Zaproszenie do udziału w projekcie Polskiej Akcji Humanitarnej
Polska Akcja Humanitarna zaprasza szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z województwa mazowieckiego do udziału w projekcie: „Opowiadamy, żeby zrozumieć, rozumiemy, żeby zmieniać. Storytelling i nowe media w edukacji globalnej, w roku szkolnym 2015/2016, który jest elementem programu „Szkoła Humanitarna” realizowanego
przez PAH od 2002 roku. Dotychczas wzięło w nim udział ok.200 szkół z całej Polski.
NA CZYM POLEGA PROJEKT:
- Celem projektu jest przybliżenie nauczycielom i młodzieży rzeczywistości krajów, które dotykają kryzysy humanitarne (wojny i katastrofy naturalne) oraz ich konsekwencji lokalnych i globalnych, kształtowanie postaw empatii i solidarności oraz zaangażowanie do działań na rzecz lepszego świata,
- Projekt opiera się na wielu nowatorskich metodach: cyfrowym storytellingu (opowiadanie historii),
terenowych grach symulujących kryzys humanitarny, wideokonferencjach z ciekawymi gośćmi
- Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i uczniów sprzyjają nabywaniu umiejętności krytycznego myślenia o obrazach i przekazach medialnych, organizowania akcji lokalnych, pracy grupowej, mediów
społecznościowych;
- Szkoły otrzymają multimedialne i drukowane materiały zdjęciowe do prowadzenia zajęć lekcyjnych,
- W Tygodniu Edukacji Globalnej w listopadzie będziemy wspólnie organizować wydarzenia lokalne
i brać udział w Dniu Humanitarnym w Warszawie.

Nauczyciele i uczniowie na konferencji podsumowującej projekt Szkoła Humanitarna, 2013. Fot. Archiwum PAH

Planowany ramowy harmonogram projektu w roku szkolnym 2015/2016
8-11 października 2015: 3-dniowe szkolenie wprowadzające dla 2 nauczycieli z każdej szkoły w
ośrodku konferencyjnym w Jachrance.
Październik 2015 – jednodniowe warsztaty dla uczniów, prowadzone w szkołach przez trenerów
PAH; wideokonferencje dla młodzieży.
Listopad 2015: wydarzenia edukacyjne w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w każdej miejscowości, z której pochodzi szkoła; udostępnienie pakietów materiałów i publikacji dla nauczycieli.
Luty–maj 2016: spotkania w szkołach z pracownikami PAH i wolontariuszami programu GLEN
Luty–maj 2016: kurs e-learning dla nauczycieli, wideokonferencje z ekspertami, trenerami PAH.
Czerwiec 2016: podsumowanie działania szkół w projekcie z wręczeniem certyfikatów Szkoły Humanitarnej.

CO DAJE UDZIAŁ W PROJEKCIE ?
-okazję do mądrego zaangażowania się w działania
na rzecz lepszego świata,
-unikatową wiedzę o kryzysach humanitarnych i ich
konsekwencjach globalnych, pomocy humanitarnej
-rozwój kluczowych kompetencji XXI wieku (storytelling,
nowe media w edukacji, pracy w zespole, krytycznego
myślenia, podejmowania strategicznych decyzji)
-okazję do spotkań z osobami o bogatym doświadczeniu w pracy humanitarnej z największej organizacji humanitarnej w Polsce,
-atrakcyjne publikacje i materiały edukacyjne, przydatne w pracy dydaktycznej (pakiet zdjęciowy na temat
kryzysów humanitarnych z ćwiczeniami),
-duże wsparcie merytoryczne i stały kontakt pracowników i trenerów PAH ze szkołą,
certyfikat Szkoły Humanitarnej na zakończenie projektu

CZEGO OCZEKUJEMY OD SZKOŁY:
- zgłoszenia 2 nauczycieli jako koordynatorów projektu z ramienia szkoły
-aktywnego udziału w projekcie, szczególnie w 3-dniowym szkoleniu, w terminie
8-11. 10 2015 ,
- zaangażowania 10-15 uczniów do projektu i umożliwienia przeprowadzenia jednodniowego
warsztatu dla nich w szkole,
- przekazania uczniom wiedzy nabytej podczas szkolenia dla nauczycieli,
- zorganizowania z uczniami wydarzeń w szkole/miejscowości na podstawie gry symulacyjnej PAH
- przeprowadzenia 2 lekcji o tematyce projektu na podstawie materiałów PAH
- sprawozdania z działań przeprowadzonych w szkole podczas projektu.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU
—dokładnie zapoznaj się z informacjami o projekcie oraz z treścią Porozumienia o

współpracy, jakie Polska Akcja Humanitarna podpisuje z każdą szkołą (w załączniku)
—wypełnij formularz aplikacyjny do 8 września. Znajdziesz go na stronie PAH w Aktualnościach na stronie głównej.
—przygotuj krótki filmik wideo(ok.1-2 minutowy), w którym krótko zaprezentujecie wraz
z uczniami Waszą szkołę i odpowiecie na pytanie: dlaczego chcecie wziąć udział w
projekcie, wklej link do filmu do formularza rekrutacyjnego albo wyślij na adres
olga.mielnikiewicz@pah.org.pl
Do udziału w projekcie wybranych zostanie 20 szkół po wcześniejszych rozmowach telefonicznych. O wynikach rekrutacji informować będziemy do 14 września 2015 r.

„Zachęcam wszystkie szkoły do współpracy z PAH, która nie tylko organizuje pomoc humanitarną, ale także edukuje społeczeństwo. PAH
ma świetnych, merytorycznie przygotowanych trenerów, którzy prowadzą aktywnymi metodami niesamowite zajęcia, skłaniając ich uczestników, czy to uczniów, czy nauczycieli, do głębokich przemyśleń i przemyślanych działań. Cenne jest nie tylko zdobywanie wiedzy i kształcenie
nowych umiejętności, ale także to, że szkoła wzbogaca się o wartościowe pomoce naukowe, dzięki którym można przybliżać uczniom problemy życia ludzi w krajach globalnego Południa, tłumaczyć przyczyny i
konsekwencje obrazowanych zjawisk, by przełamywać istniejące stereotypy i uprzedzenia oraz uświadamiać, że jednostka ma wpływ na globalne procesy, a zjawiska globalne dotyczą każdego z nas”.
Maria Pałkus, Tatnobrzeg, nauczycielka

PYTANIA? WĄTPLIWOŚCI?
Dodatkowe informacje można uzyskać drogą telefoniczną pod numerami
22 828 88 82 wew. 245 lub drogą mailową
Olga.mielnikiewicz@pah.org.pl
Projekt „Opowiadamy, żeby zrozumieć, rozumiemy, żeby zmieniać. Storytelling
i nowe media w edukacji globalnej,” jest współfinansowany w ramach programu
polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015r.

