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Szanowni Państwo,

Zapraszamy do lektury jesiennego numeru 
„Życia Szkoły”. Tym razem chcemy skupić Pań-

stwa uwagę przede wszystkim na aspektach psy-
chologicznych i metodycznych bycia nauczycielem 
w nietypowym okresie. 

Doświadczenie wymuszonej izolacji wskazało na wiel-
ką potrzebę oraz wartość tworzenia relacji osobowych 
i społecznych, a także trwania w nich. Autorka arty-
kułu „Zacznij od siebie” mówi o zasadach bezpieczeń-
stwa psychicznego, które brzmią podobnie do tych 
słyszanych po każdorazowym starcie samolotu pa-
sażerskiego. W sytuacjach zagrażających zdrowiu lub 
życiu dorosły powinien najpierw zadbać o bezpie-
czeństwo swoje, a dopiero potem o bezpieczeństwo 
dziecka. Potencjał dbania o dzieci pojawia się jako efekt 
dbałości o siebie, bo to tylko szczęśliwi dorośli mogą 

wychować szczęśliwe dzieci, a szczęśliwi nauczyciele dawać impuls do 
rozwoju swoim uczniom. Zgodnie z tym przesłaniem, chcemy zaintereso-
wać Czytelników zarówno budowaniem bezpieczeństwa psychicznego 
i odporności, jak i zachęcić do zadbania o swój dobrostan głosowy, ko-
munikacyjny, m.in. o pozytywne relacje z rodzicami i wzajemne zaufanie.

W bloku metodycznym sugerujemy proste rozwiązania, uniwersalne 
w kontekście sposobu organizowania nauczania. Opowiadamy więc 
o tym, jak przygotowywać krótkie podcasty i jak z nich korzystać w cza-
sie zajęć zarówno zdalnych, jak i stacjonarnych. Proponujemy też refleksję 
na temat kształtowania pozaedukacyjnych kompetencji ucznia, spojrze-
nia na jego obecność w klasie jako na szanse na dobre życie także poza 
edukacją. We wspieraniu rozwoju ucznia proponujemy sięgnąć po zesta-
wy ćwiczeń ruchowych, służące również odzwierciedleniu wydźwięku 
emocjonalnego utworu muzycznego, czyli po techniki logorytmiki. Po-
nadto zachęcamy poprzez przykładowy konspekt zajęć do organizacji 
sytuacji edukacyjnych, które zgodnie z podstawą programową uaktyw-
niają i rozwijają wszystkie sfery dziecka: ruchową, emocjonalną, poznaw-
czą, społeczną. W nowym „Życiu Szkoły” znajdą Państwo też opowieść 
o społecznych wymiarach szkoły, tym razem przy okazji Dnia Ziemi ob-
chodzonego w jednej ze szkół w Indiach.

Mamy nadzieję, że lektura czasopisma zainspiruje Państwa zarówno do 
zadbania o siebie, jak i dostarczy wielu pożytecznych pomysłów do efek-
tywnej pracy z uczniami.

MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA – redaktor merytoryczna

BARBARA SŁODWIŃSKA – redaktor prowadząca
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Edukacja globalna –  
Czym skorupka za młodu…
Pożytki edukacyjne i wychowawcze akcji „Sprzątanie świata”

Akcja „Sprzątanie świata” jest od lat doskonałą okazją do pogłębiania 
wiedzy przyrodniczej. Jest też doświadczeniem współpracy w dążeniu do 
wspólnego celu, przestrzenią dla rozwijania odpowiedzialności i poczucia 
sprawstwa u dzieci i młodzieży. 

Wswojej pracy od zawsze chcę dzielić się z innymi war-

tościowymi praktykami, które mnie ukształtowały, nie-

które już wtedy, gdy to ja byłam uczennicą. Ogromną 

wartość mają dla mnie wspomnienia z udziału w akcji „Sprzątanie 

świata” w okresie szkolnym. Moja wychowawczyni, nauczyciel-

ka matematyki i edukacji wczesnoszkolnej w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 3 w Wołominie, Małgorzata Berlińska, co roku 

pomagała nam doświadczać znaczenia naszej pracy na rzecz zdro-

wego środowiska. Widząc na własnym przykładzie, jak ważne 

jest wdrażanie jak najwcześniej takich inicjatyw, konsekwentnie 

i z podkreślaniem ich znaczenia, zorganizowałam w Indiach wy-

darzenie szkolne, które łączyło w sobie elementy obchodów Dnia 

Ziemi oraz międzynarodowej kampanii pod nazwą „Sprzątanie 

świata”, która miała swój początek w Australii w roku 1989. W Pol-

sce realizowana jest od 1994 roku, w każdy 3. weekend września. 

Szczególnym wyzwaniem w moim doświadczeniu zawodowym 

było zorganizowanie i przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata” 

w Zespole Szkół Pushpalata British International School w połu-

dniowych Indiach. Poniższy artykuł nie będzie serią wskazówek 

i porad, a jedynie spisaną refleksją opatrzoną zdjęciami i harmono-

gramem mającymi posłużyć jako inspiracja do własnych działań 

w obszarze organizacji wydarzeń szkolnych. W artykule wyraź-

nie zaznaczam również obszary „błędów” – nieudanych prób 

i niepowodzeń, które zdarzyły się na poszczególnych etapach 

prac. Dzielę się nimi w nadziei, że pomogą innym nauczycielom 

planować własne aktywności sprawniej i efektywniej. 

W procesie planowania wydarzenia ważne było zaproponowa-

nie zadań adekwatnych dla każdej grupy wiekowej, które miały 

się uzupełniać i stanowić mosty dla współpracy między klasami. 

Niemniej istotne było pokazanie wszystkim grupom przykładów 

dzieci i młodzieży aktywnie uczestniczących w różnych akcjach 

społecznych i inicjatywach proekologicznych, a także osób, któ-

re w pojedynkę postanowiły zadbać o środowisko, zachęcając 

tym samym innych do podjęcia konkretnych działań. Dzięki te-

mu mogliśmy porozmawiać o naszej roli w dbaniu o środowisko 

i o odpowiedzialności za planetę. 

I tu pojawił się pierwszy problem – ponieważ bycie „zorgani-

zowanym” nie leży w naturze Hindusów*, harmonogram dnia 

zmieniałam… 12 razy. Mimo 3 spotkań z dyrekcją i nauczycie-

lami, podczas których prosiłam o ewentualne uwagi, poprawki, 

wskazówki; ostatnie „ale” usłyszałam 20 minut przed rozpoczę-

ciem wydarzenia. Nic to, taka specyfika tego miejsca. Na szczę-

ście miałam miesiąc, aby przyzwyczaić się do takich zwrotów 

akcji. Myśląc o tym wydarzeniu, starałam się zawrzeć w planie jak 

najwięcej elementów z zakresu sojuszu metod oraz rozwiązań, 

NAUCZ YCIEL W ŚWIECIE
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Tab. 1. Harmonogram akcji „Sprzątanie świata”

planowania, wszystko zapowiadało się rewelacyjnie, a co naj-

ważniejsze miało to być wydarzenie, dzięki którym zarówno 

uczniowie, jak i nauczyciele zdobędą wiele nowych umiejęt-

ności. Ucząc się od innych, wiecznie poszukując lepszych i bar-

dziej efektywnych rozwiązań, zdarza mi się zapominać, że nie 

wszyscy mają ochotę pracować po godzinach, nie wszystkim 

się chce angażować w aktywności dodatkowe dla uczniów, nie 

wszyscy są też otwarci na nowe metody i wprowadzanie nie-

znanych wcześniej rozwiązań. Pomimo ogólnego zadowolenia 

i wielu pochlebnych opinii wiem, że wydarzenie to mogło być 

znacznie ciekawsze i lepiej zorganizowane. Sądzę, że możecie 

czegoś się nauczyć na moich błędach i dlatego opiszę wszyst-

kie sytuacje, które w mojej ocenie nie powinny mieć miejsca.

Nauczanie praktyczne wyłącznie do zdjęć

Jedną z najważniejszych aktywności zaplanowanych na „Sprząta-

nie świata” było… sprzątanie. Ponieważ kampus szkolny jest od-

grodzony od świata zewnętrznego wielkim murem, poza który 

których nauczyłam się podczas podróży edukacyjnych w ostat-

nich latach. Najważniejsze były dla mnie:

 � grupy różne wiekowo,

 � ćwiczenie uważności,

 � wspieranie poczucia sprawczości i rozwoju autonomii,

 � przestrzeń do swobodnych wypowiedzi, ekspresji stanów 

emocjonalnych i refleksji,

 � przekazanie odpowiedzialności za proces uczenia się uczniom,

 � wypracowanie niewymuszonych zasad współpracy i poro-

zumienia międzyklasowego,

 � tworzenie okazji do bycia w bliskości z naturą,

 � kształtowanie świadomości wpływu naszych decyzji na śro-

dowisko.

Myślę, że warto tutaj wspomnieć, iż różnice kulturowe i pro-

blemy komunikacyjne wpłynęły na jakość zaproponowanych 

przeze mnie aktywności. Każdego dnia dowiadywałam się o ko-

lejnych ograniczeniach i zasadach, które w jakiś sposób zaniżały 

wartość tego spotkania. W mojej głowie, na etapie idyllicznego 

            GODZINA
KLASA

9:00 – 9:15 9:15 – 10:40 10:40 – 11:15 11:15 – 11:45

1a & 2a 1. Zapoznanie 
 z tematyką zajęć 
oraz wyjaśnienie 
znaczenia  
obchodów

1. Prezentacja filmu Bohater z Bombaju, analiza 
materiału, opracowanie codziennego programu 
pomocowego dla Matki Natury (9:00 – 10:00).

2. Spacer – nauka uważności – uczniowie razem 
z nauczycielką wybierają się na spacer, prowadząca 
zwraca uwagę podopiecznych na elementy przyrody 
i świata zwierząt, zadaje pytania i zachęca uczniów do 
rozmów na temat przyrody (10:00 – 10:40) 

1. Nauka poprzez działanie: 
mycie i sadzenie roślin. 
Nauczyciel wyjaśnia 
uczniom, w jaki sposób 
mogą zadbać o przyrodę 
w swoim otoczeniu, 
odpowiada na pytania 
i angażuje uczniów do 
wspólnej pracy.

2. Sprzątanie 
i recykling: uczniowie wraz 
z nauczycielem zbierają 
odpady i segregują według 
zasad recyklingu

1. Spotkanie w kręgu 
(boisko szkolne).

2. Krótkie 
podsumowanie dnia 
i zdobytej wiedzy.

3. Wspólne 
ośpiewanie 
modlitwy plemiennej.

4. Tworzenie 
rzeźby drzewa.

5. Podziękowanie za 
aktywność, uwagę 
i zaangażowanie

1b & 2b

3a & 4a 1. Ekspozycja lokalnych poszukiwaczy – nauka 
uważności – uczniowie w zespołach (3-osobowych) 
odkrywają otaczającą kampus naturę, w zeszytach 
zapisują wnioski z obserwacji (9:15 – 10:00).

2. Prezentacja filmu Bohater z Bombaju, analiza 
materiału,  opracowanie codziennego materiału 
pomocowego dla Matki Natury, burza mózgów: 
„Co my jako uczniowie możemy zrobić, aby dbać 
o naszą planetę?” (10:00 – 10:40) 

3b & 4b

5a & 5b 1. Praca zespołowa: analiza dokumentów, dzielenie się 
wnioskami z grupą.

2. Projekt ekologiczny: plakaty i murale

1. Prezentacja Dzieci, które 
zmieniają świat.

2. Dyskusja: „W jaki sposób 
mogę wykorzystać swoje 
mocne strony w zwiększaniu 
świadomości innych na 
temat ekologii?” 

6 & 7

8 & 9

NAUCZ YCIEL W ŚWIECIE
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nikt w czasie zajęć wyjść nie może (mnie było trudno wyjść nawet 

po zajęciach – ze względów bezpieczeństwa i utartych schema-

tów, według których kobieta nie może wychodzić sama), wy-

myśliłam inne rozwiązanie niż spacer z workami na śmieci. Otóż 

kampus jest sprzątany 3 razy dziennie przez liczną grupę pra-

cowników – zbieranie śmieci, zamiatanie przestrzeni publicznej 

(łącznie z boiskiem szkolnym), zbieranie liści i dbanie o wygląd 

terenu szkolnego. W związku z tym poprosiłam dyrektora, aby te-

go dnia zwolniono z obowiązków pracowników i przygotowano 

listę zadań dla uczniów. Znając realia, sama również zrobiłam wy-

wiad i dowiedziałam się, jakie czynności muszą zostać wykona-

ne. Lista została zatwierdzona i przydzielona uczniom klas 1–4 

na dwa tygodnie przed wydarzeniem.

Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdy analizując grafik z na-

uczycielami usłyszałam, że konkretni uczniowie zostali „wyselek-

cjonowani” do zdjęć ze szczotką lub innym przedmiotem oraz 

na zdjęcia potrzebować będziemy wyłącznie 10 minut i że dla-

tego powinnam wprowadzić poprawki w harmonogramie. Kie-

dy zgłosiłam sprzeciw, mówiąc, że tu nie chodzi o zdjęcia, ale 

o naukę odpowiedzialności i szacunku dla pracy wykonywanej 

przez pracowników szkoły, usłyszałam, że rodzice nie płacą za 

szkołę po to, by ich dzieci uczyły się do zawodów, którymi na 

pewno nie będą się zajmować w przyszłości. W tym momencie 

zauważyłam, że ograniczenia wynikają z przekonań, na które, 

mimo szczerych chęci, nie mam zbyt dużego wpływu.

Podobnie rozwiązano „problem” z pomysłem sadzenia roślin, mycia 

powierzchni zakurzonych liści oraz spaceru skoncentrowanego na 

uważność. Poinformowano mnie, że dzieci nie mogą się brudzić, 

taplać w błocie, bawić wodą i dotykać ziemi. Zatem to nauczyciel 

miał dokonać prezentacji poszczególnych czynności, zaś ucznio-

wie obserwować z bezpiecznej odległości. Pełna frustracji i z na-

rastającym buntem uznałam, że nie zastosuję się do wytycznych. 

Świadomie postąpiłam wbrew wskazaniom i muszę powiedzieć, 

że absolutnie nie żałuję. Co więcej, dyrektor szkoły finalnie był bar-

dzo zadowolony, że „nie zrozumiałam, o co mu chodziło”. 

Mieszanie grup wprowadza chaos

Nauczyciele chyba początkowo byli mocno zniechęceni narzu-

conym planem współpracy ze mną – uważali, że moje pomysły 

są z kosmosu i nie da się ich wprowadzić w ich placówce (zupeł-

nie się temu nie dziwiłam, widząc, ile dyrekcja i rodzice narzucają 

im ograniczeń). Podczas pierwszych spotkań nie otrzymywałam 

żadnych informacji zwrotnych, wskazówek czy uwag dotyczących 

moich planów. Trudno było mi zachęcić kogokolwiek do wymia-

ny zdań. Jednak potrzebowałam pomocy i bardzo zależało mi na 

współpracy, dlatego mimo nerwów i obaw zaczęłam od indywidu-

alnych rozmów z wychowawcami grup. Po jakimś czasie usłyszałam 

pierwsze uwagi i zauważyłam, gdzie leżą problemy konkretnych 

nauczycieli. Starałam się wprowadzać zmiany i dostosowywać co 

mogłam do wymagań innych, nie zapominając o moich celach i za-

łożeniach wydarzenia. Najtrudniej było mi przekonać nauczycieli 

klas starszych do współpracy międzyklasowej. Za nic nie chciałam 

rezygnować z tego pomysłu, więc starałam się przekonać wszyst-

kich zarówno przykładami teoretycznymi, jak i praktycznymi, po-

dając mnóstwo źródeł i podsyłając linki z filmami oraz badaniami 

omawiającymi wartość i znaczenie wprowadzania takich strate-

gii wychowawczo-edukacyjnych. Finalnie bardzo sceptyczni, z mi-

nami „zaraz zobaczysz, co się będzie działo”, nauczyciele stawili się 

wraz z uczniami w stołówce szkolnej, gdzie zorganizowałam pra-

cownię twórczą. Uczniowie samodzielnie wybierali sobie miejsce 

pracy („Przecież oni się nigdy nie zdecydują, jak będą mieli taki wy-

bór!”), wybierali materiały („Zmarnujemy mnóstwo czasu i pomocy 

dydaktycznych”), ustalali temat projektu i opracowywali plan dzia-

łania („Jeśli im nie będziemy pomagać, nie wyrobią się w czasie”). 

* CIEKAWOSTKA:  
Dlatego że w języku polskim zwykle 

stosuje się wobec obywateli Indii 
określenie „Hindusi”, często dochodzi 

do nieporozumień, gdyż około 200 mln 
Hindusów nie jest hindusami (hinduistami). 
Pojęcie „Hindus” (Indus, Indyjczyk) mylnie 
utożsamia się z pojęciem „hindus” (pisane 

małą literą, wyznawca hinduizmu).
Źródło: Poradnia Językowa PWN
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Na wstępie poprosiłam nauczycieli, aby nie uciszali uczniów 

(jak się okazało zupełnie nie byli przyzwyczajeni do „niesubor-

dynacji” podopiecznych i twórczego szumu, ja z kolei nie mam 

zielonego pojęcia, jak można dokonywać analizy i selekcji po-

mysłów w absolutnej ciszy). Podchodząc do każdej z grup, 

sugerowałam, że jeśli nie przeszkadza to ich sąsiadom, mogą 

swobodnie rozmawiać, nucić czy śpiewać. W pewnym mo-

mencie jeden z zespołów zaczął śpiewać hymn szkolny (mó-

wiący o miłości i szacunku do innych ludzi, potrzebie dzielenia 

się i przesyłania aktów dobroci). Z każdą chwilą dołączał no-

wy zespół i finalnie prawie wszyscy uczniowie śpiewali gło-

śno słowa piosenki, wpatrzeni w swoje projekty. To jedno ze 

wspomnień, które zostanie ze mną na całe życie.

Kontakt fizyczny jest zbędny

Od zawsze uważałam, że przytulanie nauczyciela czy kolegi/ko-

leżanki z klasy to absolutnie normalna sprawa. Wskazuje to na 

pozytywną relację między nimi, szacunek i przywiązanie. Z ta-

kiego odruchu możemy wywnioskować, że poczucie bezpie-

czeństwa i przynależności jest zapewnione. Wiem jednak, że 

nie wszyscy widzą ten akt z tej samej perspektywy i absolutnie 

to szanuję. Zważając na indyjską kulturę i ogólne zasady, mu-

siałam sporo się natrudzić, wymyślając alternatywy dla niektó-

rych aktywności prowadzonych metodą dramy, które bardzo 

chciałam poprowadzić z moimi uczniami. Jednym z nich było 

stworzenie posągu drzewa. Miał to być element kończący nasze 

obchody. Wiedząc, że uczniowie dzieleni są na grupy ze względu 

na płeć i obserwując codziennie interakcje wyłącznie wewnątrz 

grup żeńskich lub męskich, zupełnie nie skojarzyłam, iż kon-

takt fizyczny będzie czymś zupełnie odbiegającym od normy, 

niewskazanym. Jednak mimo kilku niezręcznych momentów 

 („Co to znaczy, że mamy się przytulić/dotknąć?”), cieszę się, że 

spróbowaliśmy znaleźć rozwiązanie. Kiedy poleciłam uczniom 

podzielić się na dwa zespoły – żeński i męski – oraz stworzyć 

posąg drzewa z własnych ciał, myślałam, że tak jak wcześniej 

w Polsce, Finlandii czy Holandii dzieciaki rzucą się do grupo-

wego uścisku, wymachując rękami lub pozując tak, by ich koń-

czyny wyglądały jak gałęzie i korzenie. Nic bardziej mylnego.

Do każdego z zespołów musiałam podejść 3 lub 4 razy, tłuma-

cząc kolejny raz nauczycielom, o co chodzi w zadaniu, co jest 

jego celem. Mówiąc szczerze, byli co najmniej zdezorientowa-

ni, mimo iż kilkakrotnie omawiałam ten element zajęć podczas 

wspólnego planowania. Zupełnie nie wiedzieli, co przekazać 

uczniom, jak im pomóc. I tu właśnie dało się odczuć samodziel-

ność uczniów, z grup wyłonili się liderzy nadzorujący pracę in-

nych, szybko zebrano pomysły i odtworzono kilka wersji posągu. 

Proces tworzenia i „rozwiązywania problemu” trwał 15 minut, 

w ciągu których mogłam zauważyć, że dzieci w Indiach mimo 

oporów i braku pewności podjęły próbę wykonania zadania 

i zrozumienia odmiennego punktu widzenia. Zaobserwowałam 

również, że to nauczyciele wprowadzali chaos i sugerowali inne 

rozwiązania niż te, które wiązały się z jakimkolwiek kontaktem 

fizycznym. Co ciekawe, zapytałam niektórych, czemu odciąga-

ją dzieci od pomysłu złapania się za ręce czy przytulenia. W od-

powiedzi usłyszałam, że jest zbyt gorąco, by wchodzić w czyjąś 

przestrzeń osobistą (o dziwo w innych miejscach publicznych, 

poza szkołą, zupełnie nie mają takich problemów, to ja najczę-

ściej starałam się uchronić przed kontaktem fizycznym z nie-

znajomymi). Wnioskuję zatem, że problem leży w schematach 

(co ciekawe, wcale nie wynikających z religii).

Ostatecznie obchody wcale nie wyszły tak źle, jak by można 

wnioskować z mojej wypowiedzi. Starałam się jednak podkre-

ślić te elementy, które rzutowały na jakość nauczania w tym 

wypadku. Uczniowie klas starszych (5–9) świetnie bawili się 

przy tworzeniu plakatów i projektów ekologicznych, współ-

pracowali, uczyli się od siebie nawzajem, dyskutowali na te-

maty związane z ochroną środowiska.

Najmłodsi (klasy 1–4) dowiedzieli się sporo na temat swojego oto-

czenia, chętnie współpracowali przy pracach ogródkowych i roz-

budzali wzajemnie swoją ciekawość światem przyrody. Refleksje, 

pytania i dyskusje trwały jeszcze przez kilka dni po wydarzeniu.

NAUCZ YCIEL W ŚWIECIE
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Na zakończenie wszyscy uczniowie, nauczyciele i zarząd szkoły 

uczestniczyli w krótkim apelu podsumowującym, podczas któ-

rego zaśpiewaliśmy wspólnie piosenkę na cześć Matki Natury, 

przeprowadziliśmy quiz i zabawę edukacyjno- ekologiczną oraz 

przekazaliśmy sobie symbol dobroci i stworzyliśmy posągi drzew.

Podsumowując, mogę stwierdzić, że źle się przygotowałam do 

przeprowadzenia tak dużego wydarzenia w zupełnie, ledwo 

poznanym kraju i w tamtym czasie. Brakowało mi punktu od-

niesienia, znajomości niuansów kulturowych i społecznych, nie 

miałam okazji nawiązać znajomości z innymi nauczycielami, 

którzy w procesie planowania i organizacji obchodów mogli 

być bardzo pomocni. I choć początkowo mówiłam sobie, że 

sporo winy leży po stronie dyrekcji, która w żaden sposób nie 

była zaangażowana, tak z czasem zaczyna docierać do mnie, 

że tak właśnie wygląda praca w Indiach i to mój problem, że 

oczekiwałam jakiegokolwiek wsparcia. Mimo że cieszę się, iż 

dzieci i nauczyciele byli zachwyceni (długo po zakończeniu ofi-

cjalnej, grupowej części obchodów rozmawialiśmy, wygłupia-

liśmy się i uczyliśmy się przytulać), to wiem, że gdybym miała 

drugą szansę, to większość wydarzeń potoczyłaby się inaczej.

Piosenka, którą wspólnie zaśpiewaliśmy, towarzyszy mi od 

dawna. Jest to piosenka stworzona przez plemię Nawahów 

(rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej; to największe 

plemię tego kontynentu). Jej słowa są cyklicznie powtarza-

ne, w coraz szybszym tempie. Jeden z fragmentów piosenki 

w tłumaczeniu oznacza między innymi: „wdzięczność za ży-

cie tu i teraz, za każdy moment, narodzenie, uczenie się, do-

rastanie; wdzięczność za możliwość połączenia się z Matką 

Ziemią i ponowne narodziny”. Jednakże znaczenie całego 

utworu jest znacznie głębsze i bardziej złożone.

Każdą klasę uczyłam indywidualnie, przez 20 minut, na po-

przedzających wydarzenie zajęciach. Podczas reszty zajęć 

rozmawialiśmy z uczniami na temat wiary, o poczuciu odpo-

wiedzialności za naszą planetę i o tym, jak w poszczególnych 

religiach/krajach (i czy w ogóle) mówi się o Matce Naturze.

Poniżej zamieszczam link do przykładowego nagrania utwo-

ru. Jest on idealnym elementem uważności oraz budowania 

społeczności szkolnej, możemy wykorzystać go jako aktyw-

ność podsumowującą po dniu szkolnym (wprowadzając 

np. trening wdzięczności), czy zaczynając lekcję w kręgu 

(przechodząc do rozmowy kierowanej o naszych uczuciach 

i emocjach, które towarzyszą nam danego dnia). 

Link do piosenki: 
https://www.youtube.com/watch?v=tSxBgYxQZQo&feature=emb_title

Powyższy opis ma posłużyć jako punkt odniesienia do dysku-

sji. Mogłaby ona być na temat znaczenia naszych działań na 

rzecz środowiska, różnic kulturowych w tym aspekcie i war-

tych naśladowania przykładów aktywistów z całego świata. 

Omówione wydarzenie miało miejsce w 2018 roku. Natomiast 

w roku 2020 uczniowie Zespołu Szkół Pushpalata już drugi raz 

przygotowują kolejne spotkanie stworzone wyłącznie na ich 

prośbę jako element wdrażania kampanii „Sprzątanie świata” 

do ich codzienności szkolnej. Od dyrekcji otrzymuję zdjęcia 

i filmy z uczniami dyżurującymi przy zasadzonych przez nas 

roślinach, dbającymi o wspólną przestrzeń oraz angażujących 

lokalną społeczność do ograniczania wykorzystania plastiku. 

Na nas, nauczycielach, spoczywa ogromna odpowiedzialność 

pokazania uczniom, jak dbać o siebie, innych i otaczający nas 

świat. I nawet jeśli tylko niektórzy będą zainteresowani, tylko 

wybrani będą aktywnie działać w tych obszarach, podejmo-

wać inicjatywę – warto próbować. 
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