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CAFE FAIR TRADE 
Wybrane materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć z edukacji globalnej – 
kampania Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu 
 
Kryteria uzyskania tytułu Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu 

 

MATERIAŁY WIDEO 
 

Kto płaci za niskie ceny? – film z polskimi napisami  5 min-  

Twój i Mój – dzień z życia afrykańskiej dziewczynki 5 min 

Kupujesz więcej niż oczekujesz, film dzień z życia dwóch ludzi pracujących w 
różnych rzeczywistościach 2 min 

Pablo the super banana - film edukacyjny  

The story of chocolate - film edukacyjny  

Odpowiedzialny konsument – animacja z radami dla odpowiedzialnego 
konsumenta, nawiązująca do oznaczeń produktów Sprawiedliwego Handlu 
2 min 

Fairtrade Family Portrait. Zestaw 4 krótkich filmów w języku angielskim 

przeznaczonych  dla grupy wiekowej 7-14 lat. Poszczególne filmy opowiadają o 

warunkach życia rodziny ze społeczności drobnych  rolników, plantatorów 

kakao z  Sierra Leone w Afryce. W ramach społeczności funkcjonuje 

spółdzielnia, która uzyskała certyfikat systemu Fairtrade. Do każdego z 

epizodów dołączono pakiet pomocniczy zawierający: 

• Frazy kluczowe i definicje podstawowych pojęć 

• Karty do nauki słownictwa 

• Tematy do dyskucji 
 
Epizod pierwszy-Amie’s Story, przedstawia istotę spółdzielczości i wyjaśnia 
dlaczego drobnym gospodarstwom rolnym warto się zrzeszać, zamiast 
występować na rynku pojedynczo. 

https://spolecznosci.fairtrade.org.pl/wez-udzial/szkoly/#kryteria-kampanii
https://www.youtube.com/watch?v=cjvCMK6cMqw
https://www.youtube.com/watch?v=Pp7DZ1bB67E
https://www.youtube.com/watch?v=dYZAYq6CaWI
https://schools.fairtrade.org.uk/resource/pablo-the-super-banana/
https://schools.fairtrade.org.uk/resource/shorter-version-of-the-story-of-chocolate-8-mins/?utm_medium=email&utm_source=engagingnetworks&utm_campaign=EC_story_chocolate&utm_content=EC+Story+of+chocolate
https://www.sprawiedliwyhandel.pl/wp-content/uploads/2020/06/190920-animacja-MIR-Odpowiedzialny-konsument.mp4
https://schools.fairtrade.org.uk/resource/fairtrade-family-portrait-amies-story/?utm_medium=email&utm_source=engagingnetworks&utm_campaign=EC_Family%20Portrait&utm_content=EC%20Family%20Portrait%20%2012%3A11%3A48
https://vimeo.com/448955310
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Epizod drugi: Sidie’s Story, pomaga uczniom zrozumieniu podstawowego 
standardu system Sprawiedliwego Handlu tj. cena minimalna za produkt 
pokrywająca koszty produkcji.Wartości dla danego produktu z danego kraju 
można znaleźć w tabeli Fairtrade Minimum Price. Film wyjaśnia dlaczego 
transakcje Handlowe powinny być transparentne. 
 
Epizod trzeci: Lucia’s Story objaśnia kolejne standardy system certyfikacji 
Fairtrade I pomaga zrozumieć jak ich przestrzeganie wpływa na wzmocnienie 
pozycji kobiet w lokalnej społeczności.  
 
Epizod czwarty:: Beshey’s Story wyjaśnia uczniom czym jest premia rozwojowa 
Sprawiedliwego Handlu wypłacana obok ceny za produkt. Jaki wpływ ma 
wypłata premii na rozwój lokalnej społeczności, a w szczególności na dostęp 
dzieci do edukacji. 
 

Kampania w Polsce 
Start the change- Mural - film pokazujący tworzenie przez uczniów muralu nt. 
Celów Zrównoważonego Rozwoju w Katowicach 3 min 

VI LO w Gdańsku – film jak wypełniane były kryteria uzyskania tytułu 3 min 

 

STRONY INTERNETOWE Z MATERIAŁAMI EDUKACYJNYMI 
NT.: SPRAWIEDLIWEGO HANDLU, CZR, ODPOWIEDZIALNA 
KONSUMPCJA 
 
Strona kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu  

Strona Fairtrade Schools UK 

Strona Fairtrade Schools Germany  

Home learning chalalnges - Fairtrade Fundation UK – użyteczne materiały do 
zajęć zdalnych, wideo, quizy  

Youtube Fairtrade Polska - baza materiałów video o tematyce systemu 
Fairtrade 

Strona z materiałami kampanijnymi Fairtrade Polska  

https://vimeo.com/448958139
https://vimeo.com/448960564
https://vimeo.com/448962379
https://www.youtube.com/watch?v=mdyf_4pYkak&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rRN1mZKJlvY&feature=youtu.be
https://spolecznosci.fairtrade.org.pl/
https://spolecznosci.fairtrade.org.pl/
https://schools.fairtrade.org.uk/fairtrade-schools-awards/fairtrade-school-directory/#page-1
https://www.fairtrade-schools.de/mitmachen/titelerneuerung/
https://schools.fairtrade.org.uk/resource/?type=home-learning#page-1
https://www.youtube.com/channel/UCwALV6XRrKv5RCca33DqDGQ/videos
https://spolecznosci.fairtrade.org.pl/materialy-dla-ciebie/
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Strona Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu – materiały dla 
nauczycieli  

Strona Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie – materiały dla nauczycieli 

Strona Edukacja Globalna zestawy scenariuszy do zajęć (ORE)  

Strona Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ   

BROSZURY 
Scenariusze do zajęć Sprawiedliwy Handel, zrównoważony rozwój PDF 

Broszura Fair Trade, czyli Sprawiedliwy Handel PDF 

Scenariusze do zajęć z edukacji globalnej – przedmiot matematyka PDF 

Scenariusze do zajęć z edukacji globalnej – przedmiot matematyka SP 

 

https://www.sprawiedliwyhandel.pl/materialy-dla-nauczycieli-tematyka-sprawiedliwy-handel/
https://www.ekonsument.pl/p129_dla_nauczycieli.html
http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/
https://www.un.org.pl/
https://www.sprawiedliwyhandel.pl/wp-content/uploads/2017/01/Sprawiedliwy-Handel-i-etyczna-konsumpcja.-Co-to-jest-jak-o-tym-rozmawiać-i-uczyć.-Przybornik-edukacyjny.pdf
https://www.sprawiedliwyhandel.pl/wp-content/uploads/2017/01/Fair-Trade-czyli-Sprawiedliwy-Handel-wyd.-2.pdf
https://globalna.ceo.org.pl/sites/globalna.ceo.org.pl/files/gea_w-swiat-z-klasa_matematyka_www.pdf
https://globalna.ceo.org.pl/edukacja-globalna-na-zajeciach-matematyki-w-szkole-podstawowej

