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Czym jest program Pomaganie i Działanie? 
 
Działanie i pomaganie jest istotnym elementem życia w społeczności szkół ATUT. 

Jak nazwa wskazuje, składa się z dwóch oddzielnych części powiązanych ze sobą: 

DZIAŁANIE I POMAGANIE (Action and Service). 

 

Pomyślne zakończenie Service and Action jest wymagane do ukończenia 

programu MYP. Jest to także dobre przygotowanie do projektów Creativity Action 

Service, które będą wymagane w programie Matury Międzynarodowej Diploma 

Programme. 

 

Uczniowie ostatnich klas po zrealizowaniu wszystkich wymagań (przećwiczeniu 

wszystkich umiejętności oraz wykonaniu zadań w każdym roku MYP) otrzymają 

certyfikat MYP i wpis na świadectwo o zrealizowaniu wolontariatu. 



Service and Action w szkołach FEM 

W każdym roku MYP uczniowie realizują minimum jedno działanie z uwzględnieniem ćwiczenia 

poszczególnych umiejętności: 

1. W czym jestem dobry, a nad czym muszę popracować?

2. Czego nowego się nauczyłem i jaką umiejętność opanowałem?

3. Planowanie działań

4. Praca w grupie

5. Poznanie innych kultur oraz komunikowanie się w innym języku

6. Rozważanie konsekwencji swoich działań w przyszłości dla ciebie i innych

7. Wytrwałość w działaniu

Każda z siedmiu umiejętności musi być ćwiczona przynajmniej raz w ciągu trwania 

całego programu MYP. 

Uczniowie mają do dyspozycji trzy rodzaje działań: 

1. Działania zaproponowane nauczyciela przedmiotu w powiązaniu z tematem lekcji.

2. Działania pozaszkolne np. wolontariat organizowany przez instytucję inną niż szkoła;

wynikające z jego zainteresowań i pasji np. stworzenie komiksowego przewodnika po epokach

literackich * (działania te również powinny być powiązane z treściami z Unit Planners).

3. Działania wewnątrzszkolne np. Maraton Czytania, Brain Awareness Week.

Uczeń realizuje zadania pod kierunkiem wybranego opiekuna, z którym jest w stałym kontakcie, 

relacjonuje mu przebieg realizowania zadania. Uczeń przystępuje do realizacji działania, 

następnie wypełnia elektroniczny raport – będący podsumowaniem swojej pracy. Pod koniec roku 

działania uczniowskie będą sprawdzane przez koordynatora S&A oraz koordynatora MYP.  

Opiekun bierze na siebie odpowiedzialność kontrolowania działań ucznia w ramach S&A, pilnuje 

aby uczeń, którego jest opiekunem, zrealizował wymagania formalne oraz poprawnie wypełnił 

raport. Jeśli działanie nie spełnia wymagań S&A, koordynatorzy mają prawo nie zaliczyć etapu 

programu. Wychowawca czynnie wspiera opiekunów uczniów swoich klas, przypomina 

wychowankom o konieczności realizacji S&A. 

Co zrobić by spełnić wymagania programu w danym roku? 

1. Zrealizować jedno działanie w roku szkolnym.

2. Oddać w terminie pełną dokumentację działania: raport podsumowujący(do 29.05.2020). 



Co się stanie, jeśli nie zrealizuje żadnego działania w danym roku? 

 

Nie zrealizowanie minimum wymagań, może mieć również wpływ na rekrutację do programu 

Matury Międzynarodowej. W przypadku klas kończących etap edukacji - oznacza to brak wpisu 

na świadectwie za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego w szczególności w formie wolontariatu. Nie zrealizowanie programu S&A ma wpływ 

na ocenę z zachwowania. Nie wywiązanie się z obowiązków związanych z S&A wiąże się również 

z wpisaniem uwagi negatywnej do e-dziennika. 

 

Kontakt z Zespołem Service and Action 
 
Magdalena Dimos-Wyszywacz dimos@fem.org.pl 

Magdalena Dąbrowska dabrowska@fem.org.pl  
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