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2PRZEWODNIK DLA KLUBU MŁODYCH UNICEF

Miło nam przywitać się z Wami drugi raz w tym roku 
szkolnym. Rozpoczynamy nowy semestr nauki, a tym 
samym nowy semestr pracy w ramach Klubu Szkół 
UNICEF. 

Mamy nadzieję, że skorzystaliście z aktywności, 
które przygotowaliśmy dla Was w pierwszej odsłonie 
Przewodnika, i wierzymy, że w nadchodzącym 
semestrze również podejmiecie wyzwania, jakie Wam 
proponujemy. 

W poprzednim semestrze zaprosiliśmy Was także do 
udziału w kilku projektach edukacyjnych: II edycji 
projektu „TO(działa)MY!” realizowanego wspólnie 
z Fundacją Santander Bank Polska, VI edycji akcji 
„Wszystkie Kolory Świata” oraz corocznej akcji 
edukacyjnej UNICEF Polska związanej z obchodami 
Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Dziękujemy za 
Wasze zaangażowanie! O kolejnych akcjach będziemy 
Was na bieżąco informować. 

Oddajemy w Wasze ręce drugą część „Przewodnika 
dla Klubu Młodych UNICEF”. Dokładny opis koncepcji 
zaangażowania Uczniów (sposób powoływania 
Klubów oraz forma współpracy) został przedstawiony 
w pierwszej części dokumentu. Jest to informacja 
istotna dla tych z Was, którzy dołączyli do nas 
niedawno. Zachęcamy do sięgnięcia po materiały 
z początku roku szkolnego – wszystkie zamieściliśmy 
na stronie w materiałach do pobrania dla członków 
Klubu. Zapoznajcie się z nimi po to, aby móc 
w pełni realizować harmonogram prac Klubu 
w semestrze letnim. Wszystkie aktywności, które Wam 
proponujemy, możecie z powodzeniem realizować 
zarówno w ramach prowadzonych zajęć zdalnych, 
jak i tradycyjnej edukacji. Modyfikujcie ćwiczenia 
według własnych potrzeb i szukajcie rozwiązań, aby 
zrealizować jak najwięcej treści, bez względu na formę 
pracy. 
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Wszystkie materiały dla członków Klubu widoczne 
są w zakładce „Szkoły” po zalogowaniu się na Konto 
Koordynatora.

Przypominamy także o tym, aby zapisywać wszelkie 
istotne kwestie związane z realizacją programu Klubu. 
Na koniec roku szkolnego poprosimy Koordynatorów 
o złożenie raportów podsumowujących aktywności
w ciągu całego roku szkolnego. Pamiętajcie,
że możecie modyfikować plan działań według
własnych potrzeb, np. rozwijać go o dodatkowe
działania w miesiącu, dodawać nowe elementy czy
wykorzystywać własne materiały z danego
obszaru. Nie zapominajcie o najważniejszej kwestii
– o konsultowaniu wszystkich poczynań 
z członkami Klubu Młodych. Ich rola w budowaniu 
planu pracy jest niezwykle ważna. Jeśli będziecie 
współpracować i wspólnie ustalać kluczowe kwestie, 
z pewnością osiągnięcie spektakularne rezultaty. 
Trzymamy kciuki!

Dla najbardziej zaangażowanych w prace Klubu 
Młodych UNICEF uczniów przygotujemy specjalne 
podziękowania, które będziecie mogli wręczyć na 
zakończenie roku. 

Życzymy Wam wielu sukcesów edukacyjnych 
w nowym semestrze! Powodzenia w realizacji 
Waszych planów i planów Klubu Szkół UNICEF!

Pozdrawiamy, 

Zespół UNICEF Polska

Drodzy Nauczyciele – Koordynatorzy Klubu Szkół UNICEF,
Droga Młodzieży – Członkowie Klubu Młodych,
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Temat przewodni:

Dorastanie online

Dzień Bezpiecznego Internetu – obchodzony 9 lutego, to ogólnoświatowe 
wydarzenie, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa 
online. Dlaczego ten dzień jest tak ważny? Dlatego, że zwraca uwagę 
na niezwykle istotną kwestię – na prawa dziecka w sieci. Znana Wam 
Konwencja o prawach dziecka ma na celu zapewnienie każdemu dziecku 
i młodemu człowiekowi jak najlepszych warunków do wzrastania i rozwoju. 
Wszystkie prawa dziecka powinny być respektowane w każdym jego 
obszarze życia - obejmuje to również przestrzeń internetu, w której młody 
człowiek spędza dużo czasu. Ten czas, z uwagi na tryb edukacji zdalnej, 
znacznie się wydłużył. Obecność młodego człowieka w internecie wiąże się 
z potencjalnym zagrożeniem wielu jego praw – w tym międzyinnymi prawa 
do prywatności, dostępu do rzetelnych i wiarygodnych źródeł informacji oraz 
przede wszystkim prawa do poczucia bezpieczeństwa. 

Zachęcamy Was w lutym do podejmowania różnych inicjatyw mających na 
celu promowanie pozytywnych zachowań w internecie. 

9.02
Dzień Bezpiecznego Internetu

12.02
Międzynarodowy Dzień Dzieci  
Zmuszonych do Walk

14.02
Walentynki

21.02
Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego
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Dorastanie online. Wśród materiałów do pobrania 
znajdziecie link do filmu o dorastaniu online. 
Przedstawia on różne aspekty korzystania z internetu, 
jego różne oblicza. Na czym polega życzliwość 
w internecie, na co trzeba uważać, dlaczego warto 
dbać o prywatność w internecie? Zapoznajcie się 
z filmem i potraktujcie go jako punkt wyjścia do 
rozmowy o obecności młodych ludzi w przestrzeni 
online. Postarajcie się odpowiedzieć na te same 
pytania, które zostały postawione bohaterom filmu. 
Macie podobne odczucia?

W jaki sposób aktywność w internecie wywiera 
wpływ na młodych ludzi. Przygotujcie analizę 
korzyści i wad czasu spędzonego w internecie. Co 
zyskujecie, a co tracicie korzystając z internetu? Jak 
znaleźć równowagę pomiędzy aktywnościami online 
i offline? Zastanówcie się w grupie nad tym problemem.

Propozycje aktywności
dla Koordynatorów i Uczniów:

luty
02

Jak było kiedyś? Wyobraźcie sobie, że kiedyś nie 
było internetu, komputerów, telefonów komórkowych 
i innych tego typu urządzeń. Wasi dziadkowie 
i inni starsi członkowie rodziny na pewno pamiętają 
takie czasy. Porozmawiajcie z nimi na ten temat, 
a następnie zastanówcie się, jak wyglądałoby Wasze 
życie bez internetu w szkole i w domu. Możecie 
podzielić się zebranymi informacjami i przedyskutować 
ten temat na forum klasy.

Fajnie, że wiesz. Korzystanie z internetu wiąże się 
także z prawem dziecka do dostępu do informacji. 
W dzisiejszym świecie niejednokrotnie trudno jest 
oddzielić prawdziwą informację od fałszu. Może Wam 
w tym pomóc gra „Fajnie, że wiesz” dostępna na 
stronie: https://fajniezewiesz.pl/. Jest to narzędzie 
edukacyjne, przygotowane przez Stowarzyszenie 
Demagog. Pozwala ona dowiedzieć się, czym są fake 
newsy, i poznać kilka wskazówek, dzięki którym łatwiej 
jest odnaleźć się w powszechnej dezinformacji. 
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Temat przewodni:

Kryzysy humanitarne

UNICEF koncentruje się na pomocy dzieciom i ich rodzinom w najtrudniejszych 
sytuacjach. Reaguje na kryzysy, z którymi muszą się mierzyć młodzi ludzie 
na całym świecie – od katastrof naturalnych, niestabilnej sytuacji politycznej, 
po konflikty zbrojne. UNICEF jest w miejscach borykających się z różnego 
rodzajami trudnościami. W tym miesiącu zachęcamy Was do zwrócenia 
uwagi na regiony gdzie trwają poważne kryzysy humanitarne, na które reaguje 
UNICEF – największa organizacja niosąca pomoc dzieciom. 

8.03
Międzynarodowy Dzień 
Kobiet

21.03
Międzynarodowy Dzień 
Szczęścia

21.03
Pierwszy Dzień Wiosny

22.03
Światowy Dzień Wody

marzec
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Kryzysy w 2021 roku. Zapoznajcie się z filmem 
przygotowanym przez UNICEF Polska https://youtu.
be/DNyw6Sl0-HQ oraz krótkimi opisami kilkunastu 
najważniejszych kryzysów, które miały miejsce 
w zeszłym roku: https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/
dla-mediow/14-kryzysow-o-ktorych-musisz-wiedziec.

Wybierzcie kilka z przedstawionych w filmie kryzysów 
i spróbujcie dowiedzieć się o nich nieco więcej. Czy 
trudno będzie znaleźć informacje? Spotkaliście się 
z informacjami w mediach na temat wszystkich tych 
regionów i problemów, jakie je dotknęły? Nie o każdym 
kryzysie media informują z taką samą intensywnością. 
Zastanówcie się, z czego to wynika. Zgłębcie wybrany 
przez Was temat. Spróbujcie ustalić, jakie są przyczyny 
danego kryzysu i jakie działania są podejmowane, aby 
złagodzić jego konsekwencje. 

Każdy kryzys jest kryzysem praw dziecka. 
W każdym z przedstawionych kryzysów cierpią dzieci. 
Zastanówcie się, jakie konkretne prawa dziecka są 
naruszane w tych sytuacjach. Jeśli nie pamiętacie 
wszystkich praw dziecka, sięgnijcie do Konwencji 
o prawach dziecka, którą pobierzecie ze strony https://
unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-placowkami-
edukacyjnymi/materialy-edukacyjne. Znajduje się
tam wiele ciekawych materiałów, z których możecie
korzystać, jeśli poszukujecie informacji o prawach
dziecka.

Propozycje aktywności
dla Koordynatorów i Uczniów:

marzec
03

Kryzysy są wszędzie. Wśród materiałów do pobrania 
znajdziecie link do filmu przedstawiającego historię 
Aishath, nastolatki zamieszkującej Malediwy. Opowie 
Wam, z jakimi problemami boryka się region uznawany 
przez większość ludzi za „raj”. Czy faktycznie tak jest? 
Sprawdźcie sami. 

UNICEF reaguje. Sprawdźcie aktualnie prowadzone 
zbiórki realizowane przez UNICEF Polska. Dowiedzcie 
się, na jakie kryzysy reaguje obecnie Organizacja. 
Wiosna to dobry czas na zorganizowanie zbiórki 
charytatywnej w szkole. Wybierzcie wspólnie cel, na 
jaki chcielibyście pozyskać darowizny, i postarajcie 
się przygotować wydarzenie, które będzie temu 
poświęcone. 

Pamiętajcie, że możecie zorganizować zbiórkę 
charytatywną na rzecz UNICEF w dowolnym 
momencie trwania roku szkolnego. Na stronie 
dedykowanej zbiórkom: https://unicef.pl/wspolpraca/
wspolpraca-z-placowkami-edukacyjnymi/zbiorki -
charytatywne znajdziecie szczegółowe informacje, 
jak zorganizować zbiórkę charytatywną w placówce 
i w jaki sposób przekazać zebraną darowiznę. Jeśli 
nie będziecie mieli możliwości organizacji klasycznej 
zbiórki, wykorzystajcie ten czas na podnoszenie 
świadomości społeczności szkolnej na temat działań 
UNICEF. Możecie też wybrać dowolną, prowadzoną 
przez UNICEF akcję charytatywną i wspomóc ją 
poprzez promocję informacji, np. w kanałach mediów 
społecznościowych, z których korzystacie, lub stron 
internetowych Waszych placówek.  
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Temat przewodni:

Porozmawiajmy 
o zanieczyszczeniu powietrza

Powietrze to coś, czego nie możemy zobaczyć gołym okiem, ale wiemy, jak 
ważna jest jego jakość dla naszego życia. To, jakim powietrzem oddychamy, 
wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie. Oddziałuje na nas w niezauważalny 
sposób, jednak z powodu zanieczyszczeń powietrza rocznie umiera w Polsce 
ponad 45 tys. osób. Dlaczego powietrze jest tak ważne dla naszego zdrowia 
i co możemy zrobić, aby o nie dbać? Jak zanieczyszczenia, które trudno 
dostrzec, wpływają na funkcjonowanie organizmu młodego człowieka? 
W tym miesiącu skupimy się na tym „niewidzialnym” temacie.

7.04
Światowy Dzień Zdrowia 

22.04
Dzień Ziemi 

25.04
Światowy Dzień Walki 
z Malarią

kwiecień
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Porozmawiajmy o zanieczyszczeniu powietrza. 
Przygotujemy dla Was ciekawy materiał dotyczący 
kwestii zanieczyszczenia powietrza. Poznacie w nim 
historię Tuguldura, 17-latka mieszkającego w Mongolii. 
Dowiecie się także, dlaczego czyste powietrze jest tak 
ważne, jakie są źródła zanieczyszczeń powietrza oraz w 
jaki sposób wpływają one na  młodych ludzi. 

Czy smog szkodzi? Jeśli chcecie dowiedzieć, się w jaki 
sposób smog oddziałuje na zdrowie człowieka, 
obejrzyjcie film dostępny na stronie: https://youtu.be/
W8Ad25ByaIw.

Warto wiedzieć. Aktualny stan jakości powietrza można 
śledzić na dedykowanych temu stronach internetowych, 
np. https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current. Jest to portal 
prowadzony przez Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska. Warto poznać tę stronę i regularnie 
sprawdzać aktualizowane tam informacje, zwłaszcza gdy 
planujecie aktywności na d 

Inspektorzy jakości powietrza. - sprawdzamy stan 
jakości powietrza w naszym najbliższym otoczeniu. 
W łatwy sposób możecie zobaczyć, jakie 
zanieczyszczenia są w powietrzu, którym oddychacie. Jak 
to sprawdzić? To proste! Zostawcie średniej wielkości 
wacik, np. w oknie czy na płocie, i zaobserwujcie, jak 
zmieni się kolor wacika po jednym dniu. Czy nadal jest 
całkowicie biały? Jeśli nie, jaką zmianę dostrzegacie? Ten 
eksperyment odzwierciedla, jakie zanieczyszczenia 
trafiają do naszego organizmu, np. podczas spaceru na 
dworze.

Udostępnijcie zdjęcia Waszego wacika na portalach 
społecznościowych i zaproście swoich znajomych do 
realizacji takiego eksperymentu w miejscu, w którym 
mieszkają. Czy dostrzegacie różnicę? Czy niektóre waciki 
są bardziej zanieczyszczone od innych? Rozpocznijcie 
rozmowę na temat sposobów poprawy jakości powietrza 
w Waszej społeczności. 

Propozycje aktywności
dla Koordynatorów i Uczniów:

kwiecień
04

Jakie działania możecie podjąć, aby zmniejszyć 
zanieczyszczenia w najbliższej okolicy? Jakie działania 
systemowe powinny zostać wdrożone? W materiale, 
który Wam udostępnimy, znajdziecie szereg pytań, 
jakich możecie użyć, jeśli chcielibyście przeprowadzić 
wywiad środowiskowy w swoim lokalnym otoczeniu. 
Zapytajcie dorosłych – rodziców, dziadków, sąsiadów, 
ale także porozmawiajcie z władzami samorządowymi 
o tym, jakie działania są podejmowane w Waszym
regionie, aby uchronić mieszkańców przed
zanieczyszczeniami. Takie spotkanie może być bardzo
cennym źródłem wiedzy dla Was.

Zainspirujcie się! Poznajcie historię młodych 
inspektorów jakości powietrza z Mongolii. Link do 
filmu znajdziecie wśród materiałów do pobrania. 

Poszukajcie informacji o wpływie zanieczyszczeń 
powietrza na zdrowie dzieci i młodzieży. 
Zorganizujcie kampanię nagłaśniającą ten temat. 
Przygotujecie plakaty/grafiki, zwracające uwagę na 
kwestie zanieczyszczenia powietrza i jego wpływie na 
Wasze zdrowie. Zastanówcie się, do kogo powinien 
być skierowany taki przekaz. Plakaty lub grafiki mogą 
ozdobić ściany Waszej szkoły zwracając uwagę gości 
na ważny społecznie problem. Jeśli nie będziecie mieli 
możliwości wykonania plakatów w szkole, stwórzcie 
prace w domu, a następnie przygotujcie z nich kolaż, 
który zamieścicie na stronie internetowej placówki 
oraz na profilu szkoły w mediach społecznościowych. 

Działamy! Postarajcie się dotrzeć z apelem do 
społeczności placówki (nauczycieli, uczniów, rodziców), 
władz samorządowych (których zaangażowanie 
i zaproszenie na spotkanie Wam proponowaliśmy 
we wcześniejszym ćwiczeniu) oraz do społeczności 
lokalnej – mieszkańców Waszego regionu czy 
miejscowości. Być może nie wszyscy są świadomi 
znaczenia dobrej jakości powietrza dla ich zdrowia, 
a dzięki Waszemu zaangażowaniu zdobędą tę wiedzę. 

Nowy projekt edukacyjny UNICEF Polska 

W kwietniu śledźcie stronę internetową dedykowaną projektom edukacyjnym UNICEF Polska. 
Znajdziecie tam informacje o najnowszej akcji, do której  Was serdecznie zapraszamy. 
https://unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-placowkami-edukacyjnymi/akcje-edukacyjne

#

worze.

https://youtu.be/W8Ad25ByaIw
https://youtu.be/W8Ad25ByaIw
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current
https://unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-placowkami-edukacyjnymi/akcje-edukacyjne
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Temat przewodni:

Zdrowie psychiczne 
młodych ludzi

Temat zdrowia psychicznego to, niestety, nadal temat tabu, pomimo 
że dotyczy każdego z nas. Zdrowie psychiczne jest równie ważne jak zdrowie 
fizyczne. O dobre samopoczucie psychiczne trzeba dbać tak samo jak 
o sprawność fizyczną, prawidłowe odżywianie etc.

Wspierające relacje z rówieśnikami, rodzicami, rodzeństwem i nauczycielami, 
w połączeniu z otwartymi, szczerymi i wolnymi od stygmatyzacji rozmowami, 
są głównymi czynnikami chroniącymi zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

UNICEF Polska podejmuje działania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego 
dzieci i młodzieży. W Polsce apelujemy do władz o wdrożenie systemowych 
rozwiązań w tym obszarze. Pełna treść apelu UNICEF Polska do Ministra 
Zdrowia dostępna jest na stronie: https://unicef.pl/chce-pomoc/podpisz-apel/
apel-zdrowie-psychiczne.

15.05
Międzynarodowy Dzień 
Rodzin

20.05
Światowy Dzień Uchodźcy

25.05
Dzień Afryki

26.12
Dzień Matki
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Ważne dni
w miesiącu:

https://unicef.pl/chce-pomoc/podpisz-apel/apel-zdrowie-psychiczne
https://unicef.pl/chce-pomoc/podpisz-apel/apel-zdrowie-psychiczne
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Obejrzyjcie film o tym, jak wiele może zmienić jedno 
słowo. Link do filmu znajdziecie wśród materiałów. 
Czasem wystarczy zadać jedno pytanie, rozpoczynające 
rozmowę, która może komuś bardzo pomóc. 
Przemilczanie trudności, z którymi się mierzymy, nie 
służy naszemu zdrowiu psychicznemu. Każdy boryka 
się z pewnymi problemami i powinien mieć zaufaną 
osobę, której może się zwierzyć. Zastanówcie się, jaką 
rolę w życiu człowieka odgrywają wspierające relacje 
i otwarte oraz szczere rozmowy. 

Jak się lepiej komunikować: proste sztuczki. 
Wśród materiałów do pobrania znajdziecie ciekawy plik 
zawierający wskazówki, jak się lepiej komunikować. 
Umiejętność komunikowania tego, co czujemy 
i czego potrzebujemy, w sposób pełen szacunku, jest 
umiejętnością, której się uczymy, i jak w przypadku 
każdej innej umiejętności, stajemy się w niej lepsi, im 
częściej ją praktykujemy. Asertywność to zdolność do 
informowania innych z szacunkiem oraz otwartością 
o tym, co czujemy lub myślimy. Nauka bycia
świadomym własnych emocji i komunikowania ich
innym osobom jest pierwszym krokiem do cieszenia
się dobrym zdrowiem psychicznym.

Co możesz zrobić, jeśli odczuwasz niepokój? Jest 
wiele sposobów na to, co możemy zrobić, aby uspokoić 
swoje ciało i umysł. Każdy z nas odczuwa niepokój, 
zwłaszcza w dobie kryzysu związanego z pandemią 
koronawirusa, trwającego już bardzo długo. Wśród 
materiałów do pobrania znajdziecie kilka konkretnych 
wskazówek, jak możecie reagować w stresujących 
sytuacjach. 

Propozycje aktywności
dla Koordynatorów i Uczniów:

maj
05

Pamiętajcie! 

Jeśli czujecie się źle i żadne sposoby rozładowania stresu i nieprzyjemnych emocji nie skutkują, możecie, 
a nawet powinniście, skorzystać z profesjonalnej pomocy. Proście o pomoc, kiedy jej potrzebujecie. Możecie także 
skorzystać z telefonu zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111 lub z Dziecięcego Telefonu Zaufania: 800 12 12 12. 
Szczegółowe informacje znajdziecie na stronach: https://116111.pl/ oraz https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-
rzecznika-praw-dziecka/.

#

Grupowe zajęcia, np. jogi czy medytacji. Mówi 
się, że w grupie raźniej. Może znajdziecie w klasie/
szkole osoby, zainteresowane wspólnymi zajęciami, 
podczas których w wybrany sposób będziecie mogli 
zadbać o swoje zdrowie psychiczne. W wielu szkołach 
prowadzone są zajęcia, których celem jest przede 
wszystkim wyciszenie się. Zastanówcie się, czy macie 
w szkole przestrzeń, w której możecie odpocząć 
i pobyć w ciszy. Jeśli nie, może warto stworzyć taki 
kącik w szkole. Porozmawiajcie z opiekunem Klubu 
Młodych i postarajcie się wspólnie stworzyć przyjazną 
przestrzeń w Waszej placówce.  

Dla rodziców. UNICEF przygotowuje różnego rodzaju 
materiały edukacyjne, w tym opracowania dedykowane 
rodzicom. Jednym z takich materiałów jest artykuł „Jak 
rozmawiać z nastolatkami o zdrowiu psychicznym”, 
dostępny na stronie: https://unicef.pl/co-robimy/
aktualnosci/dla-mediow/jak-rozmawiac-z-nastolatkami-
o-zdrowiu-psychicznym.  Kolejny materiał dedykowany 
jest rodzicom młodszych dzieci: https://unicef.pl/co-
robimy/aktualnosci/dla-mediow/zastanawiasz-sie-jak-
zadbac-o-zdrowie-psychiczne-dziecka Zachęcamy do 
ich udostępnienia opiekunom dzieci.

Podaj dalej. Stwórzcie przestrzeń w szkole i na stronie 
internetowej placówki, gdzie zamieścicie udostępnione 
przez nas informacje dotyczące zdrowia psychicznego. 
Możecie opublikować tam także dane kontaktowe do 
instytucji, w których młody człowiek może uzyskać 
pomoc. Uzupełniajcie regularnie tę przestrzeń o nowe 
materiały, aktualizujcie informacje. Temat zdrowia 
psychicznego jest niezwykle ważny dla nas wszystkich. 

https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/jak-rozmawiac-z-nastolatkami-o-zdrowiu-psychicznym
https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/jak-rozmawiac-z-nastolatkami-o-zdrowiu-psychicznym
https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/jak-rozmawiac-z-nastolatkami-o-zdrowiu-psychicznym
https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/zastanawiasz-sie-jak-zadbac-o-zdrowie-psychiczne-dziecka
https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/zastanawiasz-sie-jak-zadbac-o-zdrowie-psychiczne-dziecka
https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/zastanawiasz-sie-jak-zadbac-o-zdrowie-psychiczne-dziecka
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Czerwiec to ważny miesiąc, to ostatni 
moment w tym roku, aby zrobić 
wspólnie coś wyjątkowego w ramach 
Klubu Młodych UNICEF. 

Jeśli nie zdążyliście przeprowadzić wszystkich zaproponowanych przez 
nas aktywności wcześniej, możecie je uzupełnić właśnie teraz. Przejrzyjcie 
dokładnie Przewodnik (obie części) i zróbcie listę tych działań, których 
z różnych powodów nie udało się zrealizować. 

1.06
Dzień Dziecka

8.06
Dzień Oceanów

12.06
Dzień Sprzeciwu Wobec 
Pracy Dzieci

20.06
Dzień Uchodźcy 

czerwiec
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Ważne dni
w miesiącu:

1.06 – 31.08 
Termin składania Raportów końcowych Klubu.
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Za chwilę rozpoczną się upragnione przez wszystkich 
wakacje. Młodzież i nauczyciele udadzą się na zasłużony 
odpoczynek. Zanim jednak to nastąpi, pamiętajcie 
o rocznym podsumowaniu prac Klubu. Zorganizujcie 
spotkanie z młodzieżą – takie, jak na podsumowanie
pierwszego semestru prac - i omówcie, co udało się
Wam zrobić w ciągu całego roku. Które aktywności
podobały Wam się najbardziej i dlaczego? Co stanowiło
dla Was trudność w pracy? Jakich tematów Wam
zabrakło? Co chcielibyście robić w kolejnym roku? Na
jakich zagadnieniach się skoncentrować? Jak podobał
się Wam pomysł współpracy uczniów i nauczycieli?

Podsumowanie roku
i sprawozdanie 

czerwiec
06

Odpowiedzcie sobie szczerze na wszystkie te pytania. 
Podzielcie się z nami swoimi refleksjami w raportach. 
Zależy nam, aby program działań, jaki dla Was 
przygotowujemy, odpowiadał Waszym potrzebom 
i zainteresowaniom. 

Pamiętajcie, że po złożeniu Raportu z działań Klubu przez 
Koordynatora Klubu Szkół UNICEF możecie pobrać 
dyplom potwierdzający uczestnictwo w Klubie 
w roku szkolnym 2021/2022. Wśród dokumentów 
do pobrania znajdziecie także zaświadczenie dla 
Koordynatora oraz wyróżnienie dla szczególnie 
zaangażowanych Uczniów.
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Termin składania raportów upływa wraz z końcem wakacji.
Zachęcamy do wypełnienia go jak najszybciej – jeszcze w czerwcu!




