
Skąd się wziął konsumpcjonizm?

Scenariusz lekcji dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Przegląd 

Scenariusz koncentruje się na uświadomieniu uczniom, czym jest konsumpcjonizm, jak 


powstał, jakie są jego skutki. Zgodnie z poniższym scenariuszem uczniowie powinni poznać 


również sposoby przeciwdziałania konsumpcjonizmowi. 



Scenariusz lekcji został przygotowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach 

Ogólnopolskiego Programu Fundacji Digital University – Be.Eco, którego celem jest wsparcie 


edukacji ekologiczno-klimatycznej w szkołach. Podkreślając rangę tematu, jakim jest edukacja 

ekologiczna, MEN wprowadziło przepis, który zobowiązuje nauczycielki i nauczycieli, aby od 


1 września 2020 r. na zajęciach z wychowawcą omawiali najistotniejsze problemy klimatyczne 


i kwestie dotyczące ochrony środowiska. Treści nauczania z zakresu edukacji ekologicznej 


zawarte są w podstawach programowych do wielu przedmiotów, natomiast Prawo Oświatowe 


daje możliwość prowadzenia w szkołach dodatkowych zajęć edukacyjnych o tematyce 


ekologicznej. Scenariusz jest zgodny z podstawą programową, która zakłada realizację 


zagadnień związanych z ekologią oraz zagadnieniami związanymi z kryzysem klimatycznym 


i celami zrównoważonego rozwoju.



Ponadpodstawowa



Przygotowanie 

Czas trwania zajęć: 45 min.


Zapoznaj się z przygotowaną prezentacja pomocniczą.



Dodatek do zajęć, inspiracja:



Eko.paulinagórska: 

Ograniczam się: 

https://www.instagram.com/eko.paulinagorska/



https://www.instagram.com/kasia_ograniczamsie/

                            http://www.ograniczamsie.com



omówienie kluczowych zagadnień związanych z konsumpcjonizmem



przedstawienie źródeł i historii konsumpcjonizmu



uwrażliwienie na zmiany klimatyczne, wzbudzenie poczucia sprawczości




dyskusja kierowana



pogadanka



praca w grupie



praca indywidualna






Prezentacja pomocnicza - załącznik






telefony z dostępem 


do Internetu



kartki papieru



flamastry








Cele

Metody

Materiały do przeprowadzenia lekcji


Środki dydaktyczne


https://www.instagram.com/eko.paulinagorska/
https://www.instagram.com/kasia_ograniczamsie/
http://www.ograniczamsie.com


Sprawy organizacyjne (5 min)

Faza wprowadzająca (5 min)

Rozwinięcie tematu i dyskusja (15 min)


Sprawdzenie obecności.


Inne sprawy organizacyjne.


Zapytaj uczniów, czy wiedzą, czym jest konsumpcjonizm. Spróbujcie ustalić 


wspólną definicję tego słowa (możesz skorzystać z przygotowanej prezentacji 


pomocniczej, jednak pamiętaj, że konsumpcjonizm jest pojęciem bardzo szerokim).



Przedstaw uczniom historię powstania konsumpcjonizmu (możesz skorzystać 


z przygotowanej prezentacji pomocniczej).



Zastanówcie się na tym, na czym w obecnych czasach polega konsumpcjonizm 


i co tak naprawdę jest jego głównym problemem. Zapisz na tablicy hasło: 

konsumpcjonizm i poproś uczniów, aby dopisywali skojarzenia i problemy związane 


z tym pojęciem. Podziel klasę na cztery grupy. Każda z grup przez około 10 minut 

pracuje nad zagadnieniem negatywnego wpływu konsumpcjonizmu na środowisko 

naturalne. Po upływie wyznaczonego czasu przedstawiciele grup prezentują efekty 

wypracowanych rozwiązań.



Przebieg lekcji



Ćwiczenie (15 min)


Dobre praktyki:



Uczeń po zakończeniu tej część powinien mieć świadomość tego, iż w obecnych czasach 

konsumpcjonizm kreowany jest przez społeczeństwo, które zachęca nas do kupowania 

coraz to nowszych rzeczy i gadżetów, zamiast naprawiania starych przedmiotów 


(kult kup – użyj – wyrzuć, czyli model gospodarki lineranej). W tym miejscu możecie 

zastanowić się również nad tym, jaki wpływ na nasze decyzje mają reklamy oraz jakie 

negatywne skutki dla środowiska ma takie zachowanie (możesz skorzystać 


z przygotowanej prezentacji pomocniczej).


Kiedy już uczniowie dowiedzą się, czym jest konsumpcjonizm, skąd się wziął, 


co na niego wpływa oraz jakie ma skutki, w ramach ćwiczenia zapytaj:


Jak można rozwiązać problem konsumpcjonizmu? najlepiej w formie dyskusji 


lub pracy grupowej (możesz skorzystać z przygotowanej prezentacji pomocniczej).



Podziel klasę na pięć grup, każdej przyporządkuj jedno hasło (minimalizm, świadoma 


i zrównoważona konsumpcja, etc.) Poproś uczniów, aby w obrębie grup, wskazali 

rozwiązania dotyczące wybranego obszaru. O upływie czas (około 10 minut) uczniowie 

prezentują zaproponowane rozwiązania klasie.




minimalizm 



świadoma i zrównoważona konsumpcja



ekoedukacja



slow life



piramida dobrych praktyk





Faza podsumowująca (5 min.)


Zadanie domowe dla chętnych



Zaproponuj dodatkowe zadanie domowe polegające na tym, aby uczniowie policzyli 

przedmioty w swoim domu, z których nie korzystają od 6 miesięcy. Niech zastanowią 

się nad tym, czy wszystkie rzeczywiście są im potrzebne? (nie dotyczy rzeczy 

sezonowych)



Dla chętnych możesz polecić książkę „Rzeczo-zmęczenie” i „Przyszłość zależy od nas” 

i filmy „Story of Staff” oraz „Minimalizm” na Netflixie





https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4963618/przyszlosc-zalezy-od-nas-przewodnik-po-

kryzysie-klimatycznym-dla-niepoprawnych-optymistow


Możesz zaproponować dodatkowe zadanie domowe polegające na tym, aby uczniowie 

policzyli przedmioty w swoim domu, z których nie korzystają od 6 miesięcy. Niech 

zastanowią się nad tym, czy wszystkie rzeczywiście są im potrzebne? (nie dotyczy 

rzeczy sezonowych)



Dla chętnych możesz polecić książkę „Rzeczo-zmęczenie, jak żyć pełniej mając mniej” 

Jamesa Wellmana i/lub „Story of Staff” ( )




https://www.storyofstuff.org

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4963618/przyszlosc-zalezy-od-nas-przewodnik-po-kryzysie-klimatycznym-dla-niepoprawnych-optymistow
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4963618/przyszlosc-zalezy-od-nas-przewodnik-po-kryzysie-klimatycznym-dla-niepoprawnych-optymistow
https://www.storyofstuff.org

	hiperkonsumpcjonizm_ponadpostawowa
	hiperkonsumpcjonizm_ponadpostawowa-1
	hiperkonsumpcjonizm_ponadpostawowa-2
	hiperkonsumpcjonizm_ponadpostawowa-3
	hiperkonsumpcjonizm_ponadpostawowa-4

