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Scenariusz warsztatu: Zdrowie 

Ten warsztat został zaprojektowany tak, aby pomóc młodym 
ludziom pogłębić swoją wiedzę i ukształtować opinie na temat 
opieki zdrowotnej matek oraz publicznej opieki zdrowotnej w 
Ghanie.  

 TAGI 

Warsztat: Zdrowie 

Wiek: 11- 16 lat                                  Czas: około 1.5-2 godziny 

Streszczenie:  

Uczniowie i uczennice zapoznają się z zagadnieniem nierówności na podstawie przykładu opieki zdrowotnej 
nad matkami i zapewnianiu publicznej opieki zdrowotnej w Ghanie. Życie tysięcy kobiet w Ghanie zostało 
uratowane, gdy w 2008 r. ghanijski rząd wprowadził bezpłatną opiekę dla kobiet w ciąży. Mimo tego, 
między poszczególnymi regionami kraju wciąż istnieją duże nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej. 
Młodzi ludzie poznają czynniki, które wciąż ograniczają wielu kobietom dostęp do niej i dowiedzą się, 
dlaczego kolejne inwestycje są wciąż potrzebne do poprawy systemu zdrowia, ograniczenia śmiertelności 
rodzących i osiągnięcia Zrównoważonego Celu Rozwoju 3.  

To ćwiczenie ma na celu pomóc młodym ludziom w krytycznym myśleniu oraz dzieleniu się opiniami na 
temat radzenia sobie z nierównymi szansami, na przykładzie Ghany. 

Młodzież zaczyna od omówienia prezentacji i ćwiczeń w małych grupach lub na forum całej klasy. Gdy 
młodzi ludzie zdecydują, jak najlepiej zaprezentować ćwiczenia, mogą wykorzystać Przewodnik Działań 
Zdrowie i/lub Nierówności, by zdecydować, jakie akcje chcieliby przeprowadzić.  

Młodzież oraz nauczyciele i nauczycielki mogą dowolnie dostosować i uzupełnić działania tak, aby pasowały 
do założonego celu. Wsparcie dorosłych pomoże w efektywnym uczeniu się, planowaniu i realizowaniu 
działań. Warsztat ten ma dwie części: 

1. Nauka o zagadnieniu poprzez prezentację PowerPoint oraz wideo.  
2. Myślenie i działanie związane z poruszaną kwestią w różnych ćwiczeniach. 

Cele zajęć 

 Zrozumieć, w jaki sposób dostęp do 
bezpłatnej opieki zdrowotnej dla kobiet w 
ciąży, zmniejszył śmiertelność matek w 
Ghanie.  

 Zidentyfikować ograniczenia obecnego 
systemu i określić, jak można je zniwelować.  
 

 Dokonać oceny ważności nierówności 
regionalnych jako priorytetu dla przyszłych 
inwestycji. 

Rezultaty 

 Dokonać analizy  informacji na temat systemu 
opieki zdrowotnej nad matkami w Ghanie oraz być 
w stanie określić główne osiągnięcia i aktualne 
problemy. 
 

 Omówić i uszeregować wyzwania stojące przed 
ghanijskim systemem opieki zdrowotnej dot. kobiet 
w szczególności matek. 

 

 Zastanowić się, co należy zrobić, aby zmniejszyć 
nierówności między regionami. 
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Materiały 

 Zdrowie „Wprowadzenie” oraz prezentacja PowerPoint 

 Złagodzić Nierówności (film, 3 min 00 sek): https://www.youtube.com/watch?v=oksLgUgw_1o 

 “Położna z Ghany, historia Cecylii” (film, 6 min 07 sek): 
https://www.youtube.com/watch?v=Z53kOL2TMTc  

 Zdjęcia z opisami (osobny plik, załączony do tego folderu)  
 

1. Zdrowie i Nierówności Wprowadzenie (15 minut) 

Zaprezentuj młodym ludziom tekst wprowadzający oraz film wyjaśniający, czym są nierówności 
(film, 3 min 00 sek): https://www.youtube.com/watch?v=oksLgUgw_1o. 

Zapytaj, czy mogą podać przykłady nierówności, które znają z własnego doświadczenia oraz z innych 
krajów. Upewnij się, że potrafią wymyślić przykłady nierówności związanych zarówno z dochodem 
(sytuacją ekonomiczną), jak i możliwościami (dostępem do wybranych obszarów) . 

2. Nierówności w systemie opieki zdrowotnej Ghany 

Wprowadzenie (20 minut) 

 Odtwórz prezentację PowerPoint. Poproś młodych ludzi, aby podczas słuchania prezentacji 

wynotowali dobre i złe aspekty opieki zdrowotnej nad matkami w północnej i południowej 

Ghanie. Zwróć uwagę na subiektywność określeń ‘dobry’ i ‘zły’, co może prowadzić do różnej 

interpretacji. Prezentacja może być przedstawiona zarówno przez osobę dorosłą 

(nauczyciela/kę) jak i młodzież uczącą się.  

 Młodzi ludzie pracując w grupach mogą wykorzystać do robienia notatek poniższy schemat: 

 

      Północ                                                              Południe 

Dobre   

Złe   

 Jeśli czas na to pozwoli, grupy mogą podzielić się swoimi spostrzeżeniami na forum klasy. 

 Następnie możecie obejrzeć film (po angielsku), opowiadający historię Cecylii położnej z 

północnej Ghany. Podkreśl, że chociaż film został nakręcony w północnej Ghanie, Cecylia 

kilkakrotnie będzie poruszać kwestie systemu opieki zdrowotnej w Akrze, która znajduje się w 

południowej Ghanie. Poproś młodych ludzi, aby zwrócili na to uwagę. 

 Uczestnicy/czki oglądają film i uzupełniają swoje notatki. 

 Przeprowadź dyskusję na forum klasy:  

Czy uważacie, że w systemie opieki zdrowotnej w Ghanie występują nierówności? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oksLgUgw_1o
https://www.youtube.com/watch?v=Z53kOL2TMTc
https://www.youtube.com/watch?v=oksLgUgw_1o
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Wyzwania i Rozwiązania  

Krok Pierwszy: Diamentowy ranking wyzwań  (30 minut) 

Materiały: pocięte paski papieru. 

 Poproś młodych ludzi, aby wykorzystując dobre/złe aspekty spróbowali/ły sformułować 

dziewięć najważniejszych wyzwań mających związek z nierównościami, z jakimi musi się jeszcze 

zmierzyć system opieki zdrowotnej w Ghanie. 

 Następnie pracując w parach, młodzi ludzie przepisują na paski papieru 9 sformułowanych przez 

klasę wyzwań i układają z nich ‘diamentowy ranking’ według poniższego schematu: 

1 
2 2 

3 3 3 
4 4 
5 
 

 1 oznacza wyzwanie ich zdaniem najważniejsze, 5 to wyzwanie które nie jest priorytetowe.  

 Jeśli czas na to pozwoli, omówcie na forum klasy, które wyzwania znalazły się wśród trzech 
najważniejszych. Czy dotyczą one głównie północy, czy południa Ghany? 
 

Krok Drugi : Myślimy o rozwiązaniach (20 minut) 

Materiały: Prezentacja zdjęciowa (i ewentualnie film). 

 Przyjrzyjcie się zdjęciom oraz opisom, które wyjaśniają, czy fotografie zostały wykonane w 
północnej czy południowej Ghanie. 

 Poproś młodych ludzi, by zidentyfikowali wyzwania, a przy określaniu każdego wyzwania 
pomyśleli także o jego rozwiązaniu. 

 To ćwiczenie może być także przeprowadzone w trakcie oglądania filmu. Wówczas młodzi ludzie 
wypisują rozwiązania, które Cecylia proponuje w filmie. 

 

Krok Trzeci : Diamentowy ranking rozwiązań (20 minut) 

Materiały: paski papieru lub karteczki samoprzylepne. 

 Młodzi ludzie opracowują w parach 9 własnych ulepszeń do systemu i  zapisują je na kartkach. 
Jeżeli opracowanie 9 propozycji okażę się zbyt trudne, to nic nie szkodzi. Zwróć uwagę na ich 
jakość i możliwość realizacji.  

 Następnie dwie pary łącza się w czwórki. Każda z 4-osobowych grup decyduje, które trzy 
ulepszenia należy wprowadzić, aby pomóc Cecylii i kobietom, którym asystuje. 

 Na zakończenie tego ćwiczenia cała klasa omawia, które 3 najważniejsze ulepszenia zostały 
wybrane przez grupy. 

 Ile z tych ulepszeń doprowadzi do wyrównania poprawy systemu opieki zdrowotnej w Ghanie? 
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Praca na forum klasy (10 minut) 

 Poproś młodych ludzi, aby przypomnieli sobie, czego dowiedzieli się na temat nierówności na 
samym początku zajęć. Zapytaj się:  
 
 Czy przykład opieki zdrowotnej kobiet w ciąży w Ghanie,  pomógł Wam lepiej zrozumieć 

czym są nierówności? 
 Jak myślicie, dlaczego w Ghanie występują tego typu nierówności? Dlaczego południe kraju 

jest lepiej wyposażone niż północ?  
 Czy omówienie problemu w Ghanie pomogło Wam zrozumieć nierówności w innych krajach, 

np. w wybranych krajach w Europie?  
 Czy potraficie podać przykłady nierówności z innych obszarów, które dotykają ludzi nie tylko 

w wybranych krajach Afrykańskich ale również Europejskich? 
 Co Waszym zdaniem może pomóc w przezwyciężeniu nierówności w Ghanie oraz w innych 

krajach? 
 

 Następnie zaproś uczestników i uczestniczki warsztatu, do zapoznania się z „Przewodnikiem 
Działania” – znajdziecie tam przykładowe pomysły na działania, których realizacja uczyni Was 
aktywnymi obywatelami świata! 

 


