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Jak skutecznie rozwijać kluczowe kompetencje  

społeczne i obywatelskie uczniów w szkole? 

Seminarium w ramach projektu 

 „Młodzież ma wpływ.  

Model włączania młodych ludzi do procesów podejmowania decyzji w szkole i społeczności lokalnej” 

realizowanego przez Fundację Civis Polonus  

 

Warszawa, piątek, 14 marca 2014 roku 
 

10.30 - 11.00 Powitanie, wprowadzenie do seminarium  

• dr Olga Napiontek, Fundacja Civis Polonus 

11.00 - 11.30 Samorządność uczniowska w szkołach na podstawie najnowszych badań  

• dr Cezary Trutkowski, Uniwersytet Warszawski, specjalista ds. badań  
i ewaluacji w projekcie systemowym MEN „Szkoła Współpracy” 
Prezentacja 
 

11.30 - 12.30 Wymagania państwa dotyczące aktywności obywatelskiej uczniów w szkole 

(kompetencje kluczowe, podstawa programowa, ewaluacja pracy szkoły) 

• dr Olga Napiontek, Fundacja Civis Polonus 

Dyskusja  

12.30 - 13.00 Przerwa kawowa  

 

13.00 - 15.00 W jaki sposób skutecznie wspierać rozwój aktywności obywatelskiej uczniów?  

Jaką rolę w zapewnieniu tego wsparcia pełnią instytucje i organizacje pozarządowe  

i jakie wyzwania przed nimi stoją? – dyskusja panelowa z udziałem: 

• Doświadczenie i metody realizacji projektu „Młodzież ma wpływ” 

- Karolina Wysocka, Fundacja Civis Polonus 

• Rozwój samorządności uczniowskiej w szkole, 

- Katarzyna Karwacka, Fundacja Civis Polonus 

• Projekty edukacyjne jako sposób na rozwój kompetencji społecznych  

i obywatelskich uczniów, doświadczenie realizacji projektu „Z Małej Szkoły  

w Wielki Świat”  – Joanna Pietrasik, Fundacja Civis Polonus 

• W jaki sposób na co dzień zapewnić dobre warunki dla aktywności uczniów  

na terenie szkoły? Kuba Radzewicz, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych 

Moderacja: dr Olga Napiontek, Fundacja Civis Polonus 
 

15.00 - 15.30 

 

Podsumowanie seminarium  

  

15.30 Obiad 



  
      
 

 

  
Seminarium współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  

z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej www.mlodziezmawplyw.org.pl 
 

 

 
 
 

 

 

Organizator: 

Fundacja Civis Polonus. Celem naszych działań jest rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających 

jednostkom aktywne uczestniczenie w życiu publicznym.  Podejmujemy działania w trzech obszarach 

tematycznych: 

Lepsza edukacja obywatelska w szkole. W innowacyjny sposób wspieramy szkoły w procesie kształtowania 

młodych obywateli. Prowadzimy specjalistyczne szkolenia na temat samorządu uczniowskiego, organizujemy 

zajęcia z uczniami oraz opracowujemy materiały edukacyjne. Dzięki tym działaniom szkoły stają się miejscem, 

które mogą współtworzyć wszyscy członkowie jej społeczności. Prowadzimy portal 

www.samorzaduczniowski.org.pl   

Większy wpływ młodzieży na sferę publiczną. Wspieramy młodych ludzi w świadomym i aktywnym 

uczestniczeniu w życiu lokalnej wspólnoty. Wierzymy, że młodzi obywatele mogą być kompetentnymi partnerami 

administracji lokalnej. Dlatego wspomagamy ich w budowaniu relacji z lokalnymi władzami– konsultowaniu 

decyzji dotyczących spraw ważnych dla młodzieży. Płaszczyzną dla wymiany opinii i wspólnej pracy dorosłych  

i młodych przedstawicieli mieszkańców miast i wsi są animowane przez nas Młodzieżowe Rady Gmin 

(Dzielnic).Prowadzimy portal www.mlodziezowarada.org.pl 

Obywatele – bardziej świadomi partnerzy administracji lokalnej. Podnosimy kompetencje urzędników oraz 

uświadamiamy obywatelom ich prawa i obowiązki. Wierzymy, że dzięki tym działaniom dostęp do dobrej 

administracji stanie się powszechny, a lokalne wspólnoty będą coraz lepiej zarządzane. Wspólnie z urzędami 

opracowujemy i wdrażamy procedury usprawniające i podnoszące jakość ich pracy. Z lokalnymi liderami 

pracujemy na rzecz rozwoju lokalnego oraz wzmacniamy ich kompetencje merytoryczne, społeczne  

i przywódcze. Edukację obywatelską prowadzimy w bibliotekach, tworząc w nich miejsca konsultacji i dyskusji  

o sprawach publicznych. 

 

Prelegenci:  

Katarzyna Karwacka. Socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Warszawskiego. W Fundacji Civis Polonus zajmuje się edukacją obywatelską dzieci i młodzieży poprzez 

wzmacnianie roli samorządności uczniowskiej, angażuje się w projekty wspierające nową funkcję biblioteki jako 

przestrzeni dyskusji i spotkań. Współtwórczyni portalu www.samorzaduczniowski.org.pl, koordynatorka 

projektów. Od 4 lat związana z warszawską Akademią Przyszłości, gdzie pełniła rolę tutorki i liderki. Obecnie pełni 

funkcję koordynatorki ds. szkoleń i trenerki wewnętrznej. Studentka specjalizacji ,,Zarządzanie rozwojem 

społeczności lokalnej’’ realizowanej przez CAL w warszawskim Collegium Civitas. 

dr Olga Napiontek. Prezeska zarządu Fundacji Civis Polonus, socjolożka. Autorka badań i artykułów z dziedziny 

edukacji obywatelskiej i dialogu obywatelskiego. W Fundacji Civis Polonus rozwija projekty umożliwiające 

znaczące uczestnictwo obywatelskie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. Najważniejsze z nich to Młodzieżowe 

Rady Dzielnic i Gmin, w ramach którego od 2004 roku wypracowujemy procedury konsultacji decyzji 

podejmowanych przez władze lokalne z młodzieżą; projekty na rzecz samorządności uczniowskiej. Edukację 

obywatelską dorosłych rozwijamy poprzez projekty skierowane do bibliotek. Od 2013 roku kierowniczka 

merytoryczna w projekcie systemowym „Szkoła Współpracy. Uczniowie i Rodzice kapitałem społecznym 

nowoczesnej szkoły”, którego liderem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.   
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Joanna Pietrasik. Wiceprezeska zarządu Fundacji Civis Polonus, z wykształcenia politolożka oraz etnolożka. 

Absolwentka Szkoły Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej, z uprawnieniem do prowadzenia działań edukacyjnych 

w dziedzinie praw człowieka. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP). Tutorka  

w Programie "Liderzy PAFW" (Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez 

Stowarzyszenie Szkoła Liderów). Uczestniczka International Visitor Leadership Program (organizowanego przez 

Departament Stanu USA). Autorka projektów edukacyjnych z zakresu nieformalnej edukacji obywatelskiej. 

Związana z sektorem pozarządowym od 15 lat.  

Kuba Radzewicz. Przewodniczący Zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, od listopada 2011 roku 

związany z Fundacją Civis Polonus. Rodowity starogardzianin, student socjologii w zakresie stosowanych nauk 

społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ma 21 lat, 5 lat temu zainteresował się działalnością społeczną i do 

dzisiaj z tego nie wyrasta. Jego największą pasją jest praca z młodymi ludźmi, dlatego najlepiej realizuje się 

prowadząc szkolenia i warsztaty.  

dr Cezary Trutkowski. Doktor nauk społecznych, pracownik Instytutu Socjologii UW.  Jeden z założycieli Fundacji 

Civis Polonus. Przez wiele lat zarządzał projektami budowania potencjału instytucjonalnego samorządów 

terytorialnych. Jako ekspert Rady Europy, wspomagał rozwój samorządów w krajach bałkańskich, na Kaukazie  

i w Rosji. Przy realizacji programów rozwojowych pracował także dla Banku Światowego, UNDP oraz polskich 

instytucji rządowych i pozarządowych. Osiem lat prowadził badania rynku i opinii publicznej w firmie, której był 

współwłaścicielem. W Polsce, jako zastępca kierownika projektu, nadzorował komponent szkoleniowy w ramach 

Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz doradzał przy realizacji Programu Integracji Społecznej (części 

Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich realizowanego przez MPiPS).  

Przez wiele lat uczestniczył jako trener w Programie Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, pracował jako 

ekspert w programie „Przejrzysta Polska”, był wykładowcą w programach szkoleniowych dla samorządów, ewaluował 

wiele projektów finansowanych z funduszy europejskich.  W ostatnich latach pomagał opracowywać strategie 

rozwoju oraz realizował badania warunków życia i jakości usług publicznych w wielu samorządach. 

Karolina Wysocka. Koordynatorka projektu „Młodzież ma wpływ” w Fundacji Civis Polonus. Od lat z pasją 

zajmuje się uczestnictwem młodych ludzi w procesach podejmowania decyzji – najpierw jako liderka grup  

i organizacji młodzieżowych, a obecnie jako trenerka i koordynatorka projektów wspierających partycypację 

młodych ludzi. Była jedną z liderek procesu tworzenia Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. W czasie Polskiej 

Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej pracowała w Ministerstwie Edukacji Narodowej  

w Departamencie Młodzieży i Organizacji Pozarządowych i była wice-przewodniczącą Europejskiego Komitetu 

Sterującego ds. Usystematyzowanego Dialogu z Młodzieżą. 

 

 

Zapraszamy do udziału. 

Rejestracja na stronie:  

http://mlodziezmawplyw.org.pl/zaproszenia  

 


