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  Edukacja Globalna
Jaki problem? woda, śmieci,
konsumpcjonizm

uczniowie 5e podzas realizacji projektu

gra EG

TEG

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, za sprawą projektu "Uczymy
(się) razem dla rozwoju" , zgłębiali problemy Edukacji Globalnej. 
Co kryje się za tym pojęciem? Jesteśmy częścią świata i wzajemnie
zależymy od siebie. Problemy Afryki, Azji są dziś naszymi
problemami. Dlaczego? Zastanówmy się... skąd pochodzą kupowane
przez nas produkty spożywcze; gdzie wyprodukowano nasze jeansy,
koszulki czy pościel; jaki jest prawdziwy koszt Twojego smartfona,
laptopa; dlaczego róże kupowane w supermarkecie są tak tanie, ale
nie pachną?
Dlaczego mieszkańcy Afryki i Azji są biedni, mimo że ich kontynenty są bogate w surowce
mineralne; dlaczego są tanią siłą roboczą dla bogatych Europejczyków; dlaczego pracując
nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb; dlaczego dzieci nie mogą się uczyć, a muszą
pracować? Dlaczego te kontynenty stały się śmietnikiem świata? Dlaczego małe dzieci w
niebezpiecznych warunkach rozkręcają europejskie elektrośmieci- i dlaczego te dzieci
wdychają toksyczne związki chemiczne z naszych elektrośmieci i umierają
przedwcześnie? 
Korzystasz z pracy innych, płacisz za rzeczy i to nie mało, ale ile Twoich pieniędzy trafia do
szwaczki, pracownika plantacji kakao, czy pracownicy szklarni w Kenii (bo tam hodują
róże)
Co Ty masz z tym wspólnego? CO TY możesz zrobić? Na produktach szukaj certyfikatu
Fair Trade lub UTZ, oznaczających sprawiedliwy handel.

Podczas gry uczniowie
uświadomili sobie, że należy
segregować śmieci,aby je
poddawać recyklingowi, bo
bezmyślnie porzucane
rozkładają się bardzo długo.
Guma do żucia rozkłada się
5 lat, pielucha 450, puszka
po napoju 400,bilet,
paragon - 3 miesiące.
Pamiętaj o tym, zanim
wyrzucisz śmieci.
Trzeba oszczędzać wodę,
bo zużywamy jej ogromne
ilości a mamy jej mało.
Woda zajmuje 71%
powierzchni globu, ale wody
pitnej jest tylko 2,5%.
Dziennie mieszkaniec
Europy zużywa 576 litrów
wody, a mieszkaniec krajów
globalnego południa (GP)
zaledwie 10 litrów. Kobiety i
dziewczynki z krajów GP
dziennie przemierzają
średnio 6 kilometrów
przynosząc 20 litrów wody.
 

Zanim uczniowie kupią
kolejną (potrzebną?) parę
jeansów lub koszulkę będą
mogli przypomnieć sobie jej
prawdziwy koszt (przeczytaj
informacje na kolejnych
stronach naszej gazety).
Na koniec gracze wypisali
swoje propozycje ratowania
świata. Zaproponowali
prysznic zamiast kąpieli,
używanie szklanych
opakowań i toreb
wielokrotnego użytku.

M.Karabin

A.Karabin

A.Karabin
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EKOLOGIA  NIE  TYLKO  NA  POKAZ

Pamiętajmy, by dbać o
naszą planetę, bo gdy
okaże się, że to koniec
lot na Marsa może
przekroczyć nasz
budżet.

PRAWDZIWY koszt TWOJEGO ubrania

fObecnie nie trzeba się ruszać z fotela, by
dołączyć do tego jakże szlachetnego ruchu.
Wystarczy pobrać jedną z aplikacji np. LESS
lubVinted.pl. 
Mam nadzieję, że ludzie wytrwają w tym eko
trendzie i będą patrzyli na różne problemy
globalnie, a idąc na zakupy do sklepu
spożywczego w eko- ciuszkach z drugiej ręki,
zrezygnują chociażby z foliowych torebek.

Zofia Wiśniewska

                   EKO CIUSZKI
     Jeżeli śledzicie świat mody to zapewne wiecie, o jakim eko-
trendzie chcę wspomnieć. Tak moi drodzy! Domyśliliście się.To
odzież używana.
Kiedyś powód do wstydu, dzisiaj wręcz przeciwnie. 
Ostatnio second handy przeżywają prawdziwy renesans. Influencerki,
które chcą zaistnieć w internecie promują eko-życie i eko-styl. Z dumą
prezentują stylizacje upolowane w lumpeksach. Kupowanie ubrań z
odzysku promują największe gwiazdy, jak zdobywca Oscara Leonardo
DiCaprio, czy Jennifer Lopez. Wymiana i handel używanymi ciuszkami
jest dziś na topie. Są też dobre dla środowiska(zmniejszają ilość
odpadów) i portfela. 

Dzięki szerszej świadomości o stanie naszego ekosystemu dostrzegamy coraz więcej działań proekologicznych ma jących na
celu poprawić jego los. Młodzi ludzie biorą sprawy w swoje ręce i wychodzą na ulicę, by nawoływać do większej troski o planetę.
Walczą między inny mi o zmniejszenie emisji dwutlenku węgla– głównego sprawcy ocieplania się klimatu.
Nie musimy jednak brać udziału w strajkach klimatycznych, by pomóc. Wystarczy zmiana naszych nawyków i odrobina chęci.
Każdy z nas powinien wykazać trochę zaangażowania,Poczynając od spraw tak błahych jak gasze nie po sobie światła lub
zakręcanie wody w trakcie mycia zębów– zmiany zaczynamy wprowadzać w życie w swoich własnych domach.
Załóżmy odpowiednio oznaczone pojemniki– segregujmy! Nie ulegajmy powszechnemu przekonaniu ,,I tak wszystkie śmieci
lądują w jednej śmieciarce". 
Zainwestujmy w butelkę/dzbanek filtrujący wodę, a okaże się, że ekologiczne w wielu przypadkach oznacza również
ekonomiczne.
Jeśli już musimy kupić napój w plastikowej butelce– wybierzmy jak największą i zgniećmy ją przed wrzuceniem do żółtego
kosza.
Zrezygnujmy z jednorazowych reklamówek, lepszym rozwiązaniem są torby płócienne, czy bawełniane. Z powodzeniem
wykonamy je w domu ze starych firan lub poszewek.

www.cleanclothes

 Kupujesz nowe jeansy, nowy T-shirt, czy wiesz
ile i komu płacisz? 
Czy towar jest wart swojej ceny? 
W jakich warunkach pracują szwaczki?
Cz podział zysków jest sprawiedliwy?
Dlaczego produkcja odzieży w Chinach,
Bangladeszu jest tańsza niż w Europie?
Które marki dbają o ekologię, zdrowie i przywileje
socjalne swoich pracowników?
Ile ubrań potrzebujesz? Ile wyrzucasz?

Sprawdź i dokonaj wyboru.

.

Fairwear Foundation

.
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 Polacy! Marnujemy
rocznie 9 mln ton
jedzenia!
Czas na działanie! 
Marnowanie żywności jest jednym z
największych problemów
współczesnego świata. Gdy
Europejczycy wyrzucają na wysypiska
tony żywności w wielu regionach
świata ludzie głodują. 
ONZ bije na alarm i ustanawia jednym
z celów na lata 2015-2030
ograniczenie marnowania żywności. 
Nie trzeba zostać od razu
freeganinem, wystarczy kilka
prostych zasad, by ratować planetę i
oszczędzić kasę. 

    
Planuj posiłki i rób listy zakupów 
Kupuj lokalnie i sezonowo
Sprawdzaj daty ważności 
Nie ulegaj promocjom 
Bądź kreatywny w kuchni
Wykorzystuj resztki
Odpowiednio przechowywuj
żywność 
Używaj zamrażarki 

Pamiętaj, twoje działanie ma sens! 
Czy wiesz, że wystarczyłoby wyrzucać
o 1/4 mniej jedzenia, by nakarmić
wszystkie niedożywione osoby na
świecie? Bądź świadomy!
Niezjedzona żywność to zmarnowana
energia, woda i wpływ na ocieplenie
klimatu.
      

Czy nurkowanie w śmieciach ma sens?
Freeganie twierdzą, że tak. Głoszą oni zasadę
zapobiegania marnotrawieniu produktów
spożywczych. Nie chcą za nie płacić, ponieważ
uważają, że i tak za dużo jedzenia ludzie
marnują, więc szukają sposobów by zdobyć je za
darmo. Gdzie szukają jedzenia? Najczęściej na
targach, giełdach warzywnych i w śmietnikach.
Brzmi to może kontrowersyjnie, ale podobno przy
hipermarketach można znaleźć całe kartony
dobrych warzyw, owoców i innych produktów. Kto
ma opory przed tym sposobem na życie może
spróbować dzielić się jedzeniem w
jadłodzielniach, które w Polsce cieszą się coraz
większą popularnością lub spróbować gotować
zero waste. To nie jest wcale nowa moda ale po
prostu zaradność. W czasach, kiedy na
sklepowych półkach nie było takiego wyboru jak
dzisiaj nasze babcie wykorzystywały dostępne
produkty, a gotując wykazywały się dużą
kreatywnością. Resztki wykorzystywały do
sporządzenia kolejnych potraw. Jedzenie było
kolorowe i pomysłowe bez wyrzucania jedzenia i
pieniędzy.

Nie chcesz marnować
żywności? Pamiętaj o
prostej zasadzie 4P
Planuj 
Przetwarzaj
Podziel się
Posegreguj 

 Za ich pośrednictwem
lokale gastronomiczne
wystawiają po koniec
dnia na sprzedaż
jedzenie, którego nikt
nie kupił. Wystarczy
pobrać na swój telefon
aplikacje i cieszyć się
pysznym jedzeniem za
grosze.

Aplikacje, które
pomogą ci w walce z
marnowaniem
żywnością to m.in.
wymyślona przez
polskich studentów
apka Foodsi oraz
działająca na terenie
Europy Too good to go
Są to aplikacje zero
waste.

.

Zofia W

.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz
28!

WOŚP zebrał już miliard
na sprzęt medyczny

Dzierzgoński Sztab WOŚP

.

.

WOŚP w pigułce
cel: „działalność w
zakresie ochrony
zdrowia polegająca na
ratowaniu życia
chorych osób, w
szczególności dzieci, i
działanie na rzecz
poprawy stanu ich
zdrowia, jak również
na działaniu na rzecz
promocji zdrowia i
profilaktyki
zdrowotnej” 
data założenia:

 2 marca 1993 przez:
Jurka Owsiaka, L.
Niedźwiedzką-Owsiak,
B. Maruszewskiego,
P.Burczyńskiego,
P.Januszewicza, W.
Chełstowskiego, B.
Bethke

WOŚP finansuje i
prowadzi 6 programów
medycznych
i jeden edukacyjny: 
*Krajowy Program
Leczenia Wad
Ubytkowych i
Wydłużania Kończyn 
u Dzieci
*Program
Powszechnych
Przesiewowych Badań
Słuchu u Noworodków
*Narodowy Program
Wczesnej Diagnostyki
Onkologicznej Dzieci
*Ogólnopolski Program
Leczenia Pompami
Insulinowymi Dzieci z
Cukrzycą 

*Program Leczenia
Osobistymi Pompami
Insulinowymi Kobiet
Ciężarnych z Cukrzycą
*Program
Nieinwazyjnego
Wspomagania
Oddechu u
Noworodków
*Program Leczenia i
Zapobiegania
Retinopatii
Wcześniaka
*Program Edukacyjny
„Ratujemy i Uczymy
Ratować”

Dla Fundacji WOŚP
nie ma rzeczy
niemożliwych! To
światowy fenomen!
Podczas finału
wolontariusze w
różnych zakątkach
naszego globu
zbierają pieniądze na
ratowanie zdrowia i
życia najbardziej

potrzebujących, a
ludzie z otwartym
sercem chętnie
pomagają, dzieląc się
dobrem. Podczas 28
Finału zbierano
fundusze dla
zapewnienia
najwyższych
standardów
diagnostycznych

i leczniczych w
dziecięcej medycynie
zabiegowej.  Nasza
Gmina również, jak co
roku, przyłączyła się
do akcji. Zebrano
rekordową kwotę 59
405, 50 zł!  Mimo iż
tego dnia na zewnątrz
było zimno i
deszczowo, zarówno

serca nas wszystkich,
jak i atmosfera
okazały się niezwykle
gorące.

.

.

.
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