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Godziny Wychowawcze ze Światem 

(ścieżka dla uczniów i uczennic klas 1-4 szkół podstawowych) 
 
 

Dla kogo stworzyliśmy ten program? 
 
“Godziny Wychowawcze ze 
światem” to nowy program 
edukacyjny PAH, skierowany do 
wychowawców/czyń. Premierowo 
oddajemy do Waszej dyspozycji 
wersję dla klas 1-4 szkoły 
podstawowej.  
 

Program ten sprawdzi się także na 
zajęciach świetlicowych i opiekuńczo-
wychowawczych.  
 

 
Dlaczego stworzyliśmy ten program? Co jest jego celem? 

 
Program powstał w odpowiedzi na potrzebę prowadzenia atrakcyjnych zajęć wychowawczych oraz 
kształtowanie postaw (m.in. empatii, otwartości i osobistego zaangażowania) i umiejętności (m.in. współpracy).  
 

Żyjemy w globalnym świecie, w którym nasze życie nieodwracalnie powiązane jest z życiem reszty planety. Nie 
możemy uniknąć tych współzależności, jednak często trudno nam je zrozumieć.  
 

Godziny Wychowawcze ze Światem to całoroczny cykl zajęć, które stanowią zaproszenie do zgłębiania wyzwań 
współczesnego świata. Podstawę edukacji globalnej stanowi kwestia sprawiedliwości i solidarności, zarówno  
w lokalnym jak i globalnym wymiarze.  
 

Naszym celem jest nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtowanie postaw, 
które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości. W związku z tym na kolejnych zajęciach 
uczniowie i uczennice poznają takie wartości jak odpowiedzialność, szacunek i otwartość.  
 

Po skończonym programie, osoby uczestniczące poczują się bardziej odpowiedzialne za ich codzienne wybory 
i zachowania, które wpływają również na ludzi w innych częściach świata. Liczymy, że podczas wykonywania 
ćwiczeń odbędzie się wiele interesujących rozmów.  
 

Program w wersji dla uczniów i uczennic klas 1-4 szkoły podstawowej, opiera się o publikację Bazgrolnik „Świat 
i ja”. Jego uzupełnieniem jest materiał dydaktyczny dla wychowawców/czyń, który uzupełnia ćwiczenia  
z Bazgrolnika o tematy do rozmowy w klasie i metody do poprowadzenia tych dyskusji.  
 

Kolejne tematy z cyklu to między innymi kwestie takie jak wojna, odpowiedzialna konsumpcja, kryzys klimatyczny, 
pomoc humanitarna, uchodźstwo i Cele Zrównoważonego Rozwoju. Tematy te są dostosowane do poziomu 
emocjonalnego i intelektualnego najmłodszych odbiorców i zostały obudowane ćwiczeniami, które angażują 
osoby uczestniczące w rozwiązywanie łamigłówek i zagadek.  
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Co zapewniamy? 

 
 Publikację Bazgrolnik „Świat i ja” z zestawem 13 ćwiczeń dla najmłodszych.  
 Materiał dydaktyczny dla wychowawców/czyń, który uzupełnia Bazgrolnik o tematy do rozmowy w 

klasie i metody prowadzenia tych rozmów.  
 Plakat do powieszenia w klasie i zaznaczania postępu w programie.  
 Krótką prezentację wyjaśniająca czym jest program (do użycia na radzie pedagogicznej i/lub 

spotkaniu z rodzicami), 
 Dodatkowe materiały dydaktyczne wspierające prowadzenie dyskusji w klasie (dla osób, które wyślą 

raport w połowie działań),  
 Naklejki dla osób uczestniczących oraz certyfikat dla osoby prowadzącej i klasy (dla grup, które 

zrealizują program i wyślą raport podsumowujący).   

 
Czego oczekujemy? 

 
 Zrealizowania min. 8 godz lekcyjnych.  
 Obecności na webinarze na początku, w połowie i na koniec programu.  
 Przesłania podsumowania w połowie i na koniec realizacji programu.  

 
Tematy zajęć do wyboru (co najmniej 8 z 14)  

 
1. Różne perspektywy w patrzeniu na świat. 

2. Gdzie na świecie mieszka najwięcej ludzi? 

3. Moi rówieśnicy w innych krajach.  

4. „Dlaczego wszyscy ludzie na świecie  

powinni współpracować?” 

5. Wojna i pokój.  

6. Uchodźstwo i powody ucieczki z kraju. 

7. Katastrofy naturalne a pomoc humanitarna. 

8. Do czego potrzebna ludziom woda? 

9. Co się dzieje jak się nie je? 

10. Komu płacimy za czekoladę? 

11. Zasoby naturalne a sprzęt elektroniczny.  

12. Zanieczyszczenie oceanów.  

13. Nadmiar plastiku, a produkty wielokrotnego 

użycia. 

14. Zajęcia podsumowujące program. 
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Harmonogram programu: 

 

Zgłoszenia do programu 23.08.-16.09.2019 

Wysyłka materiałów merytorycznych na skrzynki mailowe oraz rozpoczęcie 
wysyłki pocztą tradycyjną (powyżej lista materiałów) 

18.09.2019 

Wprowadzające spotkanie webinarowe do wyboru: 
24.09 o godz. 16:00 lub 
25.09 o godz 18:00 
 

Realizacja treści na godzinach wychowawczych przez cały rok szkolny 
(minimum 8 godzin lekcyjnych)  

26.09.2019 do 26.04.2020 

Konsultacje w formie webinaru  01-02.2020 

Przygotowanie przez wychowawców/czyń podsumowania pierwszego 
semestru  
(dla osób, które wyślą raport z postępu wysyłka dodatkowych materiałów 
dydaktycznych wspierających prowadzenie dyskusji w klasie) 

01-02.2020 

Webinar podsumowujący działania 05.2020 

Przygotowanie przez wychowawców/czyń podsumowania drugiego 
semestru  
 

Wysyłka naklejek i certyfikatów dla osób, które prześlą nam podsumowania 
działań.  

05.2020 

 

Zgłoszenia do programu przyjmujemy do dnia 16.09.2019 poprzez formularz: 
http://bit.ly/Wychowawcze_Formularz   
 

 
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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