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Etap edukacyjny: klasy IV – VI szkoły podstawowej  
 
Krótki opis: Dzięki zajęciom młodzi ludzie dowiadują się czym są kryzysy humanitarne  
i rozumieją ich wpływ na życie ludzi. Poznają zasady udzielania mądrej pomocy humanitarnej  
i są świadomi własnego wpływu na sytuację poszkodowanych osób.    
 
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne                                       
 
Główne zagadnienia:  

 konsekwencje kryzysów humanitarnych, 
 sytuacja osób poszkodowanych w wyniku kryzysów, 
 udzielanie mądrej i skutecznej pomocy humanitarnej.  

 
Pojęcia kluczowe: 

 kryzys humanitarny, 
 pomoc humanitarna.  

 
Cele zajęć: 

 uczniowie i uczennice wiedzą czym są kryzysy humanitarne (w wyniku konfliktów  
i katastrof), znają ich konsekwencje,  

 uczniowie i uczennice rozumieją, że za każdym kryzysem stoją dramatyczne historie 
ludzi, nie są to tylko krótkie relacje telewizyjne,  

 rozumieją na czym polega udzielanie mądrej pomocy humanitarnej (rozpoznanie 
potrzeb, dostosowanie pomocy do warunków itp.), wiedzą, że taka pomoc jest 
udzielana m.in. przez organizacje humanitarne takie jak PAH i że sami mogą się 
zaangażować w udzielanie pomocy humanitarnej. 

 
Metody i techniki pracy: praca w grupach, odgrywanie ról, projekcja filmu, burza mózgów. 
 
Środki dydaktyczne i materiały: papier flipchartowy, mapa, rzutnik multimedialny, załączniki. 
 
Uwaga! Przed przeprowadzeniem tej lekcji zapoznaj się z publikacją „Jak mówić o większości 

świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa” dostępną na stronie: 

http://bit.ly/publikacjePAH. Jeżeli jest taka możliwość, zawieś w sali  polityczną mapę świata.   

 
Przebieg zajęć: 
 

1. Przyczyny i skutki kryzysów humanitarnych (45 minut)  
Podziel uczniów i uczennice na sześć grup. Rozdaj każdemu zespołowi po jednym 
zdjęciu z załącznika nr 1. Każda grupa ma 5 minut na przyjrzenie się zdjęciu  
i porozmawianiu o tym, co przedstawia:  
1. Jaką sytuację?  
2. Jakich bohaterów i bohaterki? 

http://bit.ly/publikacjePAH


3. Kiedy i gdzie mogło zostać zrobione? 
 
Podchodź do uczniów i uczennic i aktywizuj ich dodatkowymi pytaniami.  
Po zakończeniu dyskusji, zespoły krótko prezentują swoje zdjęcia i wnioski pozostałym 
grupom. Po wszystkich prezentacjach zapytaj młodzież: co łączy wszystkie zdjęcia? 
Wspólnym mianownikiem jest kryzys humanitarny. W przypadku gdy uczniowie  
i uczennice mają trudności ze sformułowaniem tego terminu, naprowadź ich lub 
wprowadź ten termin prosząc o jego zdefiniowanie. Zapisz go na papierze 
flipchartowym bądź tablicy dużymi literami wraz z definicją: 
Kryzys humanitarny - zdarzenie lub seria zdarzeń, które stanowią krytyczne zagrożenie 
dla zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu społeczności lub innej dużej grupy ludzi, 
zwykle na rozległym obszarze. Konflikty zbrojne, epidemie, głód, klęski żywiołowe i inne 
poważne katastrofy mogą doprowadzić do kryzysu humanitarnego. 

 
Następnie rozdaj każdej z grup podpis do zdjęcia z załącznika nr 1 i poproś o podanie 
przyczyny kryzysu humanitarnego widocznego na ich zdjęciu i wynikającego  
z otrzymanego podpisu. Każda grupa po kolei czyta swój podpis na głos, by pozostałe 
grupy wiedziały jakiego miejsca i wydarzenia dotyczyły prezentowane wcześniej 
zdjęcia. W tym czasie z pomocą uczniów i uczennic zaznaczaj te miejsca na mapie.  

 
1. Filipiny - katastrofa naturalna – tajfun; 
2. Syria - konflikt zbrojny; 
3. Nepal - katastrofa naturalna - trzęsienie ziemi; 
4. Sudan Południowy - konflikt zbrojny;  
5. Ukraina - konflikt zbrojny;  
6. Japonia - katastrofa naturalna – tsunami; 

 
Zapisz przyczyny kryzysów u dołu strony przygotowanego wcześniej papieru 
flipchartowego z napisem „KRYZYS HUMANITARNY”. Może przybrać to formę drzewa 
przyczynowo-skutkowego, gdzie przyczyny to korzenie, kryzys to pień a skutki to liście 
 i gałęzie.   

 
Poproś o stworzenie 2 nowych grup. 1 dużą grupę tworzą osoby, których zdjęcia były 
związane z katastrofami a drugą z konfliktem zbrojnym. Każdą z tych grup dzielimy  
na dwie mniejsze tak aby osoby, które wcześniej ze sobą nie pracowały stworzyły nowy 
zespół. Wszystkie zdjęcia z podpisami umieść w łatwo dostępnym miejscu sali tak aby 
każdy zespół mógł się swobodnie się z nimi zapoznać. Zadaniem każdej grupy jest 
wypisanie jak największej ilości skutków kryzysów humanitarnych.   

 
Skutki kryzysów: 
 Utrata życia, zdrowia.  
 Utrata domostw i innej własności, skutkująca często bezdomnością.  
 Głód lub niedożywienie na skutek przerwanych dostaw żywności i wzrostu jej cen.  
 Utrata dostępu do wody na skutek zniszczenia lub zanieczyszczenia infrastruktury.  
 Utrata źródła dochodu i bezrobocie spowodowane utratą miejsca pracy lub 

klientów.  
 Utrata możliwości edukacji (zniszczenia szkół, śmierć nauczycieli, niemożność 

podróży do szkoły, brak funduszy).  



 Załamanie systemu opieki zdrowotnej. 
 Mniejsza zdolność poruszania się po kraju na skutek zniszczenia infrastruktury. 
 Utrata dziedzictwa kulturowego, miejsc kultu religijnego, zaburzenie struktur 

społecznych. 
 Zniszczenie środowiska naturalnego.  
 Chaos i stres (śmierć najbliższych, niepewność jutra, brak informacji o sytuacji, 

załamanie struktur rządowych lub samorządowych itd.). 
 

2. Przerwa 
 

3. Wejdź w czyjąś skórę (15 minut) 
Poproś trójkę chętnych uczniów i uczennic o wyjście na chwilę z klasy i przeczytanie  
w ciszy jednego z opisów postaci z załącznika nr 2. Poinformuj młodzież, że za chwilę 
powrócą do klasy, by przeczytać opisy na głos dla wszystkich. Ustalcie kolejność,  
w jakiej odczytane zostaną teksty. W tym czasie poproś pozostałych uczniów  
i uczennice o odwrócenie swoich krzeseł tyłem do tablicy. Kiedy wszyscy są gotowi, 
zaproś do klasy wybrane wcześniej osoby. Pierwszy uczeń lub uczennica  
po zakończeniu czytania pozostaje na środku sali i czeka, aż pozostali zakończą 
odgrywanie swoich ról.  
 
Po zakończeniu czytania poproś słuchających uczniów i uczennice o odwrócenie się  
a następnie czytających o  wypowiedzenie swojego imienia na głos i uściśnięcie sobie 
dłoni. Poproś aby usiedli ponownie na swoich miejscach. Zapytaj klasę po zakończeniu 
ćwiczenia: 

 Jakie emocje czuliście słysząc osobiste historie tych osób? Dlaczego? 
Podpowiadamy jeśli młodzież ma trudności z ich nazwaniem: współczucie, 
solidarność, zrozumienie, złość, chęć pomocy itd.  

 Uczniów i uczennice, którzy wczuwali się w role zapytaj czy łatwo im było 
“wejść w czyjąś skórę”? Dlaczego? Czy trudno było im zwracać się do osób, 
które siedziały tyłem? Jak się czuli?  

 Czy podobne sytuacje mogłaby im się przytrafić?  
 

4. Pomoc humanitarna w Nepalu (27 minut) 
Obejrzyjcie film o pomocy humanitarnej  w Nepalu, dostępny w serwisie Youtube: 
www.youtube.com/watch?v=2kwbHhDb3yw. Przed projekcją możesz zapisać pytania 
pomocnicze na tablicy: 

 jakie wydarzenie doprowadziło do kryzysu humanitarnego?  
 w jakim sposób PAH pomagała na początku (rozdawanie wody, żywności, 

materiałów do schronienia, artykułów higienicznych itp.) a jak później 
(odbudowa szkół); ile trwa taka praca? 

 co jest niezwykle ważne podczas udzielania pomocy? (udział lokalnych 
partnerów, zbadanie potrzeb, dobre planowanie). 

 
Podziel uczniów i uczennice na grupy po 6-7 osób. Każda grupa otrzymuje zestaw 
karteczek z załącznika nr 3 z różnymi etapami udzielania pomocy. Ich zadaniem jest 
uporządkowanie ich w odpowiedniej kolejności. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=2kwbHhDb3yw


Kiedy wszystkie grupy są gotowe, sprawdźcie wspólnie kolejność etapów pomocy 
humanitarnej. Na podstawie poprawnie ułożonych etapów poproś uczniów i uczennice 
o wspólne stworzenie definicji pomocy humanitarnej. Zbierz wypowiedzi młodzieży, 
uporządkuj je  i zapisz na papierze flipchartowym lub tablicy. W centrum znajduje się 
słowo pomoc humanitarna. W razie potrzeby skorzystaj z definicji:   
Pomoc humanitarna udzielana jest w trakcie lub po zakończeniu tragicznych wydarzeń, 
zarówno w miejscu wystąpienia kryzysu, jak i w miejscach przymusowego przesiedlenia 
ludności (uchodźców lub uchodźców wewnętrznych, a więc osób przymusowo 
przesiedlonych na terenie tego samego kraju). Jest zazwyczaj krótkotrwała  
i ma za zadanie umożliwienie powrotu do sytuacji sprzed katastrofy. 
 

5. Zakończenie (3 minuty) 
Rozpocznij burzę mózgów pytaniem: w jaki sposób zwykli ludzie mogą pomóc ofiarom 
kryzysów humanitarnych? Odpowiedzi zapisz na tablicy. Podpowiedzi możecie szukać 
na stronie PAH w dziale Zaangażuj się.  

 
Załączniki:  

 Załącznik nr 1 – Przyczyny i skutki kryzysów humanitarnych. Zdjęcia z opisami.  
 Załącznik nr 2 – Wejdź w czyjąś skórę. Opisy postaci.  
 Załącznik nr 3 – Pomoc humanitarna w Nepalu. Etapy udzielania pomocy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/4


Załącznik nr 2 – Wejdź w czyjąś skórę. Opisy postaci.  
 
1. Mam na imię Eva i mam 12 lat. Mieszkam z rodzicami i pięciorgiem rodzeństwa w wiosce 
Malek w Sudanie Południowym. Jestem najstarsza z rodzeństwa, mam dwie młodsze siostry 
 i trzech młodszych braci. W wiosce, w której mieszkamy, nie ma źródła czystej wody. Dlatego 
dwa razy dziennie wraz z młodszym rodzeństwem chodzimy do studni oddalonej  
o 5 kilometrów. Droga w jedną stronę zajmuje nam ponad godzinę. Każde z nas przynosi  
do domu kanister wody – ja i trójka starszych rodzeństwa 10 - litrowe, najmłodsze 3-litrowe. 
Wodę wykorzystujemy do picia i przygotowywania posiłków, do mycia i do prania. Czasem 
niosę z mamą brudne ubrania do studni i na miejscu robimy pranie. Po wodę do studni chodzą 
też inne dzieci z wioski. Idą zawsze rano, przed pójściem do szkoły, potem drugi raz, prosto  
po szkole. Czasem ja i inne dzieci spóźniamy się z tego powodu na lekcje. Często jesteśmy tak 
zmęczeni noszeniem wody, że nie możemy się skupić na nauce. W szkole niestety też nie  
ma wody ani toalet. Dlatego niektórzy z nas chorują, nie mając gdzie umyć rąk. W ubiegłym 
roku wiele z nas miało biegunkę, gdyż studnia, z której przynosimy wodę, była nieczynna. 
Musieliśmy wtedy nosić wodę z rzeki. Nauczycielka powiedziała, że biegunkę powodują 
bakterie, które są w rzece. 
 
2. Nazywam się Mali, mam 13 lat i żyję w Sudanie. W naszej prowincji Darfur od 3 lat panuje 
wojna. Wszystko zaczęło się od suszy. brakowało wody dla rolników, którzy uprawiali ziemię  
i dla pasterzy którzy hodowali bydło. Wtedy zaczęła się ta wojna. Do naszej wsi przyszli źli 
ludzie, wygnali wszystkich z domów, podpalili wieś i zatruli studnię. Zastrzelili wszystkich 
mężczyzn, także mojego tatę i dziadka. Przez wiele dni uciekałyśmy z innymi kobietami  
i dziećmi w stronę granicy. Teraz razem z mamą, ciocią, moimi siostrami i babcią mieszkamy  
w obozie dla uchodźców. rano wstajemy wszystkie jak najwcześniej, nawet o 6.00, żeby 
zdobyć wodę, opał i żywność. Babcia z siostrami idą ustawić się w kolejce do punktu 
rozdawania żywności. Czasami dostaną mąkę, proso, olej albo cukier. Nieraz czekają na 
dostawę wiele godzin. Mama idzie do studni po wodę. Tam jest wielka kolejka i trzeba długo 
czekać, ale teraz jest lepiej niż kiedyś, bo mamy studnię wybudowaną przez organizację  
z Polski. Woda jest czysta i jest jej dość dla wszystkich.  Ja z ciocią idziemy bardzo daleko poza 
teren obozu, żeby znaleźć coś na opał. kiedyś chodziłyśmy bliżej, ale wszyscy z obozu 
potrzebują rozpalić  ognisko i coś ugotować, więc przez wiele kilometrów ciągnie się goła 
ziemi, na której leżą tylko kamienie. Prawdziwa pustynia. Chodzimy całą grupą, bo boimy się  
bandytów, którzy napadają na kobiety i porywają je. Jak wracamy, to jest już 17.00 albo 
18.00. Jesteśmy bardzo zmęczone, ale na szczęście babcia z mamą już mają dla nas coś  
do zjedzenia - placki z prosa, zupę z mąki i oleju, czasem trochę mleka. Ale mleko jest raczej 
dla moich sióstr, bo one są jeszcze małe. O 19.00 jestem już bardzo zmęczona, więc leżę 
 w namiocie i przypominam sobie jak kiedyś dobrze żyło się w naszej wiosce, jak żył tata  
i dziadek, jak mogłam chodzić do szkoły.  
 
3. Mam na imię Mesh’al i mam 16 lat. Pochodzę z Syrii i obecnie mieszkam w obozie dla 
uchodźców Zaatari w Jordanii.  W Syrii chodziłem do 7 klasy, ale kiedy zaczęły się 
bombardowania uciekliśmy do Jordanii. Powinienem być teraz w 10 klasie ale przez te lata  
w obozie dla uchodźców nie chodziłem do szkoły tylko pracowałem, żeby wspierać rodzinę. 
Kiedy byłem mały, chciałem zostać nauczycielem. Teraz, gdybym miał wrócić do szkoły, 
musiałbym się cofnąć do 5 - 6 klasy. Więc pracuję fizycznie i chodzę na kurs fryzjerstwa.  
W przyszłości chcę otworzyć salon fryzjerski. 
 



 
 
Załącznik nr 3 - Pomoc humanitarna w Nepalu. Etapy udzielania pomocy. 
 

Sytuacja wywołująca kryzys humanitarny, np. konflikt zbrojny lub katastrofa naturalna. 

Mieszkańcy i mieszkanki kraju dotkniętego udzielają sobie nawzajem pomocy, dzięki 
służbom: straży, policji, wojsku lub wzajemnej pomocy sąsiedzkiej. Akcja poszukiwawczo-
ratunkowa prowadzona jest przez wyspecjalizowane jednostki, mające na celu 
poszukiwanie i wydobywanie rannych oraz udzielanie im pomocy medycznej.  

Międzynarodowa lub zagraniczna organizacja humanitarna prosi  władze kraju o zgodę 
na udzielenie pomocy. Jeśli taką zgodę otrzyma może wjechać na teren danego kraju  
i podjąć pierwsze kroki aby udzielić pomocy potrzebującym.  

Pracownicy humanitarni przyjeżdżają na miejsce katastrofy żeby zobaczyć  co się stało  
i dokładne zaplanować w jaki sposób najlepiej pomóc.  Uzyskują  na miejscu dokładne 
informacje, np. czy można bezpiecznie pozostać w tym miejscu czy też mieszkańcy  
i mieszkanki muszą się przenieść gdzieś indziej? Czy mają bezpieczne schronienie, 
żywność, wodę?  

Organizacja humanitarna nawiązuje kontakt z innymi organizacjami i wspólnie planują 
przyszłe działania pomocowe, by uniknąć wykonywania tych samych zadań.  
Na przykład jedna organizacja dostarcza wodę i środki higieniczne a druga zapewnia 
schronienie: namioty i koce.  

Organizacje humanitarne ratują życie i zdrowie ofiar kataklizmów poprzez zaspokojenie 
ich podstawowych potrzeb. Organizacje takie dostarczają wodę, żywność, środki 
higieniczne czy też organizują schronienie (np. budowa obozu, dostarczanie namiotów 
 i koców). Ważne aby tak organizacja dobrze zbadała potrzeby ludności, wyruszyła  
w teren i dowiedziała czego najbardziej potrzebują poszkodowani ludzie. Być może ktoś 
już im udzielił pomocy. Organizacje starają się w miarę możliwości kupować lokalne 
produkty, z innego regionu kraju, który nie został dotknięty kryzysem lub z sąsiadującego 
kraju. Jest to tańsze, ponieważ nie trzeba płacić za transport z oddalonych krajów. 
Ponadto mieszkańcy i mieszkanki znają lokalne produkty i im ufają. 

Organizacje humanitarne pracują nad przywróceniem niedziałającej komunikacji, opieki 
medycznej, transportu czy też edukacji. Może to być odbudowa drogi, szkoły, szpitala 
lub innego miejsca które służy wielu ludziom. Zwykle jest długi proces i może trwać nawet 
kilka lat. 

 



Załącznik nr 1 - Przyczyny i skutki kryzysów humanitarnych. Zdjęcia z opisami.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podpisy do zdjęć: 

1. Filipiny, listopad 2013, Fot. Reuters/ Erik de Castro. 8 listopada 2013 r. w Filipiny uderzył tropikalny tajfun zwany Haiyan (Yolanda), 

który przeszedł do historii pomiarów meteorologicznych jako najsilniejszy cyklon, jaki kiedykolwiek uderzył w ląd. Prędkość wiatru 

wynosiła  

w porywach do 275 km/h, a wysokość fal sięgała 15 metrów. Niektóre miasta, np. Tacloban zostały zniszczone w 80%. W wyniku siły 

uderzenia cyklonu zginęło ponad 10 tysięcy osób, prawie 12 milionów znalazło się w skrajnej sytuacji życiowe i ok. 200 tysięcy domów 

zostało całkowicie zniszczonych. Filipiny są krajem bardzo narażonym na częste tajfuny ze względu na położenie w strefie klimatu 

równikowego. Cały archipelag składa się z 7107 wysp, na których mieszka 92 mln mieszkańców, co plasuje kraj na 12. miejscu pośród 

najbardziej zaludnionych państw świata. 

2. Dzieci wśród ruin domów zniszczonych na skutek wojny, Syria 2013, fot. Maciej Moskwa. Konflikt zbrojny w Syrii trwający od 2011 roku  

to obecnie największy kryzys humanitarny na świecie. Pomocy potrzebuje 12 milionów ludzi czyli ponad połowa populacji. Około  

10 milionów ludzi musiało uciekać ze swoich domów w obawie o swoje życie, ponad połowę tej liczby stanowią dzieci.  

3. Nepal, 2015. Grupa mężczyzn i ratowników przeszukuje gruzy.  25 kwietnia 2015 roku w Nepalu doszło do najpotężniejszego 

trzęsienia ziemi od ponad 80 lat, o sile 7.8 w skali Richtera. Ponad 8 milionów osób zostało dotkniętych skutkami katastrofy.  Zniszczonych 

zostało ponad 600 tysięcy domów. Około miliona dzieci zostało bez dostępu do sal lekcyjnych.   

4. Krwawe walki plemienne mające miejsce na przełomie 2011 i 2012 roku w stanie Jonglei w Sudanie Południowym doprowadziły do 
wybuchu poważnego kryzysu humanitarnego. Zniszczenia w mieście Pibor. Pibor, zamieszkany głównie przez plemię Murle został 
zaatakowany przez wojowników z plemienia Nuer w ostatnich dniach 2011 roku. Zginęły setki osób a dziesiątki domostw zostało 
spalonych. Fot. Rafał Hechmann 

5. Tymczasowy magazyn z żywnością dla uchodźców zorganizowany w szkolnej sali sportowej, do którego PAH dostarczyła pomoc. 

Zołotoje, 50 km od Ługańska, sierpień 2014. Mieszkańcy Zołotoje przyjęli 700 uchodźców z sąsiedniego Pierwomajskoje w swoich 

domach. Tu też nie jest bezpiecznie – wczoraj kule zabiły 6 osób. W mieście nie działają urzędy, władze wyjechały, nie ma organów 

porządkowych. Fot. PAH Trwający od wiosny 2014 roku konflikt na terenie Ukrainy zmusił ponad 1,3 miliona osób do przesiedlenia się 

wewnątrz kraju, 1,3 miliona osób uciekło za granice. Ponad 3 miliony Ukraińców mieszka na obszarach dotkniętych konfliktem  

i potrzebuje pomocy humanitarnej. We wschodniej części Ukrainy, niekontrolowanej przez instytucje rządowe, zaopatrzenie sklepów jest 

ograniczone, nie funkcjonują instytucje i organy administracji. 



6. Stan sali przedszkolnej w mieście Kesenuma po uderzeniu tsunami w 2011 roku. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 9, które nastąpiło  

11 marca 2011 roku w północno-wschodniej części Japonii, na wschód od miasta Sendai Spowodowana trzęsieniem fala tsunami 

uszkodziła elektrownię atomową w Fukushimie, powodując najdroższą katastrofę naturalną w historii. Kesenuma  

to siedemdziesięciotysięczne miasto w prefekturze Miyagi, gdzie pożar po trzęsieniu ziemi pochłonął większą część miasta. Według 

oficjalnych danych na dzień 20 października 2011 tylko w Prefekturze Miyagi ofiar było 9 446, zaginionych 2 026, a rannych 4 008 

osób. Liczbę doszczętnie zniszczonych domów w Japonii oszacowano na ponad 75 tys., a częściowo zniszczonych na ponad 270 tys. 

W tymczasowych schronach przebywało ponad 320 tys. osób. Bez prądu pozostawało ponad półtora miliona domostw, bez wody  

35 miast i wsi, a bez gazu 13 miast i wsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


