


 

 

Blok szkoleniowy ESTET Zielone umiejętności dla gospodarki 

Tytuł projektu 
edukacyjnego 

Poszukaj lokalnie Kod SLP SLP 3.3. 

Typ zasobu Projekt edukacyjny (SLP) Forma nauki Samodzielne uczenie się 

Czas trwania działania 
(w minutach) 

60 Minut  
Efekty 

uczenia się 
Teoretyczna wiedza na temat 

zielonych inicjatyw promujących 
lokalne zakupy  

Cel projektu 
edukacyjnego? 

Celem tego ćwiczenia jest przedstawienie praktycznego przykładu zielonej 
inicjatywy, która promuje lokalne produkty i zakupy. Poniższe studium 
przypadku jest przykładem korzyści płynących z kupowania lokalnie. Przynosi to 
korzyści pracodawcom, konsumentom i środowisku. Poniższe studium 
przypadku pozwoli Ci powiązać historię z informacjami zawartymi w podtemacie 
"Zielone umiejętności dla gospodarki: Produkty i zakupy lokalne. 

Wprowadzenie 

Lokalne produkty i zakupy dają ludziom możliwość wspierania lokalnej 
społeczności przy jednoczesnej dbałości o środowisko.  
 
Max Borchardt wygłasza poruszającą pogadankę TEDx na temat "Wpływu 
kupowania lokalnej żywności": 
https://www.youtube.com/watch?v=pC8V78nCVg4 
 
Borchardt wyjaśnia, że potrzeba czasu, aby przeprojektować obecne systemy. Po 
obejrzeniu tego filmu widzimy, że kupowanie na miejscu pozwala utrzymać 
miejsca pracy i pieniądze w społeczności, jest bardziej zrównoważone i sprzyja 
środowisku. 

Wyzwanie 

W Irlandii, Lokalne Biuro Przedsiębiorczości (Local Enterprise Office) stworzyło 
inicjatywę, która zachęca ogół społeczeństwa do "Poszukaj Lokalnego". 
Inicjatywa ta zapewnia bazę danych lokalnych usług i sklepów, w których można 
dokonywać alternatywnych zakupów, zamiast kupować od dużych firm i 
przedsiębiorstw. Baza danych jest podzielona na regiony Irlandii, gdzie ludzie 
mogą zidentyfikować towary lub usługi, których potrzebują i dokonywać 
zakupów lokalnie.  
 
Obejrzyj poniższy krótki film: 
https://www.youtube.com/watch?v=xJugvVMQNQw&t=15s   
 
Daje to społeczeństwu możliwość zaopatrywania się w lokalne towary i usługi. 
Promuje to zrównoważony rozwój, lokalną gospodarkę i irlandzkie 
przedsiębiorstwa.  
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat inicjatywy "#lookforlocal", kliknij na 
poniższy link: https://www.localenterprise.ie/lookforlocal   

Zadanie 

Pytania do przemyślenia:  

• W jaki sposób kupowanie produktów lokalnych może na nowo 
wyobrazić sobie przemysł turystyczny i wpłynąć na zachowania 
konsumentów?  

• Czy potrafisz wymienić korzyści płynące z lokalnych produktów i 
zakupów? Czy wiesz, gdzie mógłbyś kupować lokalnie?   

https://www.youtube.com/watch?v=pC8V78nCVg4
https://www.youtube.com/watch?v=xJugvVMQNQw&t=15s
https://www.localenterprise.ie/lookforlocal


 

 

• W jaki sposób kupowanie lokalnie mogłoby przynieść korzyści 
społeczeństwu, gdyby stało się popularne w większych firmach i 
przedsiębiorstwach?  

• Czy w swojej pracy byłbyś zainteresowany kupowaniem lokalnie? 
Dlaczego? Dlaczego nie?  

 




