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• Prowadzi ośrodek edukacyjny na Dolnym Śląsku.

• Edukacja pozaformalna.  

• Tematyka: m.in. zrównoważony rozwój i edukacja globalna.



• Młodzi coraz bardziej zaangażowani w ruch klimatyczny - czują, że ich przyszłość jest 
zagrożona, chcą działać.

• Żywność to temat dobry do przedstawienia dzieciom i młodzieży skomplikowanych 
zagadnień – bliski, uchwytny.

• W kwestii żywności młodzi mogą mieć wpływ na świat jako odpowiedzialni konsumenci.

Młodzież a zrównoważona żywność 



Od pomysłu...
Projekt: 

„Dobre jedzenie z bliska” w ramach programu „Make Europe Sustainable for All” finansowanego przez Europejskie 
Biuro Ochrony Środowiska, realizowany przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Autorki materiałów: 

Anna Dańkowska,  Fundacja “Krzyżowa” i Magdalena Klarenbach, Fundacja Otwarty Plan

Szkoły uczestniczące:

Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori we Wrocławiu

→ materiały edukacyjne o zrównoważonej żywności w duchu edukacji rówieśniczej 



...przez współpracę z młodzieżą...

• Młodzi/e recenzenci/tki w różnych rolach: 

• jako zewnętrzni/e doradcy/czynie

• jako obserwatorzy/rki

• jako prowadzący/e testujący/e materiał.

...poprawki, konsultacje, zmiany... 

•



...do powstania 
materiałów 

edukacyjnych
•

•



• W Polsce to podejście jest wciąż mało znane.

• Zalety dla prowadzących: wzrasta pewność siebie, samoocena, nabywają nowych 
umiejętności.

• Zalety dla odbiorców/czyń: zaufanie, podobny język, podobny sposób myślenia 
prowadzących.

Edukacja rówieśnicza



•

•



Wprowadzenie merytoryczne 

⚫



Zrównoważona żywność - globalne wątki 

→  różnorodny temat – wiele wątków



Rady metodyczne



Plany warsztatów - tematy

pochodzenie żywności

żywność w dzisiejszym świecie

koszty środowiskowe i społeczne produkcji żywności

marnowanie żywności

zero waste w kuchni 

rolnictwo ekologiczne

organizowanie kampanii na rzecz lepszego świata



1. Co wiecie o żywności?
2. Zacznijmy myśleć o jedzeniu



3. Prawdziwe 
koszty żywności



4.Na marne?   5.Smacznie jemy –
nie marnujemy!



6. Jeden dzień z życia gospodarstwa 
ekologicznego



⚫

7. Działamy! 
Czyli kampania na        
rzecz lepszego                  
świata



Edukacja rówieśnicza o żywności - wnioski 

Ważne przy tworzeniu materiałów edukacyjnych: 

⚫ dobra podstawa merytoryczna oraz metodyczna,

⚫ język adekwatny do wieku, 

⚫ poziom skomplikowania ćwiczeń, 

⚫ aspekty wizualne, 

⚫ długość zajęć, 

⚫wyczerpujące opisy zadań.



Ważne w edukacji rówieśniczej o żywności:

⚫ Rola dorosłego: daje przestrzeń i wspiera, może motywować młodzież.

⚫ Żywność to „wdzięczny” temat do edukacji rówieśniczej: różnorodny, możliwy 
do poznawania różnymi zmysłami, bliski młodzieży – codzienny.

⚫ My jako odpowiedzialni konsumenci – mamy swoją rolę w wielkim systemie!

Edukacja rówieśnicza o żywności - wnioski 



Publikacja

• Dostępna pod:

https://bit.ly/2EzUzmb

Kontakt:

anna.dankowska@krzyzowa.org.pl

https://bit.ly/2EzUzmb


Dziękuję
za uwagę!

(wszystkie zdjęcia użyte w prezentacji
są autorstwa mojego lub współprowadzących warsztaty. 

Wyjątkiem jest zdjęcie Krzyżowej z lotu ptaka, 
które pochodzi z zasobów Fundacji Krzyżowa )




