FAQ Programu „Godziny Wychowawcze ze Światem"
PROGRAM DLA KLAS 1-4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

➡️

bit.ly/przewodnik_wychowawcze1-4

PROGRAM DLA KLAS 7-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
oraz SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

➡️

bit.ly/przewodnik_wychowawcze7-8

Najczęściej zadawane pytania
1. Jak mogę rozpocząć program godziny wychowawcze w szkole? Gdzie mogę się zapisać?
2. Nie otrzymałem/am potwierdzenia po rejestracji. Czy coś się stało?
3. Czy do realizacji programu można zgłosić kilkoro nauczycieli/ek z jednej szkoły?
4. Czy udział w tym programie jest płatny?
5. Kiedy są wysyłane materiały?
6. Kiedy otrzymam materiały?
7. Czy należy wybrać od razu tematy, które będziemy realizować?
8. Ile lekcji trzeba przeprowadzić? W jakim czasie?
9. Dlaczego nie ma w programie klas 5 i 6?
10. Czy mogę zgłosić klasę 5 lub 6?
11. W grupie dla starszych uczniów wymagana jest "aktywność w Tygodniu Edukacji Globalnej" - co to oznacza?
12. Czy jest gotowy formularz do wypełnienia raportu? Czy mam napisać sprawozdanie z podjętych działań?
13. Zrealizowałam/em akcję, a nie otrzymałem/am podziękowań.

1. Jak mogę rozpocząć program godziny wychowawcze w szkole? Gdzie mogę się zapisać?
Zapisać się można poprzez krótki formularz – dostępny na stronie http://bit.ly/godziny_wychowawcze_rejestracja
Po jego otrzymaniu wysyłamy potwierdzenie mailem i dalsze wskazówki do działania.
2. Nie otrzymałem/am potwierdzenia po rejestracji. Czy coś się stało?
Jeżeli formularz został wysłany, to oznacza zapisanie się do programu. Po ostatnim
pytaniu wyświetla się informacja (kliknij aby zobaczyć zdjęcie). Mail z dalszymi
wskazówkami do działania i materiały merytoryczne będą wysyłane systematycznie,
ze względu na dużą liczbę zgłoszeń może to zająć kilka dni.

KLIK

3. Czy do realizacji programu można zgłosić kilkoro nauczycieli/ek z jednej szkoły?
Do programu może zgłosić się wiele nauczycielek/li z jednej szkoły, ale każda osoba powinna wypełnić formularz
zgłoszeniowy oraz późniejsze raporty z działań. Materiały merytoryczne oraz zaświadczenia wyślemy tylko do
zarejestrowanych osób.
4. Czy udział w tym programie jest płatny?
Udział w programie jest całkowicie nieodpłatny.
5. Kiedy są wysyłane materiały?
18 września 2019 wyślemy część materiałów mailowo do osób zainteresowanych, a część drukowana powinna
dotrzeć do placówek do końca września 2019.
6. Kiedy otrzymam materiały?
Materiały wysyłamy w dwóch turach: po rejestracji oraz po wypełnieniu raportu w połowie działań. Po wypełnieniu
raportu końcowego wysyłamy również naklejki dla osób uczestniczących i certyfikaty dla osoby prowadzącej.

7. Czy należy wybrać od razu tematy, które będziemy realizować?
Można wybrać tematy (dopiero) po zapoznaniu się z materiałami.
8. Ile lekcji trzeba przeprowadzić? W jakim czasie?
W programie proponujemy 14 tematów. W trakcie roku szkolnego należy przeprowadzić minimum 8 dowolnie
wybranych zajęć i wysłać raport nie później niż w maju 2020. Wybór tematów, kolejność oraz dokładny czas
realizacji kolejnych zagadnień zależą od osób prowadzących.
9. Dlaczego nie ma w programie klas 5 i 6?
Premierowo oddajemy do Waszej dyspozycji dwie wersje programu: dla grup z klas 1-4 szkoły podstawowej, a
także dla grup z klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. W przyszłym roku dołączy do
tego program dla klasy 5 i 6 szkoły podstawowej.
10. Czy mogę zgłosić klasę 5 lub 6?
Jeżeli już w tym roku zdecydujecie się na realizację programu z grupą z klas 5 i/lub 6 otrzymacie materiały, które
nie będą dostosowane do tej grupy wiekowej i będą wymagać adaptacji.
11. W grupie dla starszych uczniów wymagana jest "aktywność w Tygodniu Edukacji Globalnej" - co to oznacza?
Aktywność to wybrane przez nauczyciela/kę, uczniów i uczennice działania w szkole lub poza nią. To dowolnie
zorganizowana akcja, która będzie nawiązywać do tematyki Tygodnia Edukacji Globalnej i pierwszego modułu
programu, czyli kryzysu klimatycznego. Materiał merytoryczny dla nauczycielek/li zawiera listę możliwych działań
oraz wskazówki do ich przeprowadzenia. Ważne, żeby działanie było przeprowadzone przez grupę uczniowską,
ale ze wsparciem osoby prowadzącej.
12. Czy jest gotowy formularz do wypełnienia raportu? Czy mam napisać sprawozdanie z podjętych działań?
Jest gotowy formularz, nie trzeba pisać sprawozdania samodzielnie. Raport należy złożyć wypełniając formularz,
który znajduje się na stronie www.pah.org.pl/edukuj
13. Zrealizowałam/em akcję, a nie otrzymałem/am podziękowań.
Zaświadczenia i dyplomy wysyłamy po otrzymaniu raportu z działań. Raport z działań dostarcza nam wielu
ważnych informacji, które umieszczane są na zaświadczeniach, jak np.: podejmowane działania, realizowane
lekcje.
Wysyłka zaświadczeń czasem trwa kilka dni. Zdarza się również, że zaświadczenia zaginęły w sekretariacie
szkoły, więc zanim do nas napiszesz, upewnij się, że nie czeka na Ciebie żadna przesyłka.

Zgłoszenia do programu przyjmujemy do 16.09.2019 poprzez formularz:
http://bit.ly/godziny_wychowawcze_rejestracja
Pytania prosimy kierować na adres: edukacja@pah.org.pl

Więcej informacji o naszych programach edukacyjnych znajdziesz na stronie www.pah.org.pl/edukuj
oraz w grupie na Facebooku Edukacja PAH.

