FAIR TRAIN 2016
STACJA 1: Wzrost gospodarczy i godna praca
Miejsce: ECODAY ul. Krzywa
Opiekun stacji: Zespół Szkół Handlowych w Katowicach

Naszym celem jest zwrócenie uwagi na godną pracę i zapłatę za jej wykonanie.
W obecnych czasach każdy z nas może borykać się z problemem znalezienia
odpowiedniej pracy, która będzie satysfakcjonująca nie tylko realizując nasze
marzenia,
ale także pod względem finansowym.
Przedstawiamy, w jaki sposób łamane są prawa człowieka i prawa pracownicze, co
ma miejsce w różnych częściach świata.
Chcielibyśmy także zwrócić uwagę w jaki sposób możemy powstrzymywać wyzysk
tam, gdzie m.in. powstają nasze produkty codziennego użytku, żywność, która
spożywamy regularnie I sprzęt, który uzytkujemy w domu, w szkole i w pracy.
Czy jesteśmy świadomi, ile kosztuje praca człowieka?
Czy wiemy ile pieniędzy pracownik plantacji w Azji czy Ameryce Południowej dostaje
za swoją pracę?
Sprawiedliwy handel to ważna część edukacji globalnej. Czy możliwe jest
kształtowanie globalnej gospodarki przez nasze codzienne wybory?
Czy znamy symbole certyfikujące produkty Sprawiedliwego Handlu?
Zadanie ma na celu uświadomić uczestnikom wyzysk pracowników i sposoby na
reagowanie na te działania.

Opis zadania do wykonania
Na stacji drużyna wyszukuje wśród różnych obrazków certyfikaty związane
z produktami Sprawiedliwego Handlu.
Należy przyporządkować symbole certyfikatów do przygotowanych krótkich opisów.
Zadanie jest zaliczone, jeśli: drużyna przyporządkuje wszystkie certyfikaty
odpowiednio do opisów. Otrzymuje wówczas 1 punkt.
Jeśli drużyna nie wykona zadania prawidłowo, ale poświęci czas na korektę zadania
z pomocą obsługi stacji, nie otrzymuje co prawda punktu, ale może przystąpić do
losowania pytań quizowych.
Punkt dodatkowy : drużyna otrzyma za zrobienie sobie zdjęcia z bananami
i z tabliczką “Popieram Sprawiedliwy Handel” :)

FAIR TRAIN 2016
STACJA 2: Zero głodu
Miejsce:

Strefa Centralna

Opiekun stacji: ZSP”Cogito” Siemianowice Śląskie
Żywność jest dobrem, które zaspakaja jedną z elementarnych potrzeb człowieka
i stanowi podstawę jego przeżycia.
Pomimo tak wielu znaczących osiągnięć technicznych i cywilizacyjnych,
głód i niedożywienie to jedne z największych problemów,
które nękają współczesną ludzkość.
Mieszkańcy Globalnego Południa spożywają niewystarczającą ilość kalorii
do prowadzenia normalnego życia.
Z powodu niedożywienia cierpi na całym świecie 795 mln ludzi.
Opis zadania do wykonania
Na stacji drużyna bierze udział w grze planszowej
„Nie marnuję, odpowiedzialnie kupuję”
Zasady gry.
Uczestnicy gry poruszają się po polach planszy od startu do mety zgodnie z liczbą
oczek wyrzuconych kostką. Po drodze wykonują różne zadania. Na wykonanie
jednego zadania drużyny mają czas 1 minutę. Każda drużyna otrzymuje na starcie
2500 zł. Zadaniem drużyny będzie utrzymanie 1500 złotych. Za każde źle wykonanie
polecenie traci się 500 zł. Pionkiem jest jeden z członków drużyny. Przy wykonaniu
zadań może brać udział cała drużyna.

Zadanie jest zaliczone, jeśli: drużyna utrzyma 1500 zł (otrzymuje 1 punkt pasażera). Jeżeli nie utrzyma tej kwoty, nie otrzymuje punktu, ale może przejść do
losowania pytań quizowych.

FAIR TRAIN 2016
STACJA 3: CZYSTA WODA I WARUNKI SANITARNE
Miejsce:
Katowice - Dom Aniołów Stróżów.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, ul. Andrzeja 12a
Opiekun stacji: Piekary Śląskie AZS i MDK Nr 2
Każdy człowiek na świecie powinien mieć dostęp do czystej
wody i sanitariatów. Na naszej planecie mamy wystarczającą ilość wody, by tak się
stało. Pragniemy jednak zwrócić Waszą uwagę na to, iż swobodny dostęp do czystej
wody, jak i stworzenie warunków umożliwiających zachowanie higieny, w wielu
krajach na świecie, stanowi istotny problem.
A czy Wy zastanawialiście się nad przyczynami niedoboru czystej wody
w niektórych rejonach świata? To np. słabo rozwinięta gospodarka, zły stan
infrastruktury, niedostatek wody, jej słaba jakość, niewłaściwe warunki sanitarne,
trudne warunki klimatyczne, zmiany klimatu.
A jakie są tego skutki? To zdecydowanie gorsza jakość życia, ryzyko pojawienia się
chorób „brudnych rąk”, zagrożone bezpieczeństwo żywnościowe i źródło utrzymania,
ograniczona szansa na podjęcie edukacji.
Szansą na lepszą przyszłość jest zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi.
Ograniczajmy stosowanie szkodliwych substancji chemicznych, chrońmy
i odnawiajmy ekosystemy zależne od wody, podnieśmy poziom recyklingu,
efektywnie wykorzystujmy wodę we wszystkich sektorach, rozszerzajmy współpracę
w zakresie programów gromadzenia wody, odsalania, recyklingu i wspierajmy udział
lokalnych społeczności w poprawie gospodarowania zasobami wodnymi
i infrastrukturą sanitarną!

Opis zadania do wykonania
Drużyna

wykonuje

filtr

wodny

z

przygotowanych

składników.

Grubość

poszczególnych warstw ustala drużyna.

Zadanie jest zaliczone i drużyna otrzymuje:
1 pkt. - jeżeli drużyna wykona poprawnie działający filtr tzn. woda po przefiltrowaniu
będzie chociaż trochę czyściejsza niż przed filtracją (porównujemy z przygotowanym
wzorcem).
Po wykonaniu filtra drużyna może otrzymać dodatkowo 1 pkt. – jeżeli drużyna
poda nazwy przygotowanych składników filtra.

W przypadku wykonania filtra, ale źle funkcjonującego:
- jeżeli drużyna poświęci czas na nauczenie się od osoby obsługującej stację, jak
poprawnie należało wykonać zadanie - wtedy otrzyma ten 1 pkt.
oraz może otrzymać dodatkowo 1 pkt. – jeżeli drużyna poda nazwy
przygotowanych składników filtra.

W przypadku wykonania filtra, ale źle funkcjonującego:
- jeżeli drużyna odmówi poświęcenia czasu na nauczenie się od osoby obsługującej
stację, jak poprawnie należało wykonać zadanie – wtedy drużyna traci prawo do tego
1 punktu, ale może otrzymać 1 punkt za podanie nazw przygotowanych
składników do filtra oraz może przystąpić do losowania 3 pytań quizowych.

Zadanie jest niezaliczone, jeżeli drużyna odmówi jego wykonania. Tym samym
drużyna nie może przystąpić do losowania 3 pytań quizowych.

FAIR TRAIN 2016
STACJA 4: Dobre Zdrowie i Jakość Życia
Miejsce: Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Kopernika 14
Opiekun stacji: : III Uniwersyteckie Liceum Ogółnokształcące
im. A. Mickiewicza w Katowicach

Zadania praktyczne i quiz teoretyczny koncentrują się wokół 3.Celu
Zrównoważonego Rozwoju.
3. Cel nawiązuje do dysproporcji w jakości życia ludzi na świecie, promuje
odpowiedzialną konsumpcję i produkcję, przypomina o konieczności
zrównoważonego i efektywnego użytkowania zasobów naturalnych. Nawołuje do
ekologicznego zarządzania odpadami, by znacząco zmniejszyć ich negatywny wpływ
na człowieka i środowisko. Zakłada ograniczenie zjawiska marnowania żywności w
sprzedaży detalicznej i naszej codziennej konsumpcji. Cel zakłada również
zwiększanie świadomości na całym świecie w zakresie stylu życia zgodnego z naturą
i zachowującego zdrowie. Jednym z zagrożeń dla naszego zdrowia jest nadmierne
spożywanie cukru, który na etapie produkcji jest dodawany do większości produktów
spożywczych. Zadanie praktyczne i pytania quizowe na naszej stacji sprawdzają,
w jakim stopniu dysponujemy taką świadomością już dziś.

Opis zadania do wykonania
Na stacji drużyna losuje 2 plansze, na których zamieszczono dwa różne produkty.
Należy ustalić zawartość cukru w ww. produktach, wybierając właściwe dane spośród
trzech podanych propozycji pod ilustracjami.
Zadanie jest zaliczone, jeśli: drużyna podejdzie do wykonania zadania i udzielenia
odpowiedzi, w razie wskazania błędnej, musi sprawdzić w tabeli produktów właściwe
wartości zawartości cukru i poprawić swoją odpowiedź (otrzymuje 1 pkt. – pasażera).

FAIR TRAIN 2016
STACJA 5
Tytuł stacji: Dobra jakość edukacji
Miejsce: Akademia Sztuk Pięknych ul. Raciborska 50
Opiekun stacji: Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
Wiemy czym jest edukacja!
Wiemy, jak wygląda system i dostęp do edukacji w Polsce.
Ale czy zastanawialiście się kiedykolwiek, czym jest dobra jakość edukacji?
Nie chodzi o to, aby młodzi ludzie otrzymywali od szkoły gwarancję sukcesu.
W dobrej jakości edukacji nie chodzi też o to, aby nauczyć się, jak lepiej konkurować
z innymi na rynku pracy i przez to zdobywać lepszą pozycję społeczną.
Wysokiej jakości edukacja stanowi podstawę dla polepszenia życia ludzi
i zrównoważonego rozwoju.
Opis zadania do wykonania
Na stacji drużyna zastanawia się przez 2-3 minuty nad tym czym jest dobra jakość
edukacji.

Po uzgodnieniu odpowiedzi, przedstawiciel drużyny lub cała drużyna

wspólnymi siłami przedstawia swoje propozycje przed kamerą. Z wypowiedzi
uczestników powstanie filmik, pokazujący czym jest dobra jakość edukacji.
Zadanie jest zaliczone, jeśli: drużyna przedstawi swoją/je propozycje przed kamerą
– 1 pkt. Samo podjęcie próby wykonania zadania praktycznego lub niepełne
wykonanie nie uprawnia do otrzymania punktu, a jedynie pozwala na przystąpienie
do odpowiedzi na pytania quizowe (możliwośc otrzymania kolejnych 3 lub 4
punktów).

Fair Train 2016
Stacja nr 6
Tytuł stacji: Mamy plan
Miejsce: Biblioteka, Pałac Młodzieży
Opiekun stacji: Pałac Młodzieży, IV LO im. gen. Stanisława Maczka, wolontariusze

Czym jest ubóstwo? Jakie są jego przyczyny i skutki? Jaki jest poziom ubóstwa
w Polsce, a jaki w krajach Afryki? Jakie są sposoby przezwyciężania ubóstwa?
Ubóstwo dotyka zarówno kraje rozwinięte, jak i rozwijające się. W krajach globalnego
Południa, a w szczególności w położonych na południe od Sahary, czyli w Afryce
Subsaharyjskiej, występuje jednak w znacznie większej skali.
35 spośród 54 krajów afrykańskich zalicza się do najbiedniejszych na świecie.
40% mieszkańców kontynentu żyje poniżej granicy ubóstwa, co oznacza, że muszą
przeżyć za 1 dolara lub mniej dziennie.
Większość mieszkańców Sudanu, Etiopii czy Nigru żyje w warunkach, które
sprawiają, że ich codzienne działania skupiają się na zapewnieniu podstawowych
potrzeb. Skrajnymi przejawami ubóstwa są głód i pragnienie oraz brak schronienia,
czyli bezpiecznego miejsca zamieszkania. Ale z ubóstwem mamy także do
czynienia, gdy ludzie nie mają dostępu do podstawowej opieki medycznej, gdy
brakuje szkół i nauczycieli, i gdy droga do najbliższej studni zajmuje dwie godziny.

Opis zadania do wykonania
„Praktyczny plan walki z ubóstwem”

Waszym zadaniem będzie wcielenie się w Zespół
światowych ekspertów w dziedzinie rozwoju

trzech wiodących

i przygotowanie strategii (planu)

walki z ubóstwem, głodem, brakiem dostępu do edukacji i chorobami na świecie na
najbliższe 5 lat. Waszą strategię wygłosicie w naszej bibliotece na „nadzwyczajnym
spotkaniu ONZ ws. Celów Zrównoważonego Rozwoju”.

Plan powinien składać się przynajmniej z 3 punktów. Możecie korzystać z internetu,
encyklopedii oraz zasobów biblioteki.

Po prawidłowym wykonaniu zadania praktycznego będziecie mogli przejść do
losowania pytań quizowych.

Drużyna otrzymuje 1 punkt = 1 pasażera za samodzielne i prawidłowe wykonanie
zadania praktycznego.
Samo podjęcie próby wykonania zadania praktycznego lub niepełne wykonanie nie
gwarantuje otrzymania punktu, ale uprawnia do losowania pytania quizowego
(możliwość otrzymania kolejnych 3 lub 4 punktów).

FAIR TRAIN
Gra terenowa
Stacja 7: Życie na lądzie
"Zwierzęta mają takie samo prawo do świata (jak ludzie), skoro na nim są, świat do nich należy.
Noe do swojej arki wziął nie samych ludzi…”
Wiesław Myśliwski

Miejsce: Katowice, Biblioteka Filia nr 4
Opiekun Stacji: Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu
Kontekst:
Poznajemy

pojęcie

„Życia

na

lądzie”,

czyli

jednego

z

17

Celów

Zrównoważonego Rozwoju, który ma za zadanie chronić, przywrócić oraz
promować

zrównoważone

zrównoważone

użytkowanie

gospodarowanie

lasami,

ekosystemów
zwalczać

lądowych,
pustynnienie,

powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę
różnorodności biologicznej.
1. Zrównoważony rozwój czyli ekorozwój to jest taki rozwój, w którym
potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania
szans

przyszłych

pokoleń

na

ich

zaspokojenie.

Aby

osiągnąć

zrównoważony rozwój, chronić światowe środowisko, działać dla dobra Ziemi,
naszego domu, powinna istnieć korzystna dla wszystkich współpraca między
państwami, podstawowymi grupami społecznymi i narodami, na bazie
międzynarodowych porozumień.
2. Ochrona środowiska powinna stanowić nierozłączną część procesu
rozwoju państw i społeczeństw dla dobra wspólnego domu – Ziemi
i wszyskich żyjących na niej organizmów.

3. Fakty:
- 2,6 miliarda ludzi utrzymuje się bezpośrednio z rolnictwa, przy czym 52% ziemi
uprawnej w mniejszym lub większym stopniu jest dotknięte degradacją gleby.
- Z około 8300 znanych gatunków zwierząt, 8% już wyginęło, natomiast 22% jest
zagrożonych wymarciem.
-

Czerwona

Księga

gatunków

zagrożonych

–

publikowana

przez

Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) – światowa lista zagrożonych
wyginięciem gatunków organizmów, z których większość uzyskała status
zagrożonych w wyniku działalności człowieka.
- Czarna Księga to spis gatunków wymarłych.
- Jedną z form ochrony dla cennych przyrodniczo obszarów i gatunków są Parki
Narodowe.

Opis zadania do wykonania:
Na stacji drużyna korzystając z pomocy prowadzących grę, zapoznaje się z Celami
Zrównoważonego Rozwoju, ze szczególnym uwzglednieniem celu 15 „Życie na
lądzie”. Na tej podstawie potrafi wymienić kilka gatunków podlegających ochronie
prawnej na świecie i w Polsce, przyporządkować je do odpowiedniego parku
narodowego (umiejscowić na mapie) i przedstawić w zabawowej formie.
Zadanie i punktacja:
1. Drużyna wymienia po dwa przykłady zwierząt chronionych w Polsce i na
świecie (1pkt).
2. Z przygotowanej puli zdjęć zwierząt chronionych w Polsce losuje 3 zdjęcia
gatunków i prawidłowo umieszcza je na mapie Polski w miejscu ich
występowania i ochrony. Drużyna może skorzystać z mapy Parków
Narodowych w Polsce, a następnie musi przypiąć obrazki w odpowiednim
miejscu do konturowej mapy Polski w ciągu 30 sekund (1pkt).

3. Następnie drużyna próbuje oddać wyglądem lub dźwiękiem wybrany z listy
zagrożonych

gatunków

organizm

żyjący

w

Polsce

lub

na

świecie,

tj. naśladować wydawane przez zwierzę odgłosy lub zaprezentować w formie
żywej rzeźby jego sylwetkę (1pkt).
Zadanie jest zaliczone, jeśli drużyna:
1. wymieni gatunki chronione
2. dopasuje obrazek zwierzęcia do mapy parku narodowego, którego jest
symbolem
3. stworzy żywą rzeźbę lub zademonstruje odgłosy wydawane przez dowolnie
wybrany gatunek zwierzęcia zagrożonego wymarciem.
Po zaliczeniu zadania drużyna losuje spośród 11 możliwych 3 karty z pytaniami.
Pytania mają charakter zamknięty, na które należy wybrać jedną poprawną
odpowiedź. Jeśli druzyna wylosuje 2 pytania i jokera, to za jokera dobiera jeszcze
2 kartoniki z pytaniami, tak, żeby mieć w sumie 4 pytania (3+1 bonus za jokera).
DOPIERO prawidłowa odpowiedź na pytania daje punkty (nie przyznajemy punktu za
wylosowanie jokera!). Za każdą prawidłową odpowiedź drużyna otrzymuje 1 punkt
(1 pasażera). Maksymalna liczba punktów do zdobycia na stacji wynosi:
•

maksymalnie 3 punkty za zadanie

•

3 punkty za 3 poprawne odpowiedzi na pytania lub 4 punkty za 4 poprawne
odpowiedzi na pytania u drużyn, które wylosowały jockera.

Uwaga! przy odpowiadaniu na pytania quizowe uczestnicy nie moga już
korzystać z opisu Celu, opisu stacji ani innych materiałów edukacyjnych.

FAIR TRAIN 2016
STACJA 8: Równość płci
Miejsce: Muzeum Historii Katowic ul. Kopernika 11
Opiekun stacji: Zespół Szkół Ekonomicznych z Wodzisławia Śląskiego
Chcemy zwrócić uwagę na problemy związane z równością płci, przede wszystkim
na równy status kobiet i ich pełny udział we wszystkich sferach życia społecznego .
Nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo na niektórych płaszczyznach kobiety są
dyskryminowane i przypisywane do czynności za pomocą stereotypów. Często
słyszymy, że to właśnie kobieta powinna zajmować się domem, a mężczyzna dbać
o budżet rodziny. Mimo wszystko idziemy w coraz lepszym kierunku i stereotypy
zaczynają zanikać.
W niektórych krajach jednak kobiety nie są traktowane na równi z mężczyznami i nie
mają prawa decydować o sobie.
Zadanie ma na celu uświadomić uczestnikom, że czynności które są często
przypisywane kobietom lub mężczyznom może wykonywać każdy bez „przypinania”
stereotypowej etykietki.

Zadania do wykonania

1. Zadaniem drużyny jest włożenie w odpowiednie miejsca brakujących liter
klawiatury qwerty, z których powstaje słowo Katowice Fair Train. Zadanie jest
zaliczone na 2 punkty, gdy drużyna włoży wszystkie litery w odpowiednie
miejsca. Jeśli przystąpi do zadania lecz wykona je źle, ale przy pomocy
obsługi stacji poprawi swoje rozwiązanie, otrzymuje 1 punkt.

2. Na stacji drużyna ma za zadanie wybrać prawidłowe składniki do
przygotowania rosołu (wg śląskiego kucharza Remigiusza Rączki). Zadanie
jest zaliczone na 2 punkty, gdy drużyna wybierze wszystkie niezbędne
składniki. Jeśli przystąpi do zadania lub wykona je źle, ale poświęci czas na
skorygowanie zadania z pomocą obsługi - otrzymuje 1 punkt.

Po wykonaniu zadań praktycznych drużyna może przystąpić do losowania pytań
quizowych.

FAIR TRAIN 2016
STACJA 9: Mniej nierówności
Miejsce: Katowice Biblioteka Ligonia
Opiekun stacji: Gimnazjum nr 23 oraz Szkoła Arka Noego
Chcemy zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy osób z różnorodnymi
niepełnosprawnościami, a także uwzględnić osoby źle traktowane ze względu na
swój kolor skóry, wyznanie czy sposób bycia.
Z jednej strony pragniemy upowszechnić wiedzę i pokazać, jak żyją osoby
niepełnosprawne, a także jak się odnajduje ta część społeczeństwa, która jest w jakiś
sposób „inna” . Z drugiej, staramy się zademonstrować pozytywne strony bycia
osobą na swój sposób wyjątkową. Przedstawiamy możliwości przeciwstawienia się
łamaniu praw człowieka i braku poszanowania dla ludzi oraz popularyzujemy
pomaganie i bycie dobrym obywatelem.
Czy zdajemy sobie sprawę, jak duża ilość ludzi jest stygmatyzowana ze względu na
swoją odmienność? Jak zmniejszyć to zjawisko – być może edukować
społeczeństwo i pokazywać jak pomagać innym ludziom.
Zadanie ma na celu uświadomienie uczestnikom, że odpowiedzialne,
empatyczne i wyrozumiałe zachowanie w stosunku do innych to nasza
przyszłość.
Opis zadania do wykonania
Na stacji drużyna ma za zadanie przejście wyznaczonego dystansu o kulach, by
wczuć się w sytuację osób niepełnosprawnych w życiu codziennym. Za zaliczenie
tego zadania otrzyma 1 punkt i możliwość losowania pytań quizowych.
Dodatkowo na stacji będzie utworzona „żywa biblioteka”, składająca się z osób na
swój sposób wyjątkowych. Drużyny mogą w wyznaczonym czasie zadać pytania
i poznać bliżej osoby należące do naszej „biblioteki”. Za przystąpienie do tego
zadania można otrzymać kolejny punkt.

FAIR TRAIN 2016
STACJA 10: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
Miejsce: Katowice Europe Direct
Opiekun stacji: Gimnazjum nr 2 w Chorzowie
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.

Podłoże dzisiejszych konfliktów zbrojnych ma bardzo różnorodny charakter.
Niektóre kraje walczą o niepodległość, inne chcą poszerzyć swoje wpływy, jeszcze
inne są ogarnięte wojnami wewnętrznymi (domowymi). Dodatkowo walki te
podsycane są często przez bardzo silny przemysł zbrojeniowy oraz nielegalny
handel bronią.
Dużym problemem jest również brak dostępu do skutecznego wymiaru
sprawiedliwości w wielu regionach świata, co często skutkuje więzieniem lub
prześladowaniem aktywistów występujących w obronie pokoju, tolerancji czy
sprawiedliwości w różnych wymiarach.
Z tego powodu Amnesty International – globalny ruch ponad 7 milionów ludzi –
stawia sobie za cel zmianę opresyjnego prawa i uwalnianie ludzi więzionych za
wyrażanie swojego zdania. Jednym z działań AI jest Maraton Pisania Listów, który
odbywa się co roku w ramach Międzynarodowego Dnia Praw
Człowieka obchodzonego 10 grudnia. Jego celem jest wysyłanie apeli do władz oraz
listów solidarności do osób, których prawa są łamane.
Im więcej listów, tym większa szansa na poprawę losu danego bohatera lub
bohaterki.

Opis zadania do wykonania
Zadaniem obowiązkowym jest wykonanie wg podanego wzoru 3 gołąbków – symboli
pokoju. Za to zadanie drużyna otrzymuje 1 pkt. – pasażera oraz prawo do udziału
w quizie. Gołąbki zabieracie ze sobą w dalszą podróż na metę. Ich celem będzie
niesienie przesłania o pokoju na świecie.
Za to zadanie drużyna otrzymuje 1 pkt. – pasażera oraz prawo do udziału w quizie.
Dodatko możecie otrzymać jeszcze 1 punkt – znaczek Amnesty International
przyznawany za napisanie 3 listów (każdy członek druzyny pisze 1 list) z poparciem
dla wybranej osoby/osób, których prawa są łamane.

FAIR TRAIN 2016
STACJA 11: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Miejsce: Gimnazjum nr 2 Katowice, wejście od ul. Kilińskiego
Opiekun stacji: Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki

Chcemy zwrócić uwagę na to, jak nasze codzienne decyzje konsumenckie wpływają
na kraje globalnego Południa. Czy wiemy co jemy i pijemy? Skąd te produkty
pochodzą? Pragniemy zwrócić uwagę na zrównoważony rozwój, globalny rynek
i handel międzynarodowy. Świadoma konsumpcja to podejmowanie wyborów
konsumenckich w oparciu o wiedzę na temat społecznych, ekologicznych
i politycznych konsekwencji produkcji przedmiotów, ich użytkowania i utylizacji. Czy
zastanawiałeś się kiedyś nad tym, że nie możesz wyjść rano z domu bez bycia
zależnym od większości świata? Skąd pochodzi kawa czy herbata w Twoim kubku?
Jak trafiły na Twój stół egzotyczne owoce? Zanim skończysz śniadanie, już zależysz
od większości świata. Bądźmy odpowiedzialnymi konsumentami i konsumentkami.
Dowiedz się skąd pochodzą i jak produkowane są rzeczy, które kupujesz!

Opis zadania do wykonania
Zadanie ma na celu uświadomienie uczestnikom, iż zależymy od większości świata.
Na stacji drużyna układa rozsypankę przypisując dany surowiec do kraju
pochodzenia, a następnie umieszcza tak dobraną parę (surowiec + nazwę kraju)
w odpowiednim miejscu na mapie.

Zadanie jest zaliczone, jeśli: drużyna poprawnie dobierze w pięć par i prawidłowo
umieści je na mapie (otrzymuje 1 punkt pasażera).

FAIR TRAIN 2016
STACJA nr 12: „Zmiany klimatu – I care!”
Miejsce: Katowice restauracja NONO
Opiekun stacji: Olga Kania - Gimnazjum nr 6 w Jaworznie
Zmiany klimatyczne są już zauważalne dla wszystkich. Widzimy topniejące lodowce
w Alpach i topniejący lód na Antarktydzie. Widzimy jak morze zabiera nadbrzeżne
tereny w Bangladeszu i zalewa wyspy na Oceanie Spokojnym, w wyniku czego
tamtejsza ludność musi uciekać i staje się migrantami klimatycznymi. To wszystko
przez nadmierną emisję gazów cieplarnianych (CO2, metan) przez człowieka.
Zwiększona koncentracja w atmosferze podnosi średnią temperaturę na Ziemi
i zakwasza oceany. Jednak jeszcze nie jest za późno na zmiany! Zacznij od siebie –
myśl globalnie, działaj lokalnie, zmniejszaj emisję gazów cieplarnianych z Twojego
trybu życia. W pojedynkę jesteśmy słabi, ale kiedy pomnożymy swoje działania przez
liczbę istnień ludzkich – okazuje się, że razem można zmieniać świat! Więc do
dzieła!
Opis zadania podstawowego do wykonania:
Zadaniem drużyny jest wypełnienie „Planu dnia” przykładami codziennych czynności,
które pomagają ograniczać zmiany klimatyczne przez zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych z działalności człowieka, a następnie odczytanie tych przykładów
na głos opiekunom stacji. Drużyna krótko uzasadnia związek danej czynności
z wpływem na ograniczanie zmian klimatycznych. W „Planie dnia” należy napisać po
dwa przykłady „codziennych eko-nawyków” do trzech pór dnia – poranek, popołudnie
i wieczór.
Uwaga: czynności nie mogą się powtarzać w planie i muszą mieć wpływ na
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych!

Zadanie dodatkowe (dla chętnych drużyn):
Drużyna ma za zadanie wybrać jedną czynność wpisaną w „Plan dnia” i przygotować
krótkie hasło zachęcające do wykonywania tej czynności przez innych ludzi. Hasło
należy zapisać na kartce A4 i należy dodać do niego graficzny obraz
(rysunek/schemat). Następnie drużyna zostanie sfotografowana ze swoją pracą
przez opiekunów stacji. Zdjęcie może być wykorzystane do publikacji przez
organizatorów gry.
Zadanie jest zaliczone, jeśli: drużyna poprawnie wypełni, odczyta na głos
i uzasadni wpisy do „Planu dnia” opiekunom stacji (otrzymuje 1 pkt. – pasażera).

Dodatkowa

punktacja:
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i sfotografowanie się z nią – 1 pkt.
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z

oprawą

graficzną

