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EDUKACJA GLOBALNA!

!

OPOWIE"CI DZIEWCZYN Z PO#UDNIOWYCH KRAIN

Malala mówi talibom, !e si" ich nie boi
Cele z zakresu edukacji globalnej
• poznanie sytuacji rówie'ników z ca!ego 'wiata
• analiza barier w dost#pie do edukacji w krajach globalnego Po!udnia
• pokazanie pozytywnych dzia!a( na rzecz dost#pu do edukacji
• u'wiadomienie podobie(stw mi#dzy uczniami z Polski i krajów globalnego Po!udnia

Cele ogólnoedukacyjne
• rozwijanie kompetencji wizualnej
• czytanie ze zrozumieniem,
• rozpoznawanie uczu& postaci opowie'ci,
• rozwijanie postawy empatii wobec postaci opowie'ci,
• rozpoznawanie i rozumienie zwi"zków przyczynowo-skutkowych.
• zabieranie g!osu w dyskusji, prezentowanie argumentów, formu!owanie w!asnych

opinii.

Osi$gni#cia
Po zako(czeniu zaj#& ucze(:
• umie wyja'ni& przyczyny nierównego dost#pu do edukacji dziewcz"t i ch!opców w

krajach globalnego Po!udnia
• wie kim jest Malala Yousafzai i umie scharakteryzowa& jej dzia!alno'&

Poj#cia kluczowe
• ró%nice
• podobie(stwa
• równo'&
• odwaga
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EDUKACJA GLOBALNA

MALALA MÓWI TALIBOM, $E SI% ICH NIE BOI

Przebieg lekcji
1. Starter

Porozmawiaj z uczniami o znaczeniu edukacji w %yciu cz!owieka. Pole& uczniom,aby
wyobrazili sobie, %e nie nie mog" chodzi& do szko!y. Jakie uczucia wam towarzysz" kiedy
o tym my'licie? Jak wygl"da!oby wasze %ycie, gdyby'cie nie mieli szans chodzi& do
szko!y? Co oznacza dla dziecka brak dost#pu do szko!y? Jakich codziennych czynno'ci
nie jest w stanie wykona& osoba, która nie umie czyta& i pisa&?
W podsumowaniu powiedz, %e umiej#tno'& pisania i czytania jest niezb#dna we
wspó!czesnym 'wiecie. Jednak wiele dzieci nie ma dost#pu do edukacji. Ponad 57
milionów dzieci na ca!ym 'wiecie nie chodzi do szko!y, z czego wi#kszo'& stanowi"
dziewczynki.

2. Prezentacja multimedialna
Wy'wietl zestaw slajdów „Szko!y krajów globalnego Po!udnia”. Pole& uczniom, aby w
trakcie ich ogl"dania wynotowali, w czym szko!y Po!udnia s" podobne, a w czym ró%ne
od szko!y w Polsce. Zach#& uczniów do dzielenia si# swoimi spostrze%eniami. W
podsumowaniu podkre'l podobie(stwa ( klasy, !awki, tablice, pracownie przedmiotowe,
komputery, boiska, emocje uczniów) a potem zwró& uwag# na ró%nice. W krajach
globalnego Po!udnia wiele szkó!, szczególnie wiejskich jest bardzo skromnie
wyposa%onych, cz#sto bez uj#cia wody, toalety. Jednak dzieci chc" si# uczy&, cho&
napotykaj" liczne przeszkody ( konflikty zbrojne, ubóstwo rodziców, op!aty szkolne,
tradycyjne wyobra%enia o tym, jakiej edukacji potrzebuj" dziewcz#ta, a jakiej ch!opcy).

3. Pogadanka
O czym krzycz" gazety…..
Zapisz na tablicy, lub wy'wietl na slajdzie nast#puj"ce zdania (s" to tytu!y artyku!ów z
gazet z pa)dziernika 2012)
15-letnia uczennica z Pakistanu postrzelona w szkolnym autobusie
Mam jedno marzenie, by dziewczynki na ca!ym 'wiecie bez strachu chodzi!y do szko!y…
Malala Yousafsai chcia!a chodzi& do szko!y i za to postanowili j" zabi&!
Zamachu dokonali talibowie, islamscy terrory'ci
Talibowie twierdz", %e zamach ma by& ostrze%eniem dla wszystkich, którzy o'miel" si# ich
krytykowa&!
Malala - dziewczynka, która odwa%y!a si# sprzeciwi& talibom
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MALALA MÓWI TALIBOM, $E SI% ICH NIE BOI

Zapytaj uczniów: Co mo%na z tych tytu!ów wywnioskowa&? Co si#*wydarzy!o? Gdzie? Kto
strzela! ?Jakie s" podstawowe informacje?
Zbierz odpowiedzi od uczniów i zapisz na tablicy kluczowe tematy: Pakistan;Talibowie/
terroryzm; Malala Yousafsai; Dziewcz#ta nie mog" chodzi& do szko!y.

4. Praca w grupach
Podziel klas# na 4.osobowe zespo!y. Zespó! ma za zadanie zgromadzi& przy pomocy
Internetu lub kart ( ze skryptu dla uczniów) podstawowe informacje na temat Pakistanu,
Talibów i terroryzmu i dost#pu dziewcz"t do edukacji. Nast#pnie spiker z grupy
prezentuje na forum klasy uzyskane wcze'niej informacje.
W podsumowaniu powiedz, %e w"tki , które pojawi!y si# w prezentacjach o Pakistanie
talibach, edukacji dziewcz"t zbiegaj" si# w %yciu pakista(skiej nastolatki Malali Yousafsai.

5. Praca z tekstem
Malala - najodwa%niejsza dziewczynka 'wiata
Zapro' uczniów aby zapoznali si# z biografi" Malali, czytaj"c tekst ze skryptu dla uczniów
Malala mówi talibom, %e si# ich nie boi.
Poprowad% rozmow#, wykorzystuj"c pytania zamieszczone pod tekstem w skrypcie dla
ucznia.

6. Podsumowanie
Porozmawiaj z uczniami o tym, jakie s" zasady wyst"pie( publicznych, czyli jak mówi&,
aby ludzie nas s!uchali.Zach#& uczniów, aby u!o%yli i wyg!osili krótkie wyst"pienie na
jeden z wybranych tematów:
Pióro jest pot!#niejsze ni# miecz
Nawet nastolatek mo#e skutecznie walczy$ o spraw!, któr" uwa#a za wa#n" i s%uszn".

Lektury
Pi"tkowska Renata, Która to Malala?,Wydawnictwo Literatura, $ód) 2015
Yousafsai Malala, Lamb Ch. (2014), To ja, Malala, Warszawa: Prószy(ski i S-ka

Adresy stron internetowych
Ziauddin Yousafzai, Moja córka Malala, TED Talk

www.ted.com/talks/ziauddin_yousafzai_my_daughter_malala?language=pl
https://www.malala.org/
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Marilaine pisze piosenk# o wolno'ci
Sima ma 11 lat a ju% od 5 lat pracuje w cegielni
Tlan Yu zmienia %ycie tysi#cy ludzi takich jak ona
Cele z zakresu edukacji globalnej
• przekaza& podstawowych informacji na temat pracy dzieci, w tym niewolniczej
• wskaza& spectrum czynników z obszaru ekonomii i kultury, które odpowiadaj" za

zjawisko pracy dzieci
• u'wiadomi&, %e praca dzieci nie pozwala na przerwanie cyklu biedy
• u'wiadomi&, %e prawa dzieci s" !amane

Cele ogólnoedukacyjne
• rozwijanie kompetencji wizualnej
• czytanie ze zrozumieniem,
• rozpoznawanie uczu& postaci opowie'ci,
• rozwijanie postawy empatii wobec postaci opowie'ci,
• rozpoznawanie i rozumienie zwi"zków przyczynowo--skutkowych.
• zabieranie g!osu w dyskusji, prezentowanie argumentów, formu!owanie w!asnych

opinii.

Osi$gni#cia
Po zaj#ciach ucze(:
• zna podstawowe fakty dotycz"ce pracy dzieci
• wyja'nia, kiedy mamy do czynienia z prac" dzieci
• wskazuje dlaczego zatrudnianie dzieci oznacza !amanie praw dziecka
• umie wskaza&, jakie metody wypracowa!y instytucje i osoby dzia!aj"ce na rzecz

ca!kowitego wyeliminowania pracy dzieci

Poj#cia kluczowe
praca niewolnicza
prawa dziecka
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Przebieg lekcji
1. Starter
Porozmawiaj z uczniami o tym, czym jest dzieci(stwo. Kogo nazywamy dzieckiem? Czy
nastolatki powinny pracowa&? Jakie prace mog" wykonywa&? Jak d!ugo pracowa&?
Zwró& uwag# uczniów, %e praca dostosowana do mo%liwo'ci nastolatka przynosi korzy'ci.
Podkre'l, %e praca ponad si!y odbiera dziecku szans# na nauk# i zabaw#, nie daje szans na
rozwój.

2. Prezentacja multimedialna
Zaprezentuj uczniom zestaw zdj#& „Dzieci pracuj"”. Zapytaj, jakie prace dzieci wykonuj".
Które z tych prac s" niebezpieczne dla zdrowia i %ycia? W podsumowaniu przedstaw
podstawowe informacje na temat pracy dzieci.

3. Mini wyk!ad
Analiza filmu na YT
Opowiedz o Haiti. Wyja'nij, dlaczego jest to jedne z najbiedniejszych pa(stw 'wiata.
Opowiedz o licznej grupie haita(skich dzieci, okre'lanych mianem restavek.
Wy'wietl film https://www.youtube.com/watch?v=-P8AtI3KmT8
Do jakiej, powszechnie znanej, ba'ni nawi"zuje ten film?
Autor filmu jest Haita(czykiem. Co go sk!oni!o do podj#cia tematu dzieci restavek?

4. Praca z tekstem
Pole& uczniom, by zapoznali si# z opowie'ci" Marilaine (skrypt dla uczennic i uczniów).
Zapro' uczniów do dyskusji, wykorzystuj"c pytania: w czym %ycie Marilaine jest ró%ne od
twojego? Co mo%esz robi&, co mie&, czym si#*cieszy&, a co jest niedost#pne dla dzieci,
które musz" pracowa&?
Jakich praw s" pozbawione dzieci pracuj"ce na Haiti jako s!u%ba domowa w systemie
restavek?
Marilaine i inne dziewcz#ta ze schroniska mówi", %e teraz mog" z optymizmem patrze& w
przysz!o'&. Jakie s" )ród!a tego optymizmu?
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2 godzina
1. Starter
Poinformuj uczniów, %e na lekcji poznaj" %ycie Simy, która, cho& ma dopiero 11 lat, ju% od
5 lat pracuje w cegielni. Jak wygl"da praca w cegielni?

2. Analiza filmu
Zaprezentuj uczniom filmy pokazuj"ce prac# w cegielniach dzia!aj"cych w Azji, w
Pakistanie, Afganistanie i w Indiach Jak powstaj" ceg!y? Jakie czynno'ci trzeba po kolei
wykona&? Z jakich narz#dzi i urz"dze( korzystaj" dzieci pracuj"ce w cegielni?

3.Mini wyk!ad
Przeka% uczniom podstawowe informacje o Afganistanie. Zwró& uwag# uczniów na
sportowe zainteresowania m!odych Afga(czyków (latawce, deskorolki). Opowiedz o
cegielniach, które dzia!aj" w oparciu o prac# przymusow" (po%yczki).

4. Praca z tekstem
Pole& uczniom, by zapoznali si# z opowie'ci" Simy (skrypt dla uczennic i uczniów).
Zapro' uczniów do dyskusji, skoncentrowanej wokó! kwestii, czy sytuacj#, w jakiej
znajduje si# Sima i jej rodzina mo%na nazwa& niewolnictwem.
Przedstaw strategie wykorzystywane przez organizacje pozarz"dowe do zwalczania pracy
niewolniczej (mikropo%yczki, kursy pisania i czytania oraz nauka zawodu dla pracuj"cych
dzieci).

5. Wypowied% plastyczna
Zaprezentuj uczniom plakaty powsta!e na potrzeby kampanii spo!ecznych dotycz"cych
pracy dzieci (zestaw slajdów „Dzieci pracuj"”). Zwró& uwag# na wykorzystywane 'rodki
wyrazu ( rysunek, fotografia, dane liczbowe, kolor, liternictwo) Zach#& uczniów, aby
zaprojektowali i wykonali plakat wspieraj"cy akcj# zwalczania pracy dzieci.
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3 godzina
1. Praca w grupach
Podziel uczniów na grupy 4 osobowe. Powiedz, %e po!owa grup poszuka odpowiedzi na
pytania : kto i gdzie produkuje nasze ubrania , a druga cz#'& grup odpowiedzi na pytanie:
kto i gdzie produkuje nasze telefony komórkowe, tablety, komputery. Dodatkowe pytania:
Z jakich surowców wykonano ubrania/telefony? W jakich krajach surowce te s" dost#pne?
Ile krajów jest zaanga%owanych w wytwarzanie i sprzeda% ubra(/telefonów komórkowych?
Zapro' uczniów do zaprezentowania ich ustale(. W podsumowaniu wykorzystaj tekst ze
skryptu dla uczniów: Czego nie wiecie o produkcji komputerów, telefonów
komórkowych, ubra( i innych sprz#tów codziennego u%ytku?

2. Praca z tekstem. Dyskusja
Zapytaj uczniów co wiedz" o Chinach. Wyja'nij dlaczego Chiny nazywane s" najwi#ksz"
fabryk" 'wiata. Popro' uczniów, aby zapoznali si# z histori" Tlan Yu (skrypt dla uczniów).
Poprowad) dyskusj#, wykorzystuj"c nast#puj"ce pytania : Dlaczego ludzie opuszczaj"
swoje rodzinne miejscowo'ci i godz" si# na prac# za bardzo niskie wynagrodzenie?
Dlaczego w chi(skich fabrykach elektroniki pracuj" g!ównie m!ode dziewczyny?
Jak s"dzisz, jakie zagro%enia dla zdrowia mo%e nie'& za sob" praca przez 12 godzin na
dob#, przez 6 dni w tygodniu?Czy my'lisz, %e w Polsce taka sytuacja by!aby mo%liwa? Czy
by!aby zgodna z prawem?

3. Podsumowanie
Poinformuj uczniów, %e wiele organizacji przygotowuje petycje do znanych firm
elektronicznych i odzie%owych, %eby poprawi!y warunki pracy w fabrykach, gdzie
powstaj" ich produkty. Wspólnie rozwa%cie, czy petycja od konsumentów mo%e co'
zmieni&. Zaproponuj uczniom, aby przygotowali tak" petycj#.

Adresy stron internetowych
http://www.shoutmousepress.org/restavek-freedom
Na stronie wydawnictwa Shout Mouse Press , które razem z Restavek Freedom
Foundation wyda!o ksi"%ki o dzieciach restavek, mo%na obejrze& zdj#cia nastoletnich
autorek oraz pos!ucha& ich historii i piosenek
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Somaly odzyskuje wolno'&
Cele z zakresu edukacji globalnej
• zaprezentowanie zwi"zków mi#dzy stereotypami, dyskryminacj" i przemoc".
• omówienie zjawiska handlu kobietami i dziewcz#tami
• rozwijanie umiej#tno'ci analizowania przypadków !amania praw cz!owieka

Cele ogólnoedukacyjne
• wyszukiwanie informacji w tek'cie
• czytanie ze zrozumieniem,
• rozpoznawanie i rozumienie zwi"zków przyczynowo-skutkowych
• zabieranie g!osu w dyskusji, s!uchanie wypowiedzi innych osób i odnoszenie si#

do ich wypowiedzi, wyci"gnie wniosków, formu!owanie w!asnych opinii.

Osi$gni#cia
Po zaj#ciach ucze( umie:
• scharakteryzowa& zjawisko handlu lud)mi
• omówi& dzia!ania podejmowane przez organizacje pozarz"dowe i spo!eczno'&

mi#dzynarodow" na rzecz wyeliminowania przemocy wobec kobiet i dziewcz"t

Poj#cia kluczowe
przemoc wobec kobiet
handel lud)mi
równo'& p!ci
odpowiedzialno'&
osobiste zaanga%owanie
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Przebieg lekcji
1. Starter
Poprowad) rozmow# z uczniami o przemocy wobec dziewcz"t i kobiet. Wska% jak liczna
jest grupa kobiet do'wiadczaj"cych przemocy. Okre'l, jakie s" najcz#stsze formy przemocy
oraz jakie s" jej g!ówne przyczyny. Krótko omów kampanie spo!eczne maj"ce na celu
zminimalizowanie zjawiska przemocy wobec kobiet:
Nazywam si#*Miliard /One Bilion Rising ;
Mi#dzynarodowy Dzie( Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (25 listopada);
16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet. *
Amnesty International (http://amnesty.org.pl/uwaga-akcja/petycje/stop-przemocy-wobeckobiet.htm)

2. Mini wyk!ad
Porozmawiaj o zjawisku handlu lud)mi. Wyja'nij, %e handel lud)mi to nazwa dzia!ania
przest#pczego, b#d"cego wspó!czesn" form" niewolnictwa. Pod tym poj#ciem rozumiano
pocz"tkowo wy!"cznie handel kobietami, zmuszanymi do prostytucji . W ostatnich latach
znaczenie poj#cia uleg!o znacznemu rozszerzeniu i obejmuje obecnie wszelkie dzia!ania
maj"ce na celu wyzysk ludzi, niezale%nie od p!ci i wieku. Handel w celach seksualnych to
przymuszanie do prostytucji lub pornografii. Handel kobietami i dzie&mi w celach
seksualnych udokumentowano w 175 krajach, szacuje si#, %e dotyka on rocznie miliona
trzystu tysi#cy osób.

3. Praca z tekstem
Zapytaj uczniów co wiedz" o Kambod%y. Przeka% podstawowe informacje. Popro'
uczniów, aby zapoznali si# z histori" Somaly Mam (skrypt dla uczniów).
W podsumowaniu poprowad) dyskusj#, wykorzystuj"c nast#puj"ce pytania:
Co sprawi!o, %e Somaly Mam sta!a si# ofiar" przemocy? Dlaczego przez wiele lat nikt jej
nie pomóg!?
Czy historia Somaly mog!aby wydarzy& si# w Polsce? W jaki sposób mo%na zapobiec
handlowi lud)mi? Jak dziewcz#ta mog" si# przed nim ustrzec?

4. Podsumowanie
Wspólnie przejrzyjcie zasoby strony www fundacji La Strada.
STRONA 10 Z 22!

!

CZAS TRWANIA: JEDNA GODZINA LEKCYJNA

OPOWIE"CI DZIEWCZYN Z PO#UDNIOWYCH KRAIN!

!

Dodatkowe informacje
Z danych Amnesty International wynika, %e w skali ca!ego globu wi#cej kobiet (mi#dzy 15
a 44 rokiem %ycia) umiera na skutek przemocy, ni% na raka, malari# czy w wyniku obra%e(
spowodowanych wypadkami drogowymi. W 2014 roku w Polsce (zgodnie z informacjami
pochodz"cymi z kartotek policyjnych) ponad 100 tysi#cy osób do'wiadczy!o przemocy
domowej.
Analizy Prokuratury Generalnej wykaza!y, %e !"cznie w latach 2009-2011 w Polsce 1524
osoby zosta!y pokrzywdzone w wyniku przest#pstwa handlu lud)mi.

Lektury
Drzyzga E. „Kambod%a. Piek!o dzieci”, Newsweek Polska z 10.10. 2011 r.
Przybysz M., red. (2013) Handel lud)mi i praca przymusowa. Prawa pokrzywdzonych i
'rodki kompensacyjne w prawie mi#dzynarodowym i polskim. Kompendium wiedzy,
Fundacja przeciwko Handlowi Lud)mi i Niewolnictwu „La Strada”, Stowarzyszenie
Edukacji Spo!ecznej i Prawnej „Ius et Ratio” w Szczecinie, Uniwersytet Szczeci(ski
Raport „To jest w naszych r#kach. Stop przemocy wobec kobiet” (2008), Amnesty
International
Ró%y(ska J. (2013) Przemoc wobec kobiet w rodzinie, Centrum Praw Kobiet,
Szab!owski W. „To jest burdel, dziewczynko”, Wysokie Obcasy z 8.05.2011 r.

Adresy stron internetowych
http://amnesty.org.pl- strona Amnesty International, organizacji pozarz"dowej
przeciwstawiaj"cej si# !amaniu praw cz!owieka. W'ród informacji o licznych kampaniach
realizowanych przez AI mo%na znale)& aktualne dane dotycz"ce problemu migracji.
http://www.cpk.org.pl/ - strona Centrum Praw Kobiet, organizacji pozarz"dowej
zajmuj"cej si# przeciwdzia!aniem przemocy wobec dziewcz"t i kobiet. CPK opracowa!o
szereg publikacji antyprzemocowych, które dost#pne s" on-line.
http://www.strada.org.pl/ - strona organizacji pozarz"dowej przeciwdzia!aj"cej handlowi
lud)mi. Jest bogatym )ród!em wiedzy o skali zjawiska, mechanizmach oraz sposobach
rozwiazywania tego, wci"% aktualnego problemu spo!ecznego.
https://www.youtube.com/watch?v=ZuGx5gqzG_E – film prezentuj"cy wyst"pienie
Somaly Mam podczas konferencji zorganizowanej 11.06.2013 r. przez World Affairs
Council w San Francisco.
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Nisha Verma pomaga mamie zbudowa& toalet#
Cele z zakresu edukacji globalnej
• omówi& zjawisko 'wiatowego kryzysu wodnego i sanitarnego
• pokaza&, %e czysta woda i sanitariaty to zasoby, do których dost#p jest ró%ny w krajach

globalnej Pó!nocy i globalnego Po!udnia
• wykaza&, %e dost#p do wody jest powi"zany z takimi globalnymi wyzwaniami, jak

ubóstwo, zapadalno'& na choroby, nierówny status kobiet i m#%czyzn, dost#p do
edukacji

Cele ogólnoedukacyjne
• rozwijanie kompetencji wizualnej
• czytanie ze zrozumieniem
• rozpoznawanie i rozumienie zwi"zków przyczynowo--skutkowych
• zabieranie g!osu w dyskusji, prezentowanie argumentów, formu!owanie w!asnych

opinii

Osi$gni#cia
Po zaj#ciach ucze(:
• rozumie,%e woda pitna jest 'wiatowym zasobem, do którego ludzie nie maj" równego

dost#pu
• opisuje, jak ograniczenia w dost#pie do wody pitnej wp!ywaj" na %ycie ludzi
• wie, %e czysta woda i dost#p do sanitariatów jest warunkiem zdrowia
• umie wykaza& w jaki sposób dost#p do wody jest powi"zany z takimi globalnymi

problemami jak ubóstwo, dost#p do opieki zdrowotnej, do edukacji, nierówny status
kobiet i m#%czyzn
• umie opisa& na przyk!adzie Indii jak radz" sobie z brakiem dost#pu do wody lokalne

spo!eczno'ci
• umie wykaza&, i% dla wielu kobiet skuteczna walka z kryzysem wodnym jest

pocz"tkiem procesu upe!nomocnienia

Poj#cia kluczowe
ró%nice, podobie(stwa
potrzeby
kryzys wodny i sanitarny, prawo do wody prawem cz!owieka
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Przebieg lekcji
1. Starter
Porozmawiaj z uczniami o znaczeniu dost#pu do wody w %yciu cz!owieka. Ustalcie,
sk"d czerpie si# wod# w waszej miejscowo'ci.
Powiedz uczniom, %e przeci#tny Europejczyk zu%ywa 200 litrów dziennie do picia,
gotowania, zmywania, a tak%e do mycia i sp!ukiwania toalet. W krajach, w których brakuje
wody jedna osoba ma zazwyczaj do dyspozycji 10 -11 litrów. O ile wi#cej wody zu%ywamy
w Europie? Zach#& uczniów, aby opisali jak wygl"da!oby ich %ycie, gdyby w domu i szkole
nie by!o bie%"cej wody i toalet.
Na koniec zapytaj: Co jest dla was wa%niejsze: swobodny dost#p do telefonu
komórkowego, czy do toalety? Dlaczego? W podsumowaniu powiedz, %e prawie wszyscy
ludzie na 'wiecie maj" telefony komórkowe, ale tylko po!owa ludzi ma swobodny dost#p
do toalety.

2. Prezentacja multimedialna
Wy'wietl zestaw slajdów obrazuj"cy kryzys wodny i sanitarny. Pole& uczniom, aby w
trakcie ich ogl"dania wynotowali spostrze%enia, które b#d" przydatne w udzielaniu
odpowiedzi na nast#puj"ce pytania:
•Z jakich )róde! czerpi" wod# mieszka(cy Afryki i Azji?
•Kto zajmuje si# transportem wody? Jak woda jest transportowana?
•Jakie zagro%enie dla zdrowia i %ycia doros!ych i dzieci stanowi" )ród!a wody najcz#'ciej
wykorzystywane przez mieszka(ców Afryki i Azji?
Do omówienia slajdów mo%esz wykorzysta& informacje zawarte w podrozdzia!ach
Zu%ycie wody na 'wiecie - o czym ma!o wiemy? i Gar'& faktów o zu%yciu wody na 'wiecie.

3. Pogadanka
Analiza filmu na YT
Poinformuj uczniów, %e Indie to kraj, który do'wiadcza kryzysu wodnego i sanitarnego.
Woda to w Indiach cenne, trudno dost#pne dobro. Miliony mieszka(ców Indii nie maj"
dost#pu do uj#& wody pitnej i do toalety. Porozmawiamy o tym jak mieszka(cy/mieszkanki
biednych dzielnic sobie radz" z problemem brakiem dost#pu do wody i toalety.
Co wiemy o Indiach?
Przedstaw podstawowe informacje o Indiach, zwracaj"c uwag# na ogrom kraju, skal# i
z!o%ono'& problemów, z którymi w!adze musz" si# zmierzy&. Podkre'l post#p jaki Indie
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osi"gn#!y w gospodarce i poziomie wykszta!cenia. Wyja'nij dlaczego ubóstwo jest jednym
z g!ównych problemów spo!ecznych Indii. Obja'nij czym s" slumsy. Wy'wietl filmy
obrazuj"ce %ycie w slumsach.

4. Praca z tekstem
Pole& uczniom, aby zapoznali si# ze zdarzeniami, jakie rozegra!y si# slumsach Rakhi
Mandi. (skrypt dla uczniów i uczennic, tekst Historia Nishy).
Zapytaj uczniów:
Na czym polega kryzys wodny i sanitarny w ubogich dzielnicach indyjskich miast, takich
jak Rakhi Mandi w Kampur? Jakie s" jego przyczyny?
Z jakimi problemami musia!y zmierzy& si# dziewczyny i kobiety mieszkaj"ce w Rakhi
Mandi, a z jakimi ca!a spo!eczno'&?
Dlaczego to Rathna Verma zaj#!" si#*organizacj" komitetu wodnego w swojej dzielnicy?
Co zmieni!o w %yciu mieszka(ców Rakhi Mandi zbudowanie toalet w prywatnych domach
i w szkole?

5. Podsumowanie
1. Porozmawiaj z uczniami o zg!oszonej przez Boliwi# rezolucji ONZ z 2010 roku.
Napisano w niej, %e dost#p do czystej wody pitnej i sanitariatów jest fundamentalnym
prawem ka%dego cz!owieka. Pole& uczniom, aby sprawdzili w Internecie dlaczego to
rz"d Boliwii zg!osi! ten zapis pod obrady ONZ. Nast#pnie popro', aby uczniowie u!o%yli
list#*argumentów, których mo%na by u%y& w uzasadnieniu tej rezolucji.
2. Porozmawiaj z uczniami o sytuacji w Polsce. Czy w Polsce mo%emy mówi& o kryzysie
wodnym? Czy w Polsce brakuje wody? Co mo%emy zrobi&, aby u%ytkowa& wod#
racjonalne, nie niszcz"c 'rodowiska?

Lektury
Arundhati Roy, Bóg rzeczy ma!ych, Pozna&, Wydawnictwo Zysk i S-ka

Debiutancka ksi"%ka indyjskiej pisarki Arundhati Roy. Cz#'ciowo autobiograficzna
powie'& porusza problem dyskryminacji kobiet w Indiach. S" one na poziomie prawnym,
spo!ecznym, kulturowym i politycznym wci"% obywatelkami drugiej kategorii, podobnie
jak przedstawiciele ni%szych kast. Dyskryminacja ze wzgl#du na p!e& i pochodzenie jest
przyczyn" tragedii, które spotykaj" bohaterów i bohaterki powie'ci. Powie'& zyska!a
wielkie mi#dzynarodowe uznanie, czyni"c z Roy pierwsz" kobiet# z Indii, która otrzyma!a
presti%ow" Nagrod# Bookera
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Adresy stron internetowych
http://www.ted.com/talks/joe_madiath_better_toilets_better_life

Joe Madiath- przedsi#biorca spo!eczny, pracownik indyjskiej organizacji pozarz"dowej
opowiada, jak powszechny jest problem braku toalet w Indiach, jakie ma to konsekwencje
i jak spo!eczno'ci lokalne próbuj" sobie z tym problemem radzi&.
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Sunbok ratuje %ycie swoje i córki
Cele z zakresu edukacji globalnej
• przekaza& podstawowe informacje o zjawisku migracji w krajach Pó!nocy i Po!udnia
• kszta!towa& postaw# tolerancji i akceptacji dla uchod)ców z ró%nych stron 'wiata

Cele ogólnoedukacyjne
• rozwijanie kompetencji wizualnej
• czytanie ze zrozumieniem
• rozpoznawanie i rozumienie zwi"zków przyczynowo--skutkowych
• zabieranie g!osu w dyskusji, prezentowanie argumentów, formu!owanie w!asnych

opinii

Osi$gni#cia
Po zaj#ciach ucze( umie:
omówi& zjawisko migracji, jej rodzaje, przyczyny i skutki;
uzasadni& potrzeb# tolerancji i akceptacji dla uchod)ców

Poj#cia kluczowe
migracje
migranci
uchod)cy
azyl
repatrianci
deportacja
solidarno'&
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Przebieg lekcji
1. Starter
Porozmawiaj z uczniami o migracji. Dlaczego ludzie decyduj" si# na migracj#? Co ich do
tego sk!ania? Przeka% podstawowe informacje, wprowadzaj"c takie poj#cia jak migracja
polityczna, migracja ekonomiczna, uchod)cy, azyl, deportacje. Rozwa% z uczniami czy
decyzja o migracji jest !atwa do podj#cia. Jakie s" plusy i minusy migracji?

2. Mini-wyk!ad
Zaprezentuj uczniom, na przyk!adzie Korei Pó!nocnej, jak dzia!a pa(stwo totalitarne.
Zapytaj dlaczego ludzie godz" si# na %ycie w pa(stwie totalitarnym.

3. Praca z tekstem
Pole& uczniom. aby zapoznali si# z histori" Sunbok. Zach#& uczniów do dyskusji,
wykorzystuj"c nast#puj"ce pytania: z jakich powodów Sunbok zdecydowa!a si#*na
ucieczk# z Korei? Czy mo%na j" nazwa& uchod)c"?
W jakim by!a wtedy wieku? Z kim ruszy!a w drog#? Kto jej pomaga!? Jak wygl"da!o %ycie
Sunbok po opuszczeniu Korei? Czym si#*zaj#!a?

4. Podsumowanie/Dyskusja
Poprowad) dyskusj# o uchod)stwie. Zapytaj: Czy uchod)stwa m#%czy)ni i kobiety
do'wiadczaj" tak samo? Komu jest !atwiej a komu trudniej? Czy dzieci mog" samodzielnie
podj"& decyzj# o migracji? (Opowiedz uczniom histori# dwóch braci, którzy w czasach
PRL przedostali si# do Szwecji, ukrywaj"c si# pod podwoziem TIR-a. W oparciu o to
zdarzenie powsta! film 300 mil do nieba w re%yserii M. Dejczera).
Zapytaj uczniów, czy ich zdaniem Polska i inne kraje Unii Europejskiej s" zobowi"zane
oferowa& azyl uchod)com. Jakie argumenty przemawiaj" za tym, by przyjmowa&
uchod)ców, a jakie, %eby tego nie robi&?

Dodatkowe informacje
W 2014 r. 59,5 miliona ludzi zosta!o zmuszonych do opuszczenia swoich miejsc
zamieszkania, ponad 50% z nich to dzieci i m!odzie% poni%ej 18 roku %ycia. 19,5 miliona
osób porzuci!o swoje domostwa uciekaj"c przed konfliktami zbrojnymi.
W 2014 r. w'ród pa(stw, które przyj#!y najwi#cej uchod)ców znalaz!y si#:
- Turcja (1,59 miliona osób),
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- Pakistan (1,51 miliona),
- Liban (1,15 miliona),
- Iran (982*000),
- Etiopia (659*500).

Lektury
World at War. UNHCR Global Trends Forced Displacement in 2014 (2015), United
Nations High Commissioner for Refugees
Kim R., Korea Pó!nocna. Jak trudno %y& w raju, Newsweek Polska z 17.04.2013.
Demick B. (2011), +wiatu nie mamy czego zazdro'ci&. Zwyczajne losy mieszka(ców Korei
Pó!nocnej, Olchowiec: Wydawnictwo Czarne
Suki Kim S. (2015) Pozdrowienia z Korei. Uczy!am dzieci pó!nocnokorea(skich elit,
Wydawnictwo Znak

Adresy stron internetowych
http://www.pah.org.pl – strona Polskiej Akcji Humanitarnej, mo%na na niej znale)&
aktualne informacje o dzia!aniach pomocowych skierowanych m.in. do uchod)ców.
www.nkhrrescuefund.org – strona po!udniowokorea(skiej organizacji pozarz"dowej
zajmuj"cej si# pomoc" uchod)com z Korei Pó!nocnej. Opisano na niej m.in.
do'wiadczenia konkretnych osób, które zdecydowa!y si# na ucieczk# z Korei Pó!nocnej.
http://www.unhcr.org – strona Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych Do
Spraw Uchod)ców, mo%na na niej bie%"ce informacje o skali, kierunkach i przyczynach
migracji oraz wsparciu udzielanym uchod)com.
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Istahil wchodzi na min# i...staje si# silniejsza
Cele z zakresu edukacji globalnej
1.

zaprezentowanie warunków %ycia dzieci i nastolatków z krajów globalnego Po!udnia

2.

u'wiadomienie uczniom jakie zagro%enie dla ludzi, a szczególnie dla dzieci, stanowi"
miny przeciwpiechotne

3.

u'wiadomienie d!ugookresowych skutków konfliktów zbrojnych

4.

u'wiadomienie negatywnych skutków handlu wybranymi rodzajami broni (minami,
broni" kasetow")

Cele ogólnoedukacyjne
• wyszukiwanie informacji w tek'cie
• czytanie ze zrozumieniem,
• rozpoznawanie i rozumienie zwi"zków przyczynowo-skutkowych
• zabieranie g!osu w dyskusji, s!uchanie wypowiedzi innych osób i odnoszenie si# do
• ich wypowiedzi, wyci"gnie wniosków, formu!owanie w!asnych opinii.

Osi$gni#cia
Po zaj#ciach ucze(:
• wymieni& regiony 'wiata, w których miny przeciwpiechotne stanowi" zagro%enie
• opisa&, jak zagro%enie minami wp!ywa na %ycie ludzi, d!ugo po zako(czeniu konfliktu
• omówi& dzia!ania podejmowane przez spo!eczno'& mi#dzynarodow" na rzecz

wyeliminowania min przeciwpiechotnych

Poj#cia kluczowe
konflikt zbrojny
miny przeciwpiechotne
odpowiedzialno'&
osobiste zaanga%owanie
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Przebieg lekcji
1. Starter
Zanim uczniowie wejd" do klasy roz!ó% na !awkach i/lub na pod!odze drobne przedmioty
w jaskrawych kolorach (pude!ka, mydelniczki), lub poprzyklejaj kolorowe kartki. Kiedy
uczniowie wejd" do klasy wi#kszo'& we)mie te przedmioty do r#ki.
Zapytaj uczniów, ilu dotkn#!o/wzi#!o do r#ki, który' z przedmiotów. Powiedz uczniom, %e
to, co tak spontanicznie podnie'li, w krajach dotkni#tych wojn" mog!oby by& min"
przeciwpiechotn". Dotkni#ta mina wybucha, rani"c lub zabijaj"c.

2. Pogadanka
Przedstaw uczniom podstawowe informacje na temat min przeciwpiechotnych.
Porozmawiaj z uczniami, wykorzystuj"c nast#puj"ce pytania: Co my'l" i czuj" mieszka(cy,
wiedz"c, %e ich miejscowo'& jest zaminowana? Jak wygl"da %ycie codzienne ludzi na
terenach, na których pozostawiono miny? Jak wygl"da droga do szko!y, do sklepu, do
lekarza? Jak s"dzicie, w jakich miejscach najcz#'ciej podk!ada si# miny? Jak du%o min
potrzeba, aby ludzie nie chodzili w dane miejsce (jedna, wiele, %adna - wystarczy, aby
ludzie przypuszczali, %e tam s").
Wymie( kraje, w których problem min jest szczególnie dotkliwy (Egipt, Angola, Iran,
Somalia). Zwró& uwag# na obecno'& min w takich krajach jak Chorwacja czy Bo'nia i
Hercegowina, które s" popularnym celem wyjazdów wakacyjnych.
Opowiedz o Somalii i Somalilandzie.

3. Praca z tekstem
Pole& uczniom, aby zapoznali si# z histori" Istahil. Poprowad) dyskusj#, wykorzystuj"c
pytania: Dlaczego miny s" u%ywane? Jakie korzy'ci mo%na odnie'& z ich wykorzystania?
Jakie nios" ze sob" zagro%enia? Jakie konsekwencje dla spo!eczno'ci niesie %ycie na
terenach zaminowanych? W jaki sposób osoba, która straci!a ko(czyn#, niedos!yszy lub
niedowidzi w nast#pstwie wybuchu miny mo%e poradzi& sobie z upraw" roli, zbieraniem
opa!u, transportem wody?

4. Podsumowanie/Dyskusja
Wspólnie z uczniami rozwa%, w jaki sposób mo%na rozwi"za& problem min
przeciwpiechotnych. Zapytaj: Jak du%a jest skala problemu? Ilu krajów dotyczy? Ilu ludzi?
Czy instytucje mi#dzynarodowe powinny zaanga%owa& si# w rozwi"zanie problemu? W
jaki sposób?
Zademonstruj uczniom strony
http://www.mineaction.org/unmas
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http://www.icbl.org/en-gb/home.aspx
https://childrenandarmedconflict.un.org/
Popro' uczniów, aby skomentowali wypowied) Jody Williams, ameryka(skiej dzia!aczki
spo!ecznej, koordynatorki prac Mi#dzynarodowej Kampanii na Rzecz Walki z Minami
Przeciwpiechotnymi ( http://www.icbl.org/en-gb/home.aspx ). Wraz z tym ruchem zosta!a
wyró%niona Pokojow" Nagrod" Nobla w 1997.
Mina przeciwpiechotna jest zawsze i po wsze czasy gotowa, aby zrani$ lub zabi$.To #o%nierz
doskona%y.

Dodatkowe informacje
Przyk!adowa bomba kasetowa CBU - 87 zawiera 202 ma!e bomby BLU-97 o wadze ok. 1,5
kg i d!ugo'ci ok. 20 cm. Nawet je%eli za!o%ymy, %e liczba niewybuchów b#dzie wynosi!a 1
%, to po ka%dej zrzuconej bombie pozostaj" 2 niewybuchy. Przeci#tna warto'&
niewybuchów w broni kasetowej wynosi od 5 do nawet 20%. Szacuje si#, %e podczas
bombardowa( Laosu w latach 60. i 70. lotnictwo USA zrzuci!o 270 mln tego rodzaju
ma!ych bomb. Oznacza to, %e na terenie tego kraju wci"% pozostaj" miliony niewypa!ów.
Do podobnej sytuacji dochodzi!o podczas interwencji wojsk ZSRR w Afganistanie.
Ze wzgl#du na swoje 'miertelne oddzia!ywanie bomby BLU-97 malowane s" na jaskrawe
kolory, aby by!y dobrze widoczne. Sprawia to jednak, %e zwracaj" uwag#, zw!aszcza dzieci.
W 2003 r. podczas interwencji wojsk NATO w Afganistanie organizacje pomocowe
zwróci!y uwag#, %e bomby te maj" identyczny kolor co racje %ywno'ci rozdawane
mieszka(com Afganistanu w ramach pomocy humanitarnej.

Adresy stron internetowych
http://www.mineaction.org/unmas - Oficjalna strona United Nations Mine Action Service
– agenda ONZ dzia!aj"ca na rzecz zmniejszania negatywnych skutków dzia!ania min
l"dowych, amunicji kasetowej i innego rodzaju pozosta!o'ci po konfliktach zbrojnych.
Swoje dzia!ania skupia na 43 obszarach, w których prowadzi dzia!ania edukacyjne i akcje
rozminowywania. Jeden z programów obejmuje Somali#;
https://www.flickr.com/photos/unmassomalia/ - strona ze zdj#ciami publikowanymi przez
UNMAS dzia!aj"cy w Somalii;
http://www.icbl.org/en-gb/home.aspx - strona International Campaign to Ban Landmines
(ICBL) – mi#dzynarodowej sieci skupiaj"cej organizacje pozarz"dowe, dzia!aj"cej w ponad
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100 krajach. Prowadzi dzia!ania na rzecz delegalizacji i usuwania min przeciwpiechotnych
i wspierania osób poszkodowanych lub zagro%onych przez niewybuchy;
http://www.stopclustermunitions.org/en-gb/home.aspx - strona Cluster Munition
Coalition (CMC) – kampanii spo!ecznej dzia!aj"cej na rzecz delegalizacji amunicji
kasetowej i niwelowania skutków jej u%ycia;
http://handicap-international.org.uk/ - strona organizacji Handicap International
wspieraj"cej osoby niepe!nosprawne w krajach rozwijaj"cych si#;
http://www.pck.org.pl/miny/miny,przeciwpiechotne.php – strona Polskiej kampanii na
rzecz zakazu min przeciwpiechotnych i broni kasetowej na portalu Polskiego Czerwonego
Krzy%a;
https://childrenandarmedconflict.un.org/ - strona specjalnego przedstawiciela Sekretarza
Generalnego ds. dzieci w konfliktach zbrojnych;
http://www.m.niedziela.pl/artykul/10315/Papiez-o-minach-przeciwpiechotnych-to artyku! prezentuj"cy krytyczne wypowiedzi papie%a Franciszka na temat u%ywania min
przeciwpiechotnych;
http://www.tvn24.pl/ciekawostki-michalki,5/gigantyczne-szczury-ratuja-ludzkie-zyciewykrywaja-miny-przeciwpiechotne,472054.html – artyku! na temat wykrywania min dzi#ki
pomocy tresowanych szczurów.
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