Wrzesień:
8 – Dzień Walki
z Analfabetyzmem
16 – Dzień Ochrony
Warstwy Ozonowej
18-20 – Sprzątanie Świata
21 – Sprzątanie Pokoju

Październik:
5 – Dzień Habitat
7 – Dzień Godnej Pracy
15 – Dzień Mycia Rąk
Druga środa października:
Dzień Ograniczenia Skutków Klęsk Żywiołowych
16 – Dzień Żywności i walki z głodem
17 – Dzień walki z ubóstwem
24 – Dzień Narodów Zjednoczonych oraz
Dzień Informacji na Temat Rozwoju

Listopad:
16 – Dzień Tolerancji
Trzeci tydzień listopada:
Tydzień Edukacji Globalnej
19 – Dzień Toalet
25 – Dzień bez Futra
29 – Dzień bez Zakupów

Grudzień:
1 – Dzień Walki z AIDS
5 – Dzień Wolontariusza
10 – Dzień Praw Człowieka
18 – Dzień Migranta
19 – Dzień Narodów Zjednoczonych dla
Współpracy Północ Południe
20 – Dzień Solidarności

Marzec:

8 – Dzień Sprzątania Biurka

Luty:
12 – Dzień Dzieci
– Żołnierzy

Kwiecień:

Lipiec:
11 – Dzień Ludności

Sierpień:
12 – Dzień Młodzieży
19 – Dzień Pomocy Humanitarnej
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W ramach „Szkoły Humanitarnej” uczniowie i uczennice zaangażowanych placówek
realizują projekt dotyczący zagadnień edukacji globalnej. Praca metodą projektu stwarza okazję zdobycia umiejętności pracy w grupie oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności za swoją rolę w projekcie i za przebieg zaplanowanych działań. Z kolei zaproponowanie uczniom i uczennicom podjęcia tematyki z zakresu edukacji globalnej
sprawia, że zdobywając wiedzę o globalnych powiązaniach w wymiarze kulturowym,
społecznym, ekonomicznym i ekologicznym, zwiększają swoją świadomość zachodzących w świecie procesów oraz roli, jaką oni sami w nich pełnią.

Styczeń:

15 – Dzień Konsumenta
21 – Dzień Eliminacji Dyskryminacji Rasowej
22 – Dzień Wody
27 – Godzina dla Ziemi 2011

1-7 – Tydzień Czystości
Wód
7 – Dzień Zdrowia
22 – Dzień Ziemi

to roczny projekt edukacyjny skierowany do szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest zwiększenie wiedzy uczniów i uczennic z zakresu globalnych współzależności oraz kształtowanie zaangażowanych i odpowiedzialnych postaw względem otaczającego świata i zamieszkujących go ludzi.

Maj:
10 – Dzień Sprawiedliwego Handlu
25 – Dzień Afryki
28 – Dzień Działania na rzecz Zdrowia Kobiet

Czerwiec:
1 – Dzień Dziecka
5 – Dzień Ochrony Środowiska
12 – Dzień przeciwko Pracy Dzieci
16 – Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim
17 – Dzień Zwalczania Skutków Pustynnienia
Gleby i Suszy
20 – Dzień Uchodźcy

Polska Akcja Humanitarna

jest organizacją pozarządową. Udziela
pomocy dzięki dobrowolnym wpłatom osób prywatnych, firm i instytucji.
PAH działa od 12 grudnia 1992 roku. Założycielką i prezesem fundacji jest Janina
Ochojska-Okońska.
Pierwszą inicjatywą było zorganizowanie konwoju z darami dla mieszkańców Sarajewa.
Dała ona polskiemu społeczeństwu możliwość zaangażowania się i niesienia pomocy osobom dotkniętym wojną.
Dzisiaj PAH oprócz niesienia pomocy natychmiastowej, mającej na celu pomoc ludziom
poszkodowanym, w wyniku kataklizmów naturalnych i konfliktów zbrojnych, skupia
swoje działania przede wszystkim na niesieniu pomocy długofalowej, dbającej o długotrwały i stabilny rozwój danego regionu. Obecnie prowadzone są działania z zakresu pomocy rozwojowej w Sudanie, Afganistanie i Autonomii Palestyńskiej.

Komu PAH jeszcze pomaga?
•
•
•
•

Uchodźcom
Repatriantom
Uczniom
Społeczeństwu polskiemu
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1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu edukacji globalnej:
-opracowanie harmonogramu planowanych lekcji i uzgodnienie z wychowawcami klas terminów i tematyki zajęć,
- realizacja lekcji wg harmonogramu.
2. Sporządzenie listy członków Klubu Szkoły Humanitarnej z podaniem klasy i nazwiska wychowawcy.
3. Sporządzenie listy członków szkolnego SU oraz przewodniczących wszystkich klas
z podaniem klasy i wychowawcy.
4. Opracowanie regulaminu Klubu Szkoły Humanitarnej oraz harmonogramu działań
projektu - uzgodnienie z Samorządem Uczniowskim.
5. Zaproponowanie tytułu projektu oraz/lub hasła reklamowego (z zakresu PRAWO
DO WODY).
6. Kampania reklamowa:
- ulotki i plakaty o projekcie oraz naborze do klubu (liczba członków nieograniczona !) na korytarzach oraz w świetlicy szkolnej,
- informacja o naborze o KSH wraz z krótką notatką o powstaniu klubu na stronie
internetowej.
7. Zaproponowanie tytułu oraz:
- wykonanie wystawy fot. o krajach Globalnego Południa na sztalugach,
- wykonanie skanów tych zdjęć.
8. Udział szkoły w Tygodniu Edukacji Globalnej w W-wie:
- sprawozdanie, zdjęcia.
9. Prowadzenie Dokumentacji działań:
- blog na stronie internetowej,
- fotoreportaż.
10. Kampania informacyjna w szkole na temat prawa do wody i dostępu do wody
pitnej na świecie:
- plakaty,
- ulotki ,
- prezentacja multimedialna – pokaz w wybranych klasach,
- konkurs na projekt (logo) naklejki,
-regulamin konkursu.
11. Opracowanie mapy dostępności do wody pitnej na świecie.
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12. Zorganizowanie szkolnej biblioteczki z literaturą z zakresu edukacji globalnej
ze szczególnym uwzględnieniem tematyki prawo do wody.
13. Opracowanie Przewodnika Szkoły Humanitarnej na temat np. „Co ja mogę
robić codziennie aby oszczędzać wodę?”
14. Opracowanie i przeprowadzenie w szkole gry interaktywnej np. „Przyczyny
i skutki braku wody”.
15. Sprawozdania.
16. Akcja w środowisku lokalnym np. „ Przedszkolak oszczędza wodę”
17. Akcja plakatowa np. „Dlaczego my mamy oszczędzać wodę?” – wkładki A4 do
dzienników lekcyjnych, komunikat dla wychowawców w pokoju nauczycielskim.
18. Ewaluacja – opracowanie i przeprowadzenie ankiety dla zespołu ds. PAH
i ewentualnie dla członków KSH, szczególnie zaangażowanych w realizację
projektu.
19. Świętowanie – event.
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