Zaproszenie do wygłoszenia prezentacji
na konferencji
Młodzi ludzi mają wpływ.
Edukacja obywatelska w działaniu

Zapraszamy do zaprezentowania swoich dobrych praktyk na konferencji „Młodzi ludzie mają wpływ.
Edukacja obywatelska w działaniu” organizowanej przez Fundację Civis Polonus w partnerstwie z
Fundacją Pole Dialogu i Goldsmiths Colledge z Londynu.
Konferencja będzie okazją do spotkania ponad 200 osób zainteresowanych uczestnictwem młodych
ludzi w sferze publicznej. Odbędzie się w piątek 07.03.2014 w Warszawie, ul. Kredytowa 1, w godz.
9.00-16.30.

Podczas tej konferencji planujemy jedną sesję w całości poświęconą dzieleniu się doświadczeniem
przez osoby aktywne w dziedzinach:
•
•

partycypacja publiczna młodzieży (t.j. konsultacje i włączanie młodych ludzi do
podejmowania decyzji o sprawach, które ich dotyczą w szkole lub społeczności lokalnej)
edukacja obywatelska (rozwijanie kompetencji społecznych młodych, nie tylko wiedzy ale
też motywacji i ćwiczenie umiejętności współpracy i współdecydowania).

Zasady prezentacji:
1. Celem wystąpienia jest podzielenie się z publicznością praktycznymi inspiracjami do
działania.
2. Mówimy z własnego doświadczenia o sprawie, w której braliśmy udział.
3. Skupiamy się na wybranym konkrecie – metodzie, jednym działaniu, nie opowiadamy
kontekstu o projekcie/organizacji/miejscowości. Szerszy kontekst możemy wyjaśnić
zainteresowanym osobom w kuluarach, wg zasady: „Po czynach ich poznacie”.
4. Prezentujemy praktyczne wskazówki, np. JAK coś zrobiliśmy, jakie były czynniki sukcesu, a
jakie wyzwania, jak sobie z nimi radzić i dlaczego warto.
5. Czas wystąpienia: max. 7 min.
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Aby się zgłosić wystarczy odpowiedzieć na pytania:
1.
2.
3.
4.

Imię i Nazwisko:
Email:
Telefon:
Dobra praktyka, którą chcesz się podzielić (max. 200 słów):
Pytania pomocnicze:
a) z jakiej sytuacji/potrzeby/problemu wynikało działanie?
b) podjęte działanie – co i jak zrobiliście?
c) czynniki sukcesu i wyzwania? Czego Was to nauczyło?
d) efekt, dlaczego warto?
5. Kontekst i kontakty (linki do stron www lub informacji w mediach o tym działaniu i do www
zaangażowanych organizacji lub osób):

Spośród nadesłanych zgłoszeń organizatorzy wybiorą dobre praktyki do zaprezentowania na
konferencji. Pozostałe przykłady działań chętnie opiszemy na portalu
www.mlodziezmawplyw.org.pl Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału
w konferencji.
Więcej informacji i zgłoszenia na stronie: www.mlodziezmawplyw.org.pl/zaproszenie
Termin zgłoszeń: 24.02.2014. Prosimy o nadesłanie zgłoszenia (odpowiedzi na powyższe 5
pytań) do koordynatorki projektu: karolina.wysocka@civispolonus.org.pl

Konferencja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej www.mlodziezmawplyw.org.pl
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