Trener PAH-u w naszej szkole: Woda to życie !
05. grudnia 2013 r.
w szkole odbyło się
szkolenie prowadzone
przez trenera Agnieszkę
Bajtyngier z Polskiej
Akcji Humanitarnej
w ramach
międzynarodowego
projektu “Aktywne
szkoły na rzecz globalnej
odpowiedzialności”, który realizowany jest w ZSTiO w bieżącym roku szkolnym.
Szkolenie dzięki zastosowaniu gier dydaktycznych miało przybliżyć uczestnikom
zagadnienie dostępu do wody w różnych krajach na świecie.
Spotkanie rozpoczęło się krótką integracją uczestników, która polegała na
skojarzeniu imion z wykorzystaniem wody, a następnie przeszliśmy do rozmowy oraz
pracy nad głównym tematem, jakim był dostęp do wody na świecie.

Pierwszym zadaniem było oszacowanie, jak dużo wody zużywa się przeciętnie
podczas różnych domowych czynności, takich jak sprzątanie, mycie zębów, czy
podlewanie roślin.
Następnie próbowaliśmy odgadnąć ile wody zużywa dziennie zwykły mieszkaniec
danego kraju.
Dowiedzieliśmy się, że Polak
wykorzystuje 160 litrów
dziennie, a np. Amerykanin
ok. 500 litrów!
W krajach dotkniętych
kataklizmami czy wojnami
zużycie wody jest bardzo
małe, np. Palestyna 50
litrów.

Przed kolejnym zadaniem zostaliśmy podzieleni na dwie grupy.
Jedna przedstawiała
rodzinę z Afganistanu,
a druga z Sudanu. Każdy
wymyślił własne imię,
zajęcie, rolę w rodzinie,
swoje plany na przyszłość
oraz sposoby w jakich
wykorzystuje wodę. Pomocą
przy tym były teksty
z informacjami
pomocniczymi o danym
kraju.

Jedną z ostatnich zabaw były tzw. trzy studnie mające na celu pokazanie nam jak duże
trudności może
sprawić danym
wioskom, które są
bez dostępu do
wody, właśnie jej
posiadanie.
Po podzieleniu się
na drużyny
biegaliśmy do
“zbiornika
z wodą”(pojemnik)
i nabieraliśmy ją
łyżką przenosząc ją
następnie do swojej
“studni”(szklanki).
Po drodze pojawiały
się przeszkody takie
jak góry z krzeseł czy próby sabotażu rywali.

Na koniec wspólnie został stworzony plakat,
który pokazał nam, że dostęp do wody jest naszym
prawem oraz, że życie bez wody nie byłoby możliwe.
Żyjmy zatem odpowiedzialnie i szanujmy to co mamy.
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