Program Edukacyjny UNICEF „Dostrzec innych. Pomoc humanitarna na świecie”
Świat coraz częściej boryka się z różnego rodzaju klęskami. Istnieje wiele regionów,
które narażone są na regularne powodzie, trzęsienia ziemi czy susze. Mieszkańcy tych
państw żyją w ciągłej niepewności o zdrowie i życie swoje i swoich najbliższych. Walka
z żywiołami jest walką nierówną. W jednej chwili wielka woda czy cyklon mogą zabrać
wszystko, co ludzie tworzyli latami. W obliczu takiej tragedii rządy najbiedniejszych
państw nie są w stanie same sobie poradzić. Zadaniem, a może wręcz obowiązkiem
moralnym nas wszystkich, jest udzielenie pomocy najbardziej poszkodowanym. Aby
pomoc ta była skuteczna, należy poznać i zrozumieć potrzeby ofiar klęsk
humanitarnych.
Celem programu jest:
a) uwrażliwienie dzieci na problemy z jakimi borykają się ich rówieśnicy w sytuacji
konfliktu czy klęski żywiołowej,
b) zapoznanie dzieci z trzema najistotniejszymi obszarami, w ramach których UNICEF
organizuje pomoc humanitarną: edukacja, woda pitna, żywność
Aby ułatwić Państwu realizację celów programu UNICEF przygotował materiały
edukacyjne: scenariusze lekcji, skrypty dla nauczycieli, prezentacje multimedialną oraz
wyselekcjonowane zdjęcia na gazetkę. Wszystkie materiały zostały stworzone w
oparciu o najnowsze raporty przygotowywane przez UNICEF na świecie. Staraliśmy się,
aby były przejrzyste, ciekawe i w pełni wyczerpujące tematykę. Mamy nadzieję, że
skrypty dla nauczycieli, prezentacje i filmy wzbogacą Państwa lekcje i pozwolą na
realizacje celów wychowawczych związanych z uwrażliwianiem najmłodszego
pokolenia na potrzeby innych.
Wskazane jest aby w każdej szkole cykl zajęć o pomocy humanitarnej rozpoczęły
zajęcia ogólne – poprowadzone w oparciu o scenariusz „POMOC HUMANITARNA: W
jaki sposób pomóc dzieciom?”. W ramach tych zajęć dzieci zapoznają się
podstawowymi informacjami na temat pomocy humanitarnej. Rozpoznają regiony
dotknięte klęską humanitarną, rozróżnią zagrożenia jakie czekają na ich rówieśników w
chwili wystąpienia kryzysu, oraz zrozumieją jaka pomoc musi być natychmiastowo
udzielona poszkodowanym. Decyzję związaną z wyborem dwóch pozostałych tematów
zajęć (kwestii braku wody, pożywienia lub edukacji) pozostawiamy w Państwa gestii.
Mamy nadzieję, że przeprowadzone zajęcia zainspirują nauczycieli i uczniów do
stworzenia gazetki tematycznej, apelu lub przedstawienia. Chcielibyśmy aby temat
pomocy humanitarnej zapadł szeroko w pamięci uczniów i uwrażliwił ich na potrzeby
innych.

