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Program

❑ CZR 17 - partnerstwo na rzecz zrównoważonego 
rozwoju

❑ International Fair Trade Towns Campaign 2020
❑ Jak minął TEG? 
❑ Przeszkody i wyzwania w prowadzeniu 

kampanii na rzecz zrównoważonego rozwoju w 
szkole

❑ Postanowienia noworoczne, pomysły na 
aktywności online



❑ 30% światowej młodzieży 
korzysta aktywnie z 
cyfrowych technologii od co 
najmniej 5 lat

❑ Ok. 4 mld ludzi nie korzysta
z internetu, 90 % z państw
rozwijających się
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Szkoła na krańcu świata

❑ Szkoły nieczynne od marca do września – Indie, 
Rwanda, Kongo, Kamerun, Nepal

❑ Kamerun powrót do zajęć liczba dzieci w klasie 
ograniczona do 50, nauka na zmiany

❑ Rwanda 3-trymestr lekcje przez radio i tv

❑ Nauczanie zdalne dostępne dla 20% dzieci – Indie

❑ Burundi – nauka bez zmian, świadectwo na kartce
wyrwanej z zeszytu
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Partnerstwa wielostronne na rzecz
zrównoważonego rozwoju

❑ Dzielenie się wiedzą, kompetencjami i 
technologią

❑ Zachęcanie do tworzenia i promowanie
partnerstw

❑ Wspieranie osiągnięcia CZR szczególnie w
krajach rozwijających się
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Gdzie szukać partnerów?

❑ Edukacja Globalna, Gry Miejskie

❑ Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu

❑ Fair Trade Schools

❑ Związek Miast Hanzeatyckich

❑ Erasmus +

❑ Europejski Korpus Solidarności
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International Fair Trade Towns

2020
https://prezi.com/view/yfcjopXcSSCla7Twsd1R/

https://prezi.com/view/yfcjopXcSSCla7Twsd1R/
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Jak 

minął 

TEG?



Przeszkody i wyzwania w prowadzeniu kampanii na 
rzecz zrównoważonego rozwoju w szkole (1)

Oporne grono 
nauczycielskie

Współpraca nauczycieli w szkole może być niezwykle pomocna

https://blog.ceo.org.pl/wspolpraca-nauczycieli-w-szkole-moze-byc-niezwykle-pomocna/
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https://blog.ceo.org.pl/wspolpraca-nauczycieli-w-szkole-moze-byc-niezwykle-pomocna/


Kampania w szkole zdalnej
wybrane wątki

Relacje online

❑ Śniadanie, kawa on line

❑ Planszówki i gry online

❑ Czytanie fragmentów
książek, wypowiedzi

❑ Quizy online

Higiena pracy zdalnej

❑ Produktywność/ 
zadaniowość vs 
pozytywność

❑Wspólna przestrzeń

❑ Częstotliwośc spotkań

❑ Warunki pracy/nauki
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www.spolecznosci.fairtrade.org.pl
www.sprawiedliwyhandel.pl

http://www.spolecznosci.fairtrade.org.pl/
http://www.sprawiedliwyhandel.pl/


8 maja 2021

World Fair Trade Day
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Dziękujemy za uwagę
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