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KONSPEKT WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH 

UCZESTNICY: UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ 

PONADPODSTAWOWYCH  

TEMAT: „Palabek-GO! Posiłek dla uchodźców w Ugandzie” 

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

 WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ GŁODU NA ŚWIECIE I 

UWRAŻLIWIENIE UCZNIÓW ORAZ ICH OPIEKUNÓW NA 

KONIECZNOŚĆ POMOCY ŻYWIENIOWEJ W OBOZIE DLA 

UCHODŹCÓW Z SUDANU POŁUDNIOWEGO W PALABEK, UGANDA 

 POMOC W ZEBRANIU FUNDUSZY NA WYŻYWIENIE 1000 DZIECI I ICH 

NAUCZYCIELI MIESZKAJĄCYCH W OBOZIE DLA UCHODŹCÓW Z 

SUDANIU POŁUDNIOWEGO W PALABEK, UGANDA 

CZAS TRWANIA: 45 MINUT  

PRZEBIEG:  

1) Wprowadzenie (2 min.)  

Prowadzący przedstawia i wyjaśnia powód spotkania. 

2) Prezentacja multimedialna na temat sytuacji geopolitycznej Sudanu Południowego (6-

7 min).  

Na podstawie prezentacji multimedialnej prowadzący przekazuje uczniom informacje 

dotyczące Sudanu Południowego.  

Sudan Południowy jest niepodległym państwem od roku 2011. Wcześniej stanowił część 

Sudanu. Stolicą kraju jest Dżuba, a obecny prezydent nazywa się Salva Kiir Mayardit. Sudan 

Południowy graniczy z Etiopią, Kenią, Ugandą, Demokratyczną Republiką Konga, Republiką 

Środkowoafrykańską i Sudanem. Największymi grupami etnicznymi zamieszkującymi tereny 

tego młodego kraju są: Dinka, Neurowie i Azande. Językiem urzędowym Sudanu 

Południowego jest język angielski, choć w powszechnym użyciu stosuje się również potoczny 

język arabski, a jeśli chodzi o języki plemienne, to najpopularniejszym jest język dinka. 

Jednostką monetarną używaną w kraju jest funt południowosudański. Ponad 60% 

mieszkańców Sudanu Pd. to chrześcijanie, z czego prawie 40% to katolicy. Inne religie to 

islam, świadkowie Jehowy lub ateiści. Największą rzeką przepływająca przez tereny kraju jest 

Nil. Głównymi surowcami wydobywanymi na terenie Sudanu Pd. są: ropa naftowa (główny 

czynnik rozwoju gospodarczego), rudy żelaza, miedzi, chromu, cynku, a także wolfram, 

srebro i złoto.  

Propozycja dla młodszych uczestników (3-4 min.):  
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Prowadzący rozdaje mapę konturową Afryki i prosi uczestników zajęć o odnalezienie Sudanu 

Południowego oraz podpisanie sąsiadujących z nim państw.  

Materiały:  

- prezentacja multimedialna  

- laptop oraz rzutnik/ekran 

- konturowa mapka Afryki 

3) Krótkie przedstawienie obecnej sytuacji gospodarczej Sudanu Południowego (3-4 

min.)  

Prowadzący prosi uczniów by zastanowili się skąd wynika problem wojen, głodu, migracji, 

uchodźctwa. Na podstawie udostępnionych materiałów wyjaśnia uczestnikom, jaki związek z 

Sudanem Południowym ma Palabek i co się tam znajduje.  

Materiały:  

- filmik wprowadzający („Przyczyny wojny w Sudanie Południowym”) 

Materiał dla nauczyciela z możliwością wykorzystania go w klasach 7-8 SP oraz w klasach 

ponadpodstawowych.  

- strona www.swm.pl / https://swm.pl/blog/cause/dozywianie-uchodzcow-z-sudanu-

poludniowego-w-palabek-w-ugandzie/ 

4) Sytuacja uchodźców w obozie Palabek (8 min.)  

Prowadzący wyświetla materiał filmowy przedstawiający historię 2-3 osób mieszkających na 

terenie obozu. W materiale filmowym ukazana jest także praca salezjanów i wyjaśniona jest 

kwestia pomocy finansowej w zorganizowaniu dożywiania dla uchodźców przebywających w 

obozie.  

Materiały:  

- film („Palabek – obóz”) 

- rzutnik/ekran 

- laptop  

5) Praca zespołowa dotycząca niesiania pomocy uchodźcom (20 min.). 

Przy założeniu, że klasa składa się z ok. 30 os. prowadzący dzieli uczestników na 5 grup po 6 

osób. Następnie rozdaje każdej z grup zadanie. Grupy mogą dostać to samo zadanie lub każda 

z grup otrzyma inne zadanie.  

 

http://www.swm.pl/
https://swm.pl/blog/cause/dozywianie-uchodzcow-z-sudanu-poludniowego-w-palabek-w-ugandzie/
https://swm.pl/blog/cause/dozywianie-uchodzcow-z-sudanu-poludniowego-w-palabek-w-ugandzie/
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Zadania:  

I gr.  Otrzymujecie 20 złotych. Za te pieniądze macie zaplanować wyżywienie tygodniowe 

dla jednej osoby – jak rozłożyć to na 7 dni? Co można kupić, żeby ta osoba przeżyła (do 

wykonania tego zadania najlepiej przygotować cennik podstawowych produktów 

żywieniowych w Polsce). 

W podsumowaniu młodzież powinna otrzymać informację zwrotną, że dokładnie tyle 

pieniędzy potrzeba na miesięczne wyżywienie jednego uchodźcy.  

II gr. Biorąc pod uwagę rodzinne wydatki, spróbuj poszukać sposobu na takie zmiany w 

robieniu zakupów, żeby Twoja rodzina w ciągu jednego miesiąca mogła zaoszczędzić 20 zł – 

czego kupić mniej, co można sobie podarować, czego odmówić. Np. przekonać rodziców do 

zakupu mniejszej ilości wędliny, która potem i tak trzeba wyrzucić albo zrezygnować z 

jednego wyjścia na lody etc.  

W podsumowaniu młodzież powinna otrzymać informację zwrotną, że dokładnie tyle 

pieniędzy potrzeba na miesięczne wyżywienie jednego uchodźcy.  

III gr. Zorganizuj jednorazową zbiórkę pieniędzy na ten cel na terenie szkoły (może być 

kawiarenka ze słodyczami upieczonymi przez uczniów, ręcznie robione bransoletki, sprzedaż 

kartek okolicznościowych). Jak to zaplanować? Kogo poprosić o pomoc.  

IV gr. Zaplanuj akcję charytatywną na terenie szkoły z udziałem rodziców np. w czasie 

Zebrania Rodziców (wywiadówka) – koncert charytatywny uczniów, przedstawienie etc. 

V gr. Zaplanuj spotkanie modlitewne w intencji uchodźców z Sudanu Południowego oraz 

innych ofiar wojen i konfliktów politycznych – jak to rozpropagujesz, żeby w spotkaniu 

wzięła udział jak największa liczba ludzi, co przygotujesz, kogo poprosisz o pomoc? 

Każda grupa ma ok. 10 minut na zaplanowanie swojej aktywności, a następnie 2 min na jej 

zaprezentowanie. 

Materiały:  

- zadania dla poszczególnych grup 

- kartki  

- długopisy 

6) Zakończenie i podsumowanie (1 min.).  

      

  


