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Program szkolny “Wiem i Działam” 
(dla wszystkich typów szkół i innych placówek) 

 
Dla kogo stworzyliśmy ten program? 
 
“Wiem i Działam” to nowy, bezpłatny program edukacyjny PAH, skierowany do szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych i placówek wychowawczo-oświatowych.  
 
Dlaczego stworzyliśmy ten program? Co jest jego celem? 
 
Program jest odpowiedzią Polskiej Akcji Humanitarnej na chęć szkół do zaangażowania się w działania 
organizacji. Uczestnicząc w cyklu otrzymacie podstawową wiedzę z obszaru pomocy humanitarnej, którą 
następnie będziecie mogli/ły wykorzystać w działaniu.  
 
 
“Wiem i działam” to cykl zajęć, składający się z 
minimum trzech lekcji, realizowanych z tą samą 
grupą, która następnie wspólnie przygotowuje 
działania skierowane do osób spoza tej grupy.   
 
 
W programie może być zaangażowana klasa, grupa międzyklasowa, a nawet cała szkoła!  
Zrealizowanie kolejnych zajęć pozwala na dostęp do następnych materiałów. 
 
Program wprowadza uczniów i uczennice w zagadnienia pomocy humanitarnej, globalnych współzależności oraz 
działalności Polskiej Akcji Humanitarnej, a także zachęca do wspólnego działania.  
 

Zajęcia lekcyjne i działania dostosowane są do wieku uczniów i uczennic 
szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Materiały podzieliliśmy na trzy 
grupy wiekowe:  

 
 kl 1-4 szkoły podstawowej,  
 kl. 4-6 szkoły podstawowej,  
 kl. 7-8 szkoły podstawowej, 
 kl. 1-4 szkoły ponadpodstawowej; 

 
Moduły programu: 
 

1. Co to jest pomoc humanitarna? 
2. Jak reagować na to, co się dzieje na świecie? 
3. Czy każda pomoc jest dobra? 
+ Działanie (Co możemy zrobić?) 

Całość osadzona jest w realiach obecnych działań Polskiej Akcji Humanitarnej.  
 
Jakie DZIAŁANIA mogę podjąć w ramach programu? 
 
Działanie realizowane przez grupę może opierać się o zbiórkę pieniędzy lub akcję informacyjną skierowaną do 
społeczności szkolnej lub poza nią.  
Sprawdź, gdzie działamy i zdecyduj, komu chcesz pomóc! pah.org.pl/co-robimy/ 
 

https://www.pah.org.pl/co-robimy/
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Organizację zbiórki pieniędzy można połączyć z akcją informacyjną (inspiracje do działań informacyjnych 
otrzymacie w materiałach). 
 
Świętuj wielki finał z innymi szkołami!  
 
Finałem programu może być także akcja „Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc”, czyli zamiast przyjmować kwiaty na 
koniec roku szkolnego zorganizuj zbiórkę na pomoc humanitarną. Pokaż młodym osobom, że pomaganie jest 
proste.  
Zależy nam, aby młode osoby bezpośrednio zaangażowały się w organizację tych działań!  
 
Formą zbiórki jest też sprzedaż gadżetów PAH (bransoletek, ołówków). Szczegóły na stronie: 
www.pah.org.pl/zamow-opaski-szkolna-zbiorke-pieniedzy/ 
  
Co zapewniamy? 
 

 broszurę o pomocy humanitarnej „Niosę Pomoc"  
(w wersji elektronicznej i papierowej),  

 plakat informacyjny  
 plakaty edukacyjne na temat pomocy humanitarnej  
 naklejki na puszki oraz druk do przelewu  

(dla grup, które zdecydują się na zbiórkę finansową) 
 prezentację o programie (do użycia na radzie pedagogicznej i/lub spotkaniu z rodzicami),  
 prezentację „10 rzeczy, które powinniście wiedzieć o Polskiej Akcji Humanitarnej”,  
 materiały merytoryczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć (m.in. scenariusze lekcji, interaktywny 

quizy Kahoot, karty pracy i karty dyskusji), 
 manual pomagający w organizacji zbiórki pieniędzy i/lub akcji informacyjnej, 
 zaświadczenie o uczestnictwie i dyplom dla szkoły (po zrealizowaniu programu i wysłaniu raportu 

podsumowującego) 
 wsparcie poprzez webinary (ich daty zakomunikujemy mailowo z wyprzedzeniem).  

 Czego oczekujemy? 
 

 zrealizowania minimum 3 lekcji w ciągu roku szkolnego z tą samą grupą,  
 przeprowadzenia działania, 
 raportowania postępów w działaniach (zrealizowanie zajęć pozwala na dostęp do następnych 

materiałów, a grupom, które zrealizują cały program i wyślą raport podsumowujący wyślemy 
zaświadczenie o uczestnictwie i certyfikat dla osoby prowadzącej). Kliknij aby zaraportować. 

 
Do programu można zgłaszać się w przez cały czas, ostatnie zgłoszenia na rok szkolny 2019/20 

przyjmujemy 30 kwietnia 2020. 
 
 

 FORMULARZ REJESTRACJI: bit.ly/wiem_i_dzialam_rejestracja 
FORMULARZ RAPORTU: bit.ly/wiem_i_dzialam_relacja 

 
Pytania prosimy kierować na adres: edukacja@pah.org.pl 

   
Więcej informacji o naszych programach edukacyjnych na stronie www.pah.org.pl/edukuj  

oraz w grupie na Facebooku Edukacja PAH. 
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