
Webinarium wprowadzające 
Na rzecz sprawiedliwszego świata

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z 
Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni 

Obywatele – Fundusz Regionalny



Katarzyna Krakowska – socjolożka; badaczka i 

nauczycielka akademicka w warszawskim 

Collegium Civitas; członkini zespołu PASSION –

Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju i 

innowacji społecznych; zainteresowania naukowe: 

migracje kobiet, społeczne i środowiskowe 

aspekty zrównoważonego rozwoju, nierówności 

społeczne

Justyna Zamojda - koordynatorka 
programu Ekologiczna szkoła, w CEO 

zajmuje się koordynacją projektów 
globalnych i ekologicznych, 

absolwentka Międzywydziałowych 
Studiów Ochrony Środowiska

PROWADZĄCE



Cele spotkania

● Wprowadzenie do tematu Celów 

Zrównoważonego rozwoju

○ czym są?

○ postępy w realizacji 

○ pomysły na działania

● Wprowadzenie do wyzwania 4 

kroki na rzecz sprawiedliwszego 

świata.



ODPOWIADAJ NA GLOBALNE 
WYZWANIA Z CEO 

Ważne strony www:

● Strona internetowa obszaru: www.globalna.ceo.org.pl

● Strona internetowa serii spotkań: https://globalna.ceo.org.pl/programy-edukacyjne/ekologiczna-szkola/seria-spotkan/

● Strony miniserwisów: Edukacja ekologiczna i Środowisko

● Blog edukacyjny CEO: www.blog.ceo.org.pl

● Profil na Facebooku: www.facebook.com/edukacjaglobalnaCEO

http://www.globalna.ceo.org.pl
https://globalna.ceo.org.pl/programy-edukacyjne/ekologiczna-szkola/seria-spotkan/
https://globalna.ceo.org.pl/tematy/edukacja-ekologiczna/
https://globalna.ceo.org.pl/tematy/srodowisko/
http://www.blog.ceo.org.pl
http://www.facebook.com/edukacjaglobalnaCEO
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Cele zrównoważonego 
rozwoju

Z historii: Cele Milenijne

Agenda 2030

✔ Cele

✔ Zadania

✔ Szanse

✔ Ryzyka



Wybrane Cele Zrównoważonego 
Rozwoju i postępy w ich realizacji



KONIEC Z UBÓSTWEM 

Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich 
jego formach na całym świecie

Postępy w realizacji:

✔Powrót do wzrostu skali skrajnego 
ubóstwa

✔Ubóstwo osób pracujących



ZERO GŁODU

Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo 
żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować 
zrównoważone rolnictwo

Postępy w realizacji:

✔Rosnące wskaźniki głodu i braku 
bezpieczeństwa żywnościowego

✔Bezpieczeństwo żywnościowe a stan 
zdrowia dzieci

✔Bezpieczeństwo żywnościowe a płeć 
(zdrowie; małe gospodarstwa rolne)





DOBRE ZDROWIE I JAKOŚĆ 
ŻYCIA

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku 
zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Postępy w realizacji:

✔Zahamowanie postępu w dziedzinie zdrowia 
reprodukcyjnego, macierzyńskiego i dziecięcego

✔Pogłębienie nierówności zdrowotnych (osoby 
starsze, osoby ubogie, uchodźcy i migranci, osoby 
z państw rozwijających się)

✔Produkcja rolna – żywność – klimat – zdrowie - płeć

✔Płeć a przyczyny zgonów u młodych ludzi





DOBRA JAKOŚĆ EDUKACJI

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości 
oraz promować uczenie się przez całe życie

Postępy w realizacji:

✔Pogłębienie się nierówności w zakresie 
kończenia szkoły (płeć i położenie 
geograficzne)

✔Zahamowanie postępów w zakresie 
wczesnej edukacji





Edukacja dla 

zrównoważonego rozwoju

●Dlaczego uczyć?
●Kogo uczyć?
●Jak uczyć?
●Szkoły Stowarzyszone 
UNESCO



RÓWNOŚĆ PŁCI

Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję 
kobiet i dziewcząt

Postępy w realizacji:

✔Wysoki poziom przestępczości wobec kobiet

✔Małżeństwa dzieci

✔Nieodpłatna praca kobiet

✔Mała obecność kobiet w „ciałach decyzyjnych”



MNIEJ NIERÓWNOŚCI

Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między 
krajami

Postępy w realizacji:

✔Drastyczny wzrost liczby uchodźców (2010-
2020)

✔Rosnąca skala nierówności ekonomicznych

✔Nierówności ekonomiczne a płeć





DZIAŁANIE W DZIEDZINIE 
KLIMATU

Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom 
klimatu i ich skutkom

Postępy w realizacji:

✔Wzrost poziomu emisji gazów 
cieplarnianych

✔Porozumienie Paryskie



POKÓJ SPRAWIEDLIWOŚĆ I 
SILNE INSTYTUCJE

Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, 
zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości 
oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i 
odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

Postępy w realizacji:

✔Handel ludźmi i praca dzieci

✔Wojny a prawa człowieka

✔Wolność mediów; Internet i kompetencje 
cyfrowe





Co może zrobić szkoła i dlaczego 
warto?



Co może zrobić szkoła?

1. Uwrażliwianie na nierówności:

• Płeć – wzmacnianie wiary we własne możliwości dziewczynek 
(edukacja matematyczna, role liderskie)

• Migranci i uchodźcy – wyjaśnianie źródeł zjawiska i 
pokazywanie dobrych stron -> edukacja na rzecz różnorodności 
(akcje pomocowe dla uchodźców i uchodźczyń w Polsce)

2. Promowanie diety zrównoważonej (współpraca z rodzicami; 
spotkania z lokalnymi producentami żywności)

3. Edukacja medialna (warsztaty z krytycznego myślenia oraz 
kompetencji w zakresie weryfikacji źródeł)



Cele Zrównoważonego Rozwoju 
na rzecz których 

chciałbyś/chciałabyś działać

wpisz na menti.com:

3914 7307



Co może zrobić szkoła?

Materiały 

edukacyjne

OPIS 

KROKU



KROK 1 (28 lutego - 4 marca)

● wsparcie w uporządkowaniu 
wiedzy na temat Celów 
Zrównoważonego Rozwoju

● Dla młodzieży szansa na 
przedstawienie grupy i 
podzielenie się wizją osoby 
która może działać na rzecz 
sprawiedliwszego świata.



KROK 2 (7 - 11 marca)

● poznanie osób działających 
na rzecz Celów 
Zrównoważonego Rozwoju 
(równość płci, 
współzależności)

● Dla młodzieży czas na 
refleksję i przyjrzenie się 
bliżej 1 
aktywiści/aktywistce. 

8 MARCA



KROK 3 (14 - 18 marca)

● przyjrzenie się wybranemu 
Celowi Zrównoważonego 
Rozwoju i jego lokalnemu 
wymiarowi.

● Dla młodzieży realizacja 
zadania na terenie szkoły, 
podzielenie się rezultatem 
na Padlecie.



KROK 4 (21 - 25 marca)

● drobna inicjatywa na rzecz 
wybranego celu.

● Dla młodzieży realizacja 
działania na terenie szkoły, 
podzielenie się rezultatami 
działania na Padlecie.



PADLET:

✔zadania dla młodzieży

✔prezentacja rezultatów 
pracy grup klas

✔dzielenie się refleksją i 
odpowiedziami 

✔przyglądanie się 
działaniom innych klas i 
grup biorących udział w 
wyzwaniu

✔wpisy wymagają 
zatwierdzenie - ok. 24 h.



Fundacja Centrum

Edukacji 

Obywatelskiej

ul. Noakowskiego 10

00-666 Warszawa

www.ceo.org.pl

www.blog.ceo.org.pl

Dziękujemy za uwagę!

Kontakt

Koordynatorka wyzwania:
justyna.zamojda@ceo.org.pl

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i 
Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w 

ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz 
Regionalny


