej części zajęć, poinformuj ich, że teraz będą mieli szansę wykorzystać w praktyce wiedzę
zdobytą w pierwszych dwóch modułach. Na jej podstawie spróbują zbudować własne komunikaty perswazyjne będące elementem
kampanii zmieniającej nawyki żywnościowe.

✍ PRACA W GRUPACH (20 minut)

Podziel uczestników na pięć grup. Zadaniem każdej z nich będzie stworzenie materiału (grafiki oraz tekstu) o tematyce związanej
ze zmianą klimatu i systemem żywnościowym. Poinformuj uczestników, że na realizację tego zadania będą mieli 20 minut. Skorzystaj
z prezentacji multimedialnej pokazującej najważniejsze punkty, które należy wziąć pod uwagę przy realizacji tego zadania:

➜ kto jest nadawcą,
➜ kogo możemy określić jako grupę docelową,
➜ jakie potrzeby odbiorców bierzemy pod uwagę w kampanii,
➜ gdzie umieścimy nasze komunikaty.
Po skończonym zadaniu przejdźcie do analizy pomysłów. Aby przeprowadzić test stworzonych przez uczniów materiałów, skorzystaj
z narzędzia diagnostycznego dodanego do scenariusza zajęć. (20 minut)
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n OPIS ZAŁĄCZNIKA:
Test zrozumiałości – na podstawie informacji zwrotnej próba ulepszenia komunikatu.
a. Czy przekaz jest zrozumiały i logiczny?
b. Czy zawarta w przekazie sprawa jest dla nas ważna i nas interesuje, czy budzi nasze emocje?
c. Czy jasne jest nie tylko, czego dotyczy przekaz, lecz także do czego ma nas skłonić, co powinniśmy pod jego wpływem zrobić?
d. Czy dana osoba jest wiarygodna?
e. Czy dana sytuacja jest wiarygodna albo zabawna?
f. Czy dany sposób wykorzystania treści jest legalny, łatwy i daje szansę na zapoznanie się z komunikatem?
Poproś uczestników, by po przyjęciu informacji zwrotnej od grupy spróbowali wprowadzić poprawki do swoich projektów i przygotowali
docelowe materiały, które następnie opublikują w sieci. (20 minut)

✍ ZAKOŃCZENIE (15 minut)
Zapytaj, czy ktoś ma jakiekolwiek pytania do tego ćwiczenia lub do innych fragmentów warsztatu. Po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości
podziękuj uczestniczkom i uczestnikom za pracę i wysiłek włożone w realizację zadań. Następnie podsumuj krótko warsztat. Poproś
uczestniczki i uczestników o opinie. (15 minut)

					
? Pytania pomocnicze:
							• Czego się nauczyłeś / nauczyłaś?
							• Co ci się podobało?
							• Czego ci zabrakło?
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✎ Karta pracy nr 1
Moc

Bycie wysłuchanym

Niezależność

Dzielenie się

Ochrona

Empatia

Odpoczynek

Humor

Odpowiedzialność

Inicjatywa

Odwaga

Kontakt z naturą

Opieka

Kreatywność

Optymizm

Kształcenie się

Poczucie sensu

Luz

Poczucie wspólnoty

Miłość

Pokój

Nadzieja

Poszanowanie wartości

Seksualność

Poważanie

Spokój wewnętrzny

Prawdomówność

Sprawianie radości

Prywatność

Sprawność

Przewidywalność

Sukces

Przyjemność,

Swoboda wyrażania siebie

Radość życia

Szacunek

Równość

Szczerość

Różnorodność

Uznanie

Akceptacja

Wolność

Aktywność fizyczna

Wpływ

Autentyczność

Zaufanie

Bezpieczeństwo

Zaufanie do siebie

Bliskość

Zdrowie

Bycie zauważonym
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