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Źródło: Raport, World Coca Market, 1 Kwietnia 2014; 
http://worldcocoafoundation.org/about-cocoa/cocoa-market-statistics/  (dostęp: 2015.09.01)

http://worldcocoafoundation.org/about-cocoa/cocoa-market-statistics/




Źródło:

zaokrąglone dane za: 
http://thecnnfreedomproject.blogs.cnn.com/2012/01/17/who-consumes-the-most-chocolate/ 
(dostęp: 2015.09.01)

Ilona Szymańska, Kakao – surowiec zesłany przez bogów, 
http://www.surowce-naturalne.pl/strona/kakao-%E2%80%93-surowiec-zeslany-przez-bogow (dostęp: 2015.09.01)

Polski rynek czekolady – obecny stan oraz prognozy na przyszłość, 
http://inwestor.msp.gov.pl/si/polska-gospodarka/wiadomosci-gospodarcze/28495,Polski-rynek-czekolady-obec-
ny-stan-oraz-prognozy-na-przyszlosc.html (dostęp: 2015.09.01)

Strona Europejskiej kampanii na rzecz sprawiedliwej czekolady, 
http://pl.makechocolatefair.org/tematy/  (dostęp: 2015.09.01)

http://thecnnfreedomproject.blogs.cnn.com/2012/01/17/who-consumes-the-most-chocolate/
http://www.surowce-naturalne.pl/strona/kakao-%E2%80%93-surowiec-zeslany-przez-bogow
http://inwestor.msp.gov.pl/si/polska-gospodarka/wiadomosci-gospodarcze/28495,Polski-rynek-czekolady-obecny-stan-oraz-prognozy-na-przyszlosc.html
http://inwestor.msp.gov.pl/si/polska-gospodarka/wiadomosci-gospodarcze/28495,Polski-rynek-czekolady-obecny-stan-oraz-prognozy-na-przyszlosc.html
http://pl.makechocolatefair.org/tematy/niezrownowazone-rolnictwo
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Źródło: www.wikipedia.pl (dostęp: 2015.09.01)

http://wikipedia.pl//


Rozdaj uczniom fragmenty artykułów poświęconych warunkom pracy w państwach globalnego Południa, 

np. znajdujące się w bazie wiedzy na stronie ekonsument.pl: http://ekonsument.pl/baza_wiedzy.html. 

Dołącz do nich zestaw pytań – ZAŁĄCZNIK NR 4.

6

Polecane artykuły: 

Maria Huma, Kto szyje nasze ubrania, 
http://ekonsument.pl/a598_kto_szyje_nasze_ubrania.html

Justyna Szambelan, Made in China, 
http://ekonsument.pl/a452_made_in_china.html

Anna Paluszek, Wyzysk ludzi, 
http://www.ekonsument.pl/a66923_wyzysk_ludzi.html

Justyna Szambelan, Krwawe minerały, 
http://www.ekonsument.pl/a66700_krwawe_mineraly.html

Justyna Szambelan, Wyzysk w fabrykach, 
http://www.ekonsument.pl/a66701_wyzysk_w_fabrykach.
html

http://ekonsument.pl/baza_wiedzy.html
http://ekonsument.pl/a598_kto_szyje_nasze_ubrania.html
http://ekonsument.pl/a452_made_in_china.html
http://www.ekonsument.pl/a66923_wyzysk_ludzi.html
http://www.ekonsument.pl/a66700_krwawe_mineraly.html
http://www.ekonsument.pl/a66701_wyzysk_w_fabrykach.html
http://www.ekonsument.pl/a66701_wyzysk_w_fabrykach.html
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Polska Akcja Humanitarna, 
http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/218/177/co_to_znaczy_kraj_globalnego_poludnia (dostęp: 2015.08.14)

http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/218/177/co_to_znaczy_kraj_globalnego_poludnia
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Źródło: http://pl.makechocolatefair.org/materialy (dostęp: 2015.09.01)

Źródło: http://www.cleanclothes.pl/materialy/publ_20_price_t_shirt_plpl.jpg (dostęp: 2015.09.01)

Źródło: http://www.reclaimthegym.se/?p=1953 (dostęp: 2015.09.01)

Źródło: http://ulicaekologiczna.pl/zdrowy-styl-zycia/ile-tak-naprawde-kosztuje-lalka-barbie/ (dostęp: 2015.09.01)

Trudno oszacować dokładne dane, ze względu na różnice w płacach między państwami globalnego Południa, 
polityką poszczególnych koncernów. Dla niniejszych celów można uznać, że proporcje są zbliżone do tych 
podanych w dziale „obuwie”.  

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami Cleanclothes: http://cleanclothes.pl/materialy/184/raporty 
(dostęp: 2015.09.01)

http://pl.makechocolatefair.org/materialy
http://www.cleanclothes.pl/materialy/publ_20_price_t_shirt_plpl.jpg
http://www.reclaimthegym.se/?p=1953
http://ulicaekologiczna.pl/zdrowy-styl-zycia/ile-tak-naprawde-kosztuje-lalka-barbie/
http://cleanclothes.pl/materialy/184/raporty






















http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/218/177/co_to_znaczy_kraj_globalnego_poludnia (dostęp: 2015.09.01)

http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/218/177/co_to_znaczy_kraj_globalnego_poludnia


Warto zajrzeć na: 

https://www.youtube.com/watch?v=vkxRv_JLTG8; http://www.foodmiles.com/; 

http://www.fallsbrookcentre.ca/cgi-bin/calculate.pl; 

http://www.footprint-wwf.be/footprintpage.aspx?projectId=115&languageId=12 

https://www.youtube.com/watch?v=vkxRv_JLTG8
http://www.foodmiles.com/
http://www.fallsbrookcentre.ca/cgi-bin/calculate.pl
http://www.footprint-wwf.be/footprintpage.aspx?projectId=115&languageId=12






Food miles i odcisk ekologiczny. Wyjaśnij uczniom pojęcie food miles. Możesz też zaprezentować film: 

https://www.youtube.com/watch?v=vkxRv_JLTG8 (dostęp: 2015.09.01)

Źródło: http://www.ekonsument.pl/a439_food_miles.html (dostęp: 2015.09.01)

Źródło: http://www.ekonsument.pl/a439_food_miles.html (dostęp: 2015.09.01)

https://www.youtube.com/watch?v=vkxRv_JLTG8
http://www.ekonsument.pl/a439_food_miles.html
http://www.ekonsument.pl/a439_food_miles.html


Źródło: http://www.ekonsument.pl/a439_food_miles.html (dostęp: 02.09.2015)

Zachęć uczniów, by zbadali swój odcisk ekologiczny. W tym celu wypełnijcie ankiety na stronie: 

http://www.wwf.pl/mozesz_pomoc/dzialaj_teraz/slad_ekologiczny/ (dostęp: 2015.09.01)

http://www.ekonsument.pl/a439_food_miles.html
http://www.wwf.pl/mozesz_pomoc/dzialaj_teraz/slad_ekologiczny/










(część opracowana na podstawie scenariusza projektu edukacyjnego 

Szukam-Znajduję-Rozwiązuje, P. Sienkiewicz, Fundacja Civis Polonus 

http://mlodziezmawplyw.org.pl/projekty-edukacyjne)

http://mlodziezmawplyw.org.pl/projekty-edukacyjne
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(na podstawie scenariusz projektu edukacyjnego Szukam-Znajduję-Rozwiązuje, P. Sienkiewicz, Fundacja Civis Polonus 

http://mlodziezmawplyw.org.pl/projekty-edukacyjne) (dostęp: 2015.09.01)

(na podstawie scenariusz projektu edukacyjnego Szukam-Znajduję-Rozwiązuje, P. Sienkiewicz, Fundacja Civis Polonus 

http://mlodziezmawplyw.org.pl/projekty-edukacyjne) (dostęp: 2015.09.01)

http://mlodziezmawplyw.org.pl/projekty-edukacyjne
http://mlodziezmawplyw.org.pl/projekty-edukacyjne
















http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/218/177/co_to_znaczy_kraj_globalnego_poludnia (dostęp: 2015.09.01)

http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/218/177/co_to_znaczy_kraj_globalnego_poludnia




Zapytaj uczniów, czy znają przykłady kampanii edukacyjnych 

lub informacyjnych. Możesz posłużyć się zasobami porta-

lu www.kampaniespoleczne.pl lub podać przykład kampanii 

Państwowej Inspekcji Pracy – Bezpieczeństwo pracy zależy 

od Ciebie https://web.pip.gov.pl/bpzoc/ (dostęp: 2015.09.01).

http://www.kampaniespoleczne.pl/
https://web.pip.gov.pl/bpzoc/


Poproś uczniów, aby dobrali się w grupy, w których wykonają zadanie na następne spotkanie. Zadanie polega na przygot-

owaniu materiałów z informacjami o warunkach pracy w krajach globalnego Południa  związanych z produkcją wybranych 

produktów i wynikających z tego problemach. Możesz umówić się, że wyniki swojej pracy uczniowie przedstawią w formie 

prezentacji multimedialnej lub portfolio. Skorzystaj Z ZAŁĄCZNIKA NR 4 – Karta Wiedzy autorów kampanii. 

Zaproponuj uczniom, aby skorzystali z materiałów umieszczonych na stronach:

www.fairtrade.org

www.ekonsument.pl (dostęp: 2015.09.01)

http://www.fairtrade.nl/
http://www.ekonsument.pl/










(część opracowana na podstawie scenariusza projektu edukacyjnego Szukam-Znajduję-Rozwiązuje,

P. Sienkiewicz, Fundacja Civis Polonus 

http://mlodziezmawplyw.org.pl/projekty-edukacyjne)

http://mlodziezmawplyw.org.pl/projekty-edukacyjne


























(za: Szkoła Współpracy. Poradnik dla uczniów, Olga Napiontek, Piotr Sienkiewicz, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, http://szkolawspolpracy.pl/poradnik-ucznia/konsultujemy-czyli-mowimy-co-myslim/meto-

dy-konsultacji/#warsztaty-365 dostęp:2015.09.01) 

http://szkolawspolpracy.pl/poradnik-ucznia/konsultujemy-czyli-mowimy-co-myslim/metody-konsultacji/#warsztaty-365
http://szkolawspolpracy.pl/poradnik-ucznia/konsultujemy-czyli-mowimy-co-myslim/metody-konsultacji/#warsztaty-365


(za: Szkoła Współpracy. Poradnik dla uczniów, Olga Napiontek, Piotr Sienkiewicz, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 

http://szkolawspolpracy.pl/poradnik-ucznia/konsultujemy-czyli-mowimy-co-myslim/zalaczniki/; 

http://szkolawspolpracy.pl/poradnik-ucznia/konsultujemy-czyli-mowimy-co-myslim/organizacja-debaty/ 

dostęp:2015.09.01)

http://szkolawspolpracy.pl/poradnik-ucznia/konsultujemy-czyli-mowimy-co-myslim/zalaczniki/
http://szkolawspolpracy.pl/poradnik-ucznia/konsultujemy-czyli-mowimy-co-myslim/organizacja-debaty/


Zobacz więcej: 

http://mmk.e.org.pl/eakademia/eakademia_scenariusze_gra.html

http://www.pah.org.pl/m/1675/2011-12-05_PAH_wlacz-sie-do-gry.pdf (dostęp: 2015.09.01)

http://mmk.e.org.pl/eakademia/eakademia_scenariusze_gra.html
http://www.pah.org.pl/m/1675/2011-12-05_PAH_wlacz-sie-do-gry.pdf












(na podstawie scenariusz projektu edukacyjnego Szukam-Znajduję-Rozwiązuje, P. Sienkiewicz, Fundacja Civis Polonus 

http://mlodziezmawplyw.org.pl/projekty-edukacyjne dostęp:2015.09.01)

(na podstawie scenariusz projektu edukacyjnego Szukam-Znajduję-Rozwiązuje, P. Sienkiewicz, Fundacja Civis Polonus 

http://mlodziezmawplyw.org.pl/projekty-edukacyjne dostęp:2015.09.01)

http://mlodziezmawplyw.org.pl/projekty-edukacyjne
http://mlodziezmawplyw.org.pl/projekty-edukacyjne


Zobacz więcej: 

https://www.netpr.pl/pl/press/web/rozwiazania/biura-prasowe/jak-napisac-dobry-komunikat-prasowy (dostęp: 2015.09.01)

https://www.netpr.pl/pl/press/web/rozwiazania/biura-prasowe/jak-napisac-dobry-komunikat-prasowy






http://zagranica.org.pl/sites/zagranica.org.pl/files/
attachments/Dokumenty/Kodeksy/jak-mow-
ic-o-wiekszosci-swiata_poradnik-igo.pdf 

 https://www.ore.edu.pl/component/phocadownload/
category/96-materiay-dot-edukacji-globalnej?down-
load=166:godzina-wychowawcza-kodeks-obrazw

http://zagranica.org.pl/sites/zagranica.org.pl/files/attachments/Dokumenty/Kodeksy/jak-mowic-o-wiekszosci-swiata_poradnik-igo.pdf
http://zagranica.org.pl/sites/zagranica.org.pl/files/attachments/Dokumenty/Kodeksy/jak-mowic-o-wiekszosci-swiata_poradnik-igo.pdf
http://zagranica.org.pl/sites/zagranica.org.pl/files/attachments/Dokumenty/Kodeksy/jak-mowic-o-wiekszosci-swiata_poradnik-igo.pdf
https://www.ore.edu.pl/component/phocadownload/category/96-materiay-dot-edukacji-globalnej?download=166:godzina-wychowawcza-kodeks-obrazw
https://www.ore.edu.pl/component/phocadownload/category/96-materiay-dot-edukacji-globalnej?download=166:godzina-wychowawcza-kodeks-obrazw
https://www.ore.edu.pl/component/phocadownload/category/96-materiay-dot-edukacji-globalnej?download=166:godzina-wychowawcza-kodeks-obrazw


Po II wojnie światowej przyjęto bardzo ważny dokument – Powszechną Deklarację Praw Człowieka 
(1948 rok), w której zawarto prawa. Przysługują one każdemu człowiekowi i nie można mu ich 
odebrać. 

Bank Światowy: 1,2 mld ludzi żyje w skrajnej biedzie,
 http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/826781,Bank-Swiatowy-12-mld-ludzi-zyje-w-skrajnej-biedzie 
(dostęp: 2015.09.01)

Globalny raport głodu 2014: Dwa miliardy ludzi na świecie jest niedożywionych, 
http://www.dw.com/pl/globalny-raport-g%C5%82odu-2014-dwa-miliardy-ludzi-na-%C5%9Bwiecie-jest-niedo%C5%BCy-
wionych/a-17993765 (dostęp: 2015.09.01)

Więcej informacji znajdziesz na stronie:  http://www.pah.org.pl/o-pah/158/problem_dostepu_do_edukacji (dostęp: 2015.09.01)

http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/826781,Bank-Swiatowy-12-mld-ludzi-zyje-w-skrajnej-biedzie
http://www.dw.com/pl/globalny-raport-g%C5%82odu-2014-dwa-miliardy-ludzi-na-%C5%9Bwiecie-jest-niedo%C5%BCywionych/a-17993765
http://www.dw.com/pl/globalny-raport-g%C5%82odu-2014-dwa-miliardy-ludzi-na-%C5%9Bwiecie-jest-niedo%C5%BCywionych/a-17993765
http://www.pah.org.pl/o-pah/158/problem_dostepu_do_edukacji


Więcej na temat pomocy rozwojowej i zaangażowania Polski przeczytasz na stronie: 
https://www.polskapomoc.gov.pl/Pomoc,rozwojowa,1938.html

http://www.fairtrade.org.pl/s1_co_to_jest_sprawiedliwy_handel_fair_trade.html (dostęp: 2015.09.01)

https://www.polskapomoc.gov.pl/Pomoc,rozwojowa,1938.html
http://www.fairtrade.org.pl/s1_co_to_jest_sprawiedliwy_handel_fair_trade.html


http://www.fairtrade.org.pl/s13_zasady_sprawiedliwego_handlu.html (dostęp: 2015.09.01)

http://www.fairtrade.org.pl/s13_zasady_sprawiedliwego_handlu.html


Fairtrade International http://www.fairtrade.net/about-fairtrade.html (dostęp: 2015.09.01)

Naturland Fair,  http://www.naturland.de/en/

Fair for Life, http://www.fairforlife.org/pmws/indexDOM.php?client_id=fairforlife&page_id=home

Fair Trade USA, http://www.fairtradeusa.org/

Eccocert, http://www.ecocert.com/

Europejska Kampania na rzecz sprawiedliwej czekolady, http://pl.makechocolatefair.org/ (dostęp: 2015.09.01)

„Kupuj odpowiedzialnie buty” –  poparcie dla postulatów kampanii wyrażane jest przy pomocy wirtualnej aplikacji 
działającej na zasadzie krokomierza, http://www.ekonsument.pl/a66934_maszeruj_z_nami_i_przylacz_sie_do_kam-
panii_na_rzecz_praw_pracownikow_robiacych_twoje_buty.html#.VddzZLLtmkq (dostęp: 2015.09.01)

Śniadania Fair Trade w Parlamencie Europejskim –  spotkania europarlamentarzystów z reprezentantami Ruchu 
Sprawiedliwego Handlu są okazją do wymiany poglądów na temat tego w jaki sposób Unia Europejska może wspi-
erać w najbliższych latach bardziej sprawiedliwe relacje handlowe oraz Fair Trade, http://www.sprawiedliwyhan-
del.pl/web/guest/projekt-vote-4-fair-trade/-/asset_publisher/tT3C/content/fair-trade-w-parlamencie-europe-
jskim-8-10-2014 (dostęp: 2015.09.01)

Informacje na temat promowania sprawiedliwego handlu w szkołach znajdziesz w poradniku dla nauczycieli 
stworzonym przez Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”, http://www.spolecznosci.fairtrade.org.pl/
wp-content/uploads/2014/05/2015-poradnik-dla-nauczycieli-screen-color.pdf. (dostęp: 2015.09.01)

http://www.fairtrade.net/about-fairtrade.html
http://www.naturland.de/en/
http://www.fairforlife.org/pmws/indexDOM.php?client_id=fairforlife&page_id=home
http://www.fairtradeusa.org/
http://www.ecocert.com/
http://pl.makechocolatefair.org/
http://www.ekonsument.pl/a66934_maszeruj_z_nami_i_przylacz_sie_do_kampanii_na_rzecz_praw_pracownikow_robiacych_twoje_buty.html#.VddzZLLtmkq
http://www.ekonsument.pl/a66934_maszeruj_z_nami_i_przylacz_sie_do_kampanii_na_rzecz_praw_pracownikow_robiacych_twoje_buty.html#.VddzZLLtmkq
http://www.sprawiedliwyhandel.pl/web/guest/projekt-vote-4-fair-trade/-/asset_publisher/tT3C/content/fair-trade-w-parlamencie-europejskim-8-10-2014
http://www.sprawiedliwyhandel.pl/web/guest/projekt-vote-4-fair-trade/-/asset_publisher/tT3C/content/fair-trade-w-parlamencie-europejskim-8-10-2014
http://www.sprawiedliwyhandel.pl/web/guest/projekt-vote-4-fair-trade/-/asset_publisher/tT3C/content/fair-trade-w-parlamencie-europejskim-8-10-2014
http://www.spolecznosci.fairtrade.org.pl/wp-content/uploads/2014/05/2015-poradnik-dla-nauczycieli-screen-color.pdf
http://www.spolecznosci.fairtrade.org.pl/wp-content/uploads/2014/05/2015-poradnik-dla-nauczycieli-screen-color.pdf



