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Cele modułu 2

• Dowiesz się więcej na temat koncepcji sprawiedliwości technologicznej
i stworzysz jej definicję.

• Zastanowisz się, jaki jest cel zajmowania się tematyką globalną na
przedmiotach ścisłych.

• Poznasz nowe materiały do pracy z młodzieżą i dowiesz się, jak je
wykorzystywać.

Kurs internetowy

Wzór
na
rozwój

Nauki ścisłe
odpowiadają
na wyzwania
współczesności

Zadanie 1.
• Wybierz jeden cel z powyższej listy i napisz własnymi słowami, jak go
rozumiesz. Co jego realizacja będzie oznaczała z twojej perspektywy?

• Wybierz inny cel. Jakie pytania przychodzą ci do głowy w związku z nim i gdzie
chcesz szukać na nie odpowiedzi?

Karty pracy
Moduł 2
1) Planowanie działania uczniowskiego
2) Sprawiedliwość technologiczna

Imię
Data rozpoczęcia kursu
Wzór na rozwój

Kurs internetowy

Moduł 2
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Czym są cele lekcji albo po co młodzież
uczestniczy w zajęciach?
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Realizacja projektu
– na jakim jesteś etapie?

Odpowiedź na te pytania wydaje się oczywista: po to, żeby nauczyć się danego
tematu. Jednak ważne jest to, aby zarówno nauczyciel/nauczycielka, jak i młodzież
uświadomili sobie, czego uczniowie i uczennice dowiedzą się w czasie działania
edukacyjnego, co poznają, co będą potrafili? Motywacja nauczyciela/nauczycielki
wynikająca z konieczności realizacji podstawy programowej nie jest wystarczająca
dla młodzieży.
Przystępując do planowania działań edukacyjnych, postaw sobie pytania:

• Po co tego uczę moich uczniów i uczennice?
• Do czego to im się przyda?
• Jak to wykorzystają w przyszłości?
To właśnie są cele lekcji.

Cele uczenia się są stanem wiedzy i umiejętności, do którego dąży nauczyciel/
nauczycielka z młodzieżą (w odróżnieniu od kryteriów sukcesu, które definiują,
jak określić stopień osiągnięcia każdego z celów).

Zawsze Czasem Chcę to
to robię to robię wypróbować

Definiując cele:
Skup się na tym, na czym najbardziej
ci zależy (pamiętaj, że młodzież każdego
dnia uczestniczy w wielu zajęciach).
Skup się na wiedzy, która ma
zastosowanie (co absolwenci
i absolwentki zapamiętają na lata
z twoich zajęć?).
Formułuj cele w języku ucznia
i uczennicy (możesz sobie wyobrazić,
że przedstawiasz je uczniowi lub
uczennicy, którzy mają kłopoty
z opanowaniem materiału).

Tę kartę pracy możesz wykorzystać wielokrotnie. Zaznacz, na jakim
etapie realizacji działania edukacyjnego jesteś. Poniżej zapisz swoje
wrażenia z dotychczasowej pracy lub – jeśli dopiero ją zaczniesz
– opisz swoje oczekiwania związane z działaniem, które planujesz
podjąć z młodzieżą.

1.

2.

3.

Ustal od jednego do maksymalnie
trzech celów.
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Pytania na dobry początek
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• Pomyśl o pierwszych dwóch godzinach po przebudzeniu – jak je spędzasz?

A teraz zastanów się, jak wyglądałby twój dzień bez dostępu do elektryczności
czy urządzeń elektrycznych?
• Technologia dla wielu osób jest dziś niemal niezauważalna. A jaką rolę odgrywa
ona w życiu twoich uczniów i uczennic? Czy wasz stosunek do technologii jest
podobny Z czego wynika ewentualna różnica?
• Skąd pochodzą rozwiązania technologiczne, z których na co dzień korzystamy?
Kto projektuje urządzenia, a kto je produkuje?

Zadanie 2:

Wybierz co najmniej jedno z powyższych pytań i zapisz na nie odpowiedź.
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Nauki ścisłe odpowiadają na wyzwania
współczesności

Od tego, czego młodzi ludzie uczą się na zajęciach z przedmiotów ścisłych,
zależy kierunek rozwoju świata. Wiedza zdobyta na lekcjach fizyki, chemii,
biologii czy przyrody może pomóc w opracowaniu rozwiązań, które ułatwią życie
mieszkańców całego globu.
Dzięki uczeniu w atmosferze otwarcia na świat, możesz łączyć to, co dzieje
się poza szkołą, z tym, co robicie w klasie, rozwijając w młodych ludziach
zainteresowanie nauką. Efekt? Młodzież odczuje, że ma wpływ na to, co
aktualnie dzieje się na świecie – zarówno poprzez sposób korzystania z zasobów
naturalnych czy segregowania odpadów, jak i wykorzystywania swoich talentów.
Uczenie przedmiotów ścisłych z uwzględnieniem perspektywy globalnej nadaje
ludzki sens abstrakcyjnym wzorom. Młodym ludziom łatwiej będzie zaangażować
się w dyskusję na temat procesu powstawania metanu, gdy dowiedzą się, jaką
zmianę dla warunków życia całych społeczności może przynieść wykorzystanie
biogazu, niż gdy będą analizować reakcje egzogeniczne w oderwaniu od
rzeczywistości.
Za: „Wzór na rozwój. Nauki ścisłe odpowiadają na wyzwania współczesności”

Zadanie 3.

• Zastanów się i zapisz poniżej, jakie znaczenie w przyszłym życiu twoich
uczniów i uczennic mogą mieć prowadzone przez ciebie lekcje?

• Co możesz zrobić, żeby świadomie kształtować ten wpływ?
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Świat kontrastów i nierówności
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ŻYJEMY W ŚWIECIE, W KTÓRYM…

• 1,6 mld osób nie ma dostępu do
energii elektrycznej.
• 870 mln osób jest chronicznie
niedożywionych.
• 780 mln osób nie ma dostępu
do czystej wody.
• miliony ludzi przesiedlają się
rokrocznie z powodu skutków
zmiany klimatu (ekstremalnych
powodzi, suszy czy erozji linii
brzegowej).

• wynaleziono wiele technik produkowa-

nia prądu w miejscach, do których nie
dociera sieć elektryczna.
• jest wystarczająco dużo żywności, żeby
wszyscy mogli się najeść.
• istnieje wiele technik oczyszczania
wody, zarówno bardzo drogich, jak
i niezwykle tanich.
• stosowanych jest wiele rozwiązań, które pomagają społecznościom przystosowywać się do skutków zmian klimatu.

Zadanie 4.
• Jakie wnioski dla swojej pracy wyciągasz z wykładu Hansa Roslinga Najlepsze
statystyki?

Postulaty sprawiedliwości
technologicznej

W dążeniu do sprawiedliwości technologicznej należy pamiętać o następujących
kwestiach:
• Wszyscy ludzie powinni móc korzystać z technologii, która wpływa na poprawę
warunków ich życia.
• Badania i innowacje związane z rozwojem technologii powinny się skupić na
realizacji podstawowych ludzkich potrzeb, godnego życia ludzi i dobrego stanu
środowiska naturalnego, a nie tylko na zysku czy indywidualnej wygodzie.
• Technologia powinna być wykorzystywana w sposób, który nie krzywdzi
innych ludzi, przyszłych pokoleń czy środowiska naturalnego.

Zadanie 5.
• Podaj trzy przykłady rozwiązań technologicznych, które wpłynęły na poprawę
jakości twojego życia.

1.
2.
3.

• Jak rozumiesz wypowiedź Hansa Roslinga: Poprawa sytuacji na świecie musi być
osadzona w bardzo konkretnym kontekście? [14:40]

• Jak odróżnić, czy rozwiązanie technologiczne realizuje podstawowe ludzkie
potrzeby, czy służy jedynie zyskowi lub indywidualnej wygodzie?

• Jakie aspekty rozwiązań technologicznych należy wziąć pod uwagę, żeby
• Jak możesz wykorzystać możliwości serwisu gapminder.com stworzonego przez
Hansa Roslinga na swoich zajęciach?

7

Wzór na rozwój

Kurs internetowy

Moduł 2

upewnić się, że nie krzywdzą one innych ludzi, przyszłych pokoleń czy
środowiska naturalnego? (weź pod uwagę cały proces powstawania technologii,
od pomysłu po utylizację)
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Rozwiązania technologiczne prezentowane
w module 2:
• Instalacja studni, która dzięki energii słonecznej pozwala na pozyskiwanie wody
•
•
•
•
•

położonej głęboko pod ziemią.
Instalacja małej hydroelektrowni, która wykorzystuje spadki wody na trudno
dostępnym, górskim terenie.
Pływające ogrody, które umożliwiają zebranie plonów mimo powodzi.
Ambulanse rowerowe, które służą ratowaniu zdrowia tam, gdzie samochodowa
karetka dotarłaby zbyt późno.
Toalety kompostujące, które zapewniają dostęp do higieny i elektryczności
w szkole.
Piece na biomasę, które zasilają lokalną sieć elektryczną.

Zadanie 6.
• Które z tych rozwiązań najbardziej zapadło ci w pamięć?
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Zadania podsumowujące

1. Przeprowadź zajęcia na podstawie jednego z materiałów zaproponowanych w tym module. Po zajęciach wypełnij poniższą kartę pracy.
Tytuł aktywności:
1. Czy udało mi się zrealizować cele scenariusza/ćwiczenia? TAK/NIE
2. Jeśli nie, dlaczego i co mogę zmienić następnym razem?

3. Co okazało się najciekawsze z punktu widzenia młodzieży?

4. Z jakimi wnioskami młodzież wyszła z zajęć (najlepiej na podstawie kilku cytatów)?

• W jaki sposób wpływa ono na poprawę warunków życia ludzi, którzy z niego
korzystają?

5. Co zaskoczyło cię w czasie zajęć?

• Jak myślisz, dlaczego akurat to rozwiązanie zwróciło twoją uwagę?

• Jakie wnioski możesz z tego wyciągnąć dla przekazywania podobnych treści na

6. Co było dla ciebie trudne w czasie zajęć?

7. Jak poradziłeś/poradziłaś sobie z tymi trudnościami?

zajęciach przedmiotowych?

8. Z czym nie dałeś/dałaś sobie rady i co możesz poprawić w przyszłości?
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9. Jakie wnioski wyciągasz dla siebie na przyszłość po tych zajęciach?

2
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Jak oceniasz realizację celów modułu 2?

Zadanie 7.

W skali 1-3 oceń, na ile udało ci się zrealizować poszczególne cele modułu 2.

2. Sformułuj własną definicję sprawiedliwości technologicznej.

Co twoim zdaniem jest konieczne, żeby móc mówić o sprawiedliwości
technologicznej. Jak wyglądałby świat, w którym panuje sprawiedliwość
technologiczna? Co ciebie najbardziej przekonuje w takim stanowisku?

Objaśnienie skali:
1 – W ogóle nie zrealizowałem/zrealizowałam tego celu.
2 – Chcę jeszcze popracować nad tym celem.
3 – W pełni zrealizowałem/zrealizowałam ten cel.

Sprawiedliwość technologiczna

CELE MODUŁU 1

1

2

3

Dowiesz się więcej na temat koncepcji
sprawiedliwości technologicznej i stworzysz
jej definicję.

Zastanowisz się, jaki jest cel zajmowania się
kwestiami globalnymi na przedmiotach ścisłych.

Poznasz nowe materiały do pracy z młodzieżą,
a także dowiesz się, jak je wykorzystywać.

3. Zastanów się, jakie mogłyby być cele projektu uczniowskiego
związanego ze sprawiedliwością technologiczną. Na czym chcesz się
skupić, proponując młodzieży taką perspektywę?
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