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Szkoła Humanitarna to roczny program z obszaru edukacji globalnej, realizowany przez Polską 

Akcję Humanitarną od 2002 roku. 

 

  

Szkolenie nauczycielskie, Toruń, wrzesień  2020. Fot. PAH 

 

 

 

W tym roku do współpracy zapraszamy 15-20 szkół - licea, technika, szkoły zawodowe z wszystkich 

16 województw! Zapraszając do udziału w Szkole Humanitarnej, chcemy wspierać  nauczycieli i 

nauczycielki w wychowawczym procesie nauczania. Stworzyliśmy ten program przede wszystkim 

z myślą o wychowawcach i wychowawczyniach klas II i III szkół ponadpodstawowych 

(ogólnokształcących, technicznych i zawodowych). Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki innych 

przedmiotów (szczególnie języka polskiego, języków obcych, geografii , WOS-u i historii), a także 

psychologów i psycholożki oraz pedagogów i pedagożki do bycia osobami wspierającymi w 

programie. Ważne, aby mieli i miały oni/one regularny kontakt z uczniami i uczennicami objętymi 

programem.  

 

Przygotowane przez nas materiały edukacyjne (scenariusze warsztatów, karty dyskusji, 

scenariusze działań szkolnych) pozwalają urozmaicić godziny wychowawcze, podnosząc 

umiejętności prowadzenia i uczestniczenia w dyskutowaniu na ważne i aktualne społecznie 

tematy. 

 

 

Czym jest Szkoła    Humanitarna? 
Dlaczego warto wziąć udział w tym programie? 

Dla kogo jest ten program? 
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Stałą grupę projektową w każdej szkole 

tworzy 1 klasa oraz 2 nauczycieli/ki  

(w tym 1 to wychowawca/czyni). Część 

działań w projekcie jest realizowana dla 

szerszej grupy uczniów i uczennic. W trakcie 

roku szkolnego przewidziane są 2 szkolenia 

wyjazdowe dla nauczycieli i nauczycielek - 

wrześniowe szkolenie w Toruniu oraz 

marcowe szkolenie w Puszczykowie pod 

Poznaniem. 

 

Po rocznej współpracy każda ze szkół, która 

zrealizuje działania zgodne z kryteriami programu, otrzyma tytuł Szkoły Humanitarnej. W ciągu 

19 lat prowadzenia tego programu, takie miano otrzymały tylko 262 placówki z całej Polski. 

 

 

 

Szkoła Humanitarna to program, w którym 

chcemy kształtować postawy otwartości, 

szacunku, osobistego zaangażowania, a 

także gotowości do ustawicznego uczenia 

się  i zadawania sobie pytań „dlaczego?” 

„czy na pewno?”,  „a co jeśli…?”. 

 

To czas na uświadomienie sobie istnienia 

globalnych współzależności, poznania ich i 

zauważania w codziennym życiu i 

codziennych wyborach. To przestrzeń na 

dyskusję o ważnych społecznie tematach, 

ale także na przyjrzenie się temu, jak media 

kształtują nasze wyobrażenie o świecie i 

postrzeganie innych oraz jak nasz język 

wpływa na rzeczywistość. Wierzymy, że 

program pozwoli wyrobić w sobie nawyk 

uważności na język, którym się posługujemy. 

 

Szkoła Humanitarna rozpoczyna (niekończącą się) przygodę z krytycznym myśleniem i sprawia, 

że wiele rzeczy już nigdy nie będzie takimi samymi. W trakcie tego roku będziemy starać się 

odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: 

O czym jest program Szkoła Humanitarna? 

Zobacz krótkie filmiki przedstawiające 
poprzednie edycje Szkoły Humanitarnej: 
 

 Szkoła Humanitarna 2020/2021 – film o 

programie zrealizowany przez uczniów i 

uczennice I Liceum Ogólnokształcącego w 

Brzegu: https://youtu.be/5wolsq_16wo  

 

 Szkoła Humanitarna 2018/2019  -  relacja 

ucznia ze szkolenia w Toruniu: 

https://youtu.be/MFfAmGAj76I  

https://youtu.be/5wolsq_16wo
https://youtu.be/MFfAmGAj76I
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 Czy Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę? 

 Czy mapy są obiektywne? 

 Jakie konsekwencje ma milczenie? 

 

W roku szkolnym 2021/22 realizujemy program pod hasłem „Krytycznie i globalnie”. Poruszymy 

m.in. tematy kryzysu klimatycznego, nierówności, rasizmu, odpowiedzialnej konsumpcji i aktywnych 

działań na rzecz globalnych wyzwań (wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju). Nauczyciele 

i nauczycielki realizujący program Szkoły Humanitarnej wnoszą nieobecną perspektywę do polskiej 

szkoły na tematy globalnych współzależności. 

 

 

 

Humanitaryzm w naszym rozumieniu to nie tylko kwestie związane z pomocą humanitarną, ale 

przede wszystkim zwracanie uwagi na kwestie prawno-człowiecze w globalnym kontekście. To 

między innymi świadome wybory konsumenckie czy działalność aktywistyczna na rzecz 

solidarności oraz równego traktowania grup mniejszościowych. To także świadomość 

postępujących zmian klimatycznych i ich konsekwencji oraz zrozumienie globalnych 

współzależności.  To przede wszystkich szacunek dla godności ludzkiej bez względu na to, do 

jakiej grupy ludzie należą oraz postawa odpowiedzialnego działania na rzecz bardziej 

sprawiedliwego świata.   

 

 

 

Główny cel: Wzmocnienie nauczycieli i nauczycielek, oraz pośrednio uczniów i uczennic w 

praktykowaniu krytycznego myślenia, które sprzyja utrzymaniu postaw otwartości, współpracy i 

działania zarówno w środowisku lokalnym jak i globalnym.  

 

Nauczyciele / nauczycielki:  

 Rozwiną swoje kompetencje wprowadzania edukacji globalnej na zajęciach,  

 Zwiększą swoje kompetencje dot. dyskutowania z młodzieżą na tematy społecznie ważne, 

 Zrozumieją czym są globalne współzależności na konkretnych przykładach, 

 Nauczą się rozpoznać przejawy rasizmu strukturalnego w języku i przestrzeni publicznej.  

 Rozwiną umiejętności angażowania młodzieży w działania na rzecz globalnych spraw.   

 

Uczniowie / uczennice: 

 Zwiększą swoją świadomość tego, że ich wybory konsumenckie i obywatelskie wpływają 

na to co się dzieje na świecie,  

 Zwiększą swoją uważność na język jakim się posługując opowiadając o wydarzeniach na 

świecie i zapoznają się z perspektywami grup mniejszościowych

Jakie są cele Szkoły Humanitarnej 2021/2022? 

Skąd nazwa Szkoły Humanitarnej? 
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 Rozwiną umiejętności angażowania się w lokalne działania na rzecz globalnych spraw (np. 

niwelowania kryzysu klimatycznego lub rasizmu).  

 

 

 

Zapoznaj się uważnie z poniższym harmonogramem. Wysyłając zgłoszenie do projektu, 

deklarujesz udział w każdym z niżej wymienionych działań. 

Na bieżąco monitorujemy sytuację epidemiologiczną – jeśli będzie taka konieczność, spotkania 

„na żywo” zostaną zamienione na współpracę online. W momencie rekrutacji zakładamy jednak, 

że szkolenia w obu semestrach odbędą się w wersji tradycyjnej. 

 

I semestr – „Globalne Współzależności” 
 

Sierpień/wrzesień  Do 5.09.2021r. nauczyciele/ki zgłaszają szkołę do programu. Z 

wybranymi osobami rozmawiamy telefonicznie w dniach 6-

8.09.2021.  

 Wszyscy, którzy się zgłoszą zostają powiadomieni/one mailowo 

o wynikach naboru 8.09.2021.  

 

wrzesień   Nauczyciele/ki wybierają klasę, w której będzie realizowana 

edukacyjna część programu.  

 

 Podpisujemy umowę z zakwalifikowanymi szkołami.  

 

 Koordynatorka programu spotyka się online ze szkolnymi 

koordynatorami/kami i dyrekcją opowiadając o celach i 

przebiegu projektu.  

 

 Nauczyciele/ki prezentują założenia programu podczas rady 

pedagogicznej swoim koleżankom i kolegom.  

 

16.09.2021 godz. 

18:00  

 Nauczyciele/ki spotkają się na webinarze wprowadzającym do 

edukacji globalnej (ok. 60 min.)  

 

27-29.09.2021   Nauczyciele/ki biorą udział w obowiązkowym szkoleniu w 

Toruniu.  

O czym będziemy rozmawiać? O edukacji globalnej, sposobie 

mówienia o globalnych, współczesnych wyzwaniach, krytycznym 

myśleniu, współpracy z młodzieżą. Przetrenujemy też korzystanie 

z narzędzi, które będą służyły realizacji działań w trakcie 

Co będzie się działo w ramach programu? 



5 

 
 

 

projektu.  

połowa września 

2021 – koniec 

stycznia 2022 

 Nauczyciele/ki w ramach godzin wychowawczych prowadzą 

serię 4 lekcji dla wybranej klasy w oparciu o materiały PAH 

(głównie karty dyskusji). 

  

 Tydzień Edukacji Globalnej (15-21.11.2021)  

- Działanie międzyszkolne online ze wszystkimi klasami, które 

biorą udział w programie.  

- Możliwość wypożyczenia i organizacji gier o tematyce edukacji 

globalnej.  

 

 Nauczyciele/ki  biorą udział w 3 spotkaniach online grupy 

nauczycielskiej,. 

 Nauczyciele/ki organizują wspólnie z uczniami i uczennicami 

zgrywalizowaną wystawę plakatową „Globalne 

Współzależności”.  

 

II semestr – „Spotkania z językiem” 

styczeń – maj 2022  Nauczyciele/ki prowadzą kolejną serię 4 z 8 lekcji na podstawie 

naszych materiałów.  

 

 Nauczyciele/ki biorą udział w 3 spotkaniach online: 

- Rasizm  

- Aktywistyczna perspektywa młodych  

- Na temat aktywności w programie, tj: World Café Online oraz 

Spotkania bez stereotypów  

 

 W dniach 3-5.03.2022 r. nauczyciele/ki biorą udział w szkoleniu 

w Puszczykowie k. Poznania - pogłębienie globalnych 

współzależności, przećwiczenie materiałów edukacyjnych do 

użycia w 2 semestrze, pogłębienie tematu rasizmu.  

 

 Nauczyciele/ki  wraz z uczniami i uczennicami uczestniczą w 

World Café Online.  

 Nauczyciele/ki wraz z młodzieżą organizują „Spotkanie bez 

stereotypów”.  

 Nauczyciele/ki wraz z młodzieżą  organizują w szkole wystawę 

plakatową Zmień Perspektywę 

 Nauczyciele/ki uczestniczą w webinarze podsumowującym 

działania w programie 
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czerwiec 2022  Nauczyciele/ki spotykają się z koordynatorką online, aby 

podsumować program.  

 

 Nauczyciele/ki wypełniają ankietę podsumowującą edukacyjne 

rezultaty programu, na podstawie której przyznane zostaną tytuły 

Szkoły Humanitarnej. 

 

 Nauczyciele/ki  wspólnie z klasami biorą udział w spotkaniu 

podsumowującym w formie online.  

czerwiec 2022  Nauczyciele/ki otrzymają certyfikat Szkoły Humanitarnej (jeśli 

zrealizują wszystkie działania)  

 Nauczyciele/ki nieobowiązkowo biorą udział w akcji „Zamiast 

Kwiatka – Niosę Pomoc” www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/dla-

szkol/zamiast-kwiatka  

 

Wszystkie koszty pokrywa Polska Akcja Humanitarna,  

za wyjątkiem kosztów dojazdu na szkolenia w Toruniu i Puszczykowie. 

 

 

 

 

1. Aby przystąpić do projektu, należy wypełnić formularz rekrutacyjny, dostępny pod linkiem  

www.bit.ly/SZH2021_wypelnij_formularz Zgłoszenie powinno być wypełnione i wysłane 

przez 1 osobę ze szkoły, do 5.09.2021.   

2.  Szkoła Humanitarna, skierowana jest w pierwszej kolejności do wychowawców i 

wychowawczyń (co najmniej jeden z nauczycieli/ek zgłaszający szkołę). Drugą osobą 

odpowiedzialną za projekt może być nauczyciel/ka, który/a nie ma wychowawstwa, ale ma 

kontakt ze zgłaszaną klasą, a także pedagog/żka, psycholog/żka, bibliotekarz/rka, 

nauczyciel/ka wspomagająca etc. Angażujemy 2 osoby ze szkoły, aby mogły się wzajemnie 

wspierać i motywować do działania oraz dzielić się obowiązkami i zdobytą wiedzą. 

3. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczycieli/ki realizowane są w co najmniej 1 

wybranej klasie. To ona będzie realizowała działania akcyjne, multiplikujące zdobytą wiedzę. 

Rekomendujemy wybór uczniów i uczennic z klas II i III z dwóch powodów: 

a. klasy maturalne lub przygotowujące się do egzaminów końcowo-rocznych są wyłączone 

z działań w II semestrze – utrudniłoby nam to realizację projektu. 

b. doświadczenie pokazuje, że współpracujące z nami szkoły deklarują działania w 

kolejnym roku szkolnym już bez udziału w projekcie. Nauczyciele i nauczycielki często 

podkreślają, że gdyby projekt trwał 2 lata, byłoby im łatwiej zrealizować wszystkie 

działania, ponieważ po pierwszym roku mają zgraną ekipę uczniów i uczennic. Innymi 

Jak przystąpić do projektu i jakie są kryteria rekrutacji?  
Przeczytaj zanim wypełnisz formularz zgłoszeniowy 

http://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/dla-szkol/zamiast-kwiatka
http://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/dla-szkol/zamiast-kwiatka
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słowy; uczniowie i uczennice z klas młodszych to „inwestycja” na kolejne lata. 

4. Brak deklaracji drugiej/go nauczycielki/la zaangażowanej/go w program, w momencie 

wypełniania formularza rekrutacyjnego, NIE jest kryterium wykluczającym z procesu rekrutacji; 

niemniej zakładamy współpracę z 2 osobami dorosłymi i w momencie podpisania umowy 

między szkołą a PAH, konieczne będzie wskazanie 2 nauczyciela/lki koordynującego/ej 

projekt w szkole. 

5. Brak doświadczenia we współpracy nauczyciela/ki lub szkoły z Polską Akcją Humanitarną 

NIE jest kryterium oceny. Jest to informacja dla nas, abyśmy wiedzieli które 

materiały/scenariusze warsztatów mogą być już znane i mogli uniknąć ewentualnej sytuacji 

dublowania treści projektu. 

6. Prosząc w formularzu zgłoszeniowym o odpowiedź na pytanie dotyczące poruszanych (lub 

nie) aktualnych tematów globalnych na zajęciach z młodzieżą, chcemy dowiedzieć się jakie 

tematy są ważne dla nauczycieli/ek i młodzieży oraz w jaki sposób o nich rozmawiacie. Jeżeli 

do tej pory tematy te były pomijane, to NIE dyskwalifikuje to z procesu rekrutacji. Ważne jest 

uzasadnienie. Program skierowany jest do osób, które chcą zdobyć nowe umiejętności i 

wiedzę lub pogłębić i udoskonalić posiadane już kompetencje. 

7. Prosząc w formularzu zgłoszeniowym o opis wydarzenia czy projektu, które zorganizowane 

zostało wspólnie z młodzieżą, chcemy dowiedzieć się w jakiego rodzaju działania lubicie się 

angażować, z czego jesteście dumni oraz jak czujecie się w roli lidera/ki - osoby wspierającej 

młodzież w działaniu. 

8. Pytając w formularzu zgłoszeniowym o oczekiwania, chcemy dowiedzieć się jak rozumiany 

jest program. Udzielona na to pytanie odpowiedź, pozwoli nam powiązać nasze założenia z 

oczekiwaniami. Dzięki temu, ewentualna dalsza realizacja programu ma szansę odbyć się bez 

większych (negatywnych) niespodzianek. 

 

9. Z wybranymi osobami, które wysłały zgłoszenie skontaktujemy się telefonicznie.  

Do usłyszenia i do zobaczenia! 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą telefoniczną pod numerem  

512 305 886 lub drogą mailową edukacja@pah.org.pl.  

mailto:edukacja@pah.org.pl
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Szkolenie nauczycielskie, Puszczykowo, wrzesień 2019. Fot. Łukasz Bartosik/PAH 

 

 

Szkolenie nauczycielskie, Toruń, wrzesień 2020. Fot. Beata Kwiatkowska/PAH 

 


