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Czas realizacji – 1 godzina

Cele lekcji:
 Uczniowie dowiedzą się po co powstaje i jak będzie działała Młodzieżowa Rada Gminy w
społeczności
 Uczniowie zdobędą doświadczenie namysłu nad przyszłością Gminy

Metody nauczania:
 Praca w grupach
 Rozmowa kierowana

Formy pracy:
 w grupach
 indywidualna
 zbiorowa

Materiały pomocnicze:
 Załącznik nr 1: Co to jest Młodzieżowa Rada Gminy (materiał dla nauczyciela)
 Załącznik nr 2: Gra „Coś zabawnego o Nas”

Uwaga! Przed zajęciami zapoznaj się z materiałem: „Co to jest Młodzieżowa Rada Gminy?”
(załącznik 1)

PRZEBIEG LEKCJI:
Faza wprowadzająca

Strona

Powiedz uczniom, że władze gminy podjęły decyzję o powołaniu Młodzieżowej Rady Gminy i że
realizacja tego projektu jest elementem jej powstania, ponieważ przybliża istotę działania
Młodzieżowej Rady Gminy.
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Powitaj serdecznie uczniów i rozpocznij od przedstawienia uczniom idei projektu: „My dorośli nauczyciele, dyrekcja i władze samorządowe (Wójt i Radni) zapraszamy Was do wspólnego
stworzenia Młodzieżowej Rady w Naszej Gminie. Teraz na terenie naszej szkoły organizujemy wybory
przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Gminy. Jest to bardzo ważna inicjatywa dla społeczności, szkół,
władz gminy i młodych obywateli mieszkających w Naszej Gminie.”
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Faza realizacyjna
Podziel całą grupę na 4-5 osobowe zespoły. Możesz zaproponować taki podział na grupy: poproś
uczniów żeby bez komunikowania się werbalnego, w zupełnej ciszy ustawili się w rzędzie od
najmłodszego do najstarszego. Możesz wyznaczyć krańce gdzie stoi najmłodszy uczeń a gdzie
najstarszy. Pilnuj żeby uczniowie ze sobą nie rozmawiali. Następnie w zależności od liczy uczniów.
Podziel ‘rząd’ uczniów na grupy.

Poproś uczniów aby w grupach wyobrazili sobie sytuację, że za kwadrans przychodzi do Waszej klasy
Wójt i/lub Przewodniczący Rady a zadaniem uczniów jest przedstawić władzom gminy rekomendacje
co do zmian dotyczących młodych ludzi w społeczności. Wytłumacz, że teraz mają czas na
przygotowanie się do tego spotkania, najpierw na zastanowienie się i rozmowę:
-

co chcieliby żeby zmieniło się w gminie?

-

jak młodzież widzi dalszy rozwój gminy?

-

co w pierwszej kolejności należy zrobić dla młodzieży i innych mieszkańców?

Powiedz, że mogą przygotować bardzo małe propozycje, rekomendacje do zmian albo bardzo duże
wizjonerskie pomysły.
Następnie zadaniem grup jest wspólne przygotowanie plakatu z ich propozycjami oraz
przedstawienie swoich pomysłów całej grupie.
Po skończeniu pracy w grupach przez uczniów. Poproś aby uczniowie z Tobą usiedli w kręgu i
opowiedzieli pozostałym co udało im się wypracować. W razie możliwości czasowych, pozwól
uczniom na dyskusję po każdej prezentacji.

Faza podsumowująca
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Następnie podziękuj za efektywną pracę i ich zainteresowanie rozwojem i przyszłością Waszej Gminy.
Podsumowując powiedz, że właśnie takiemu potencjalnemu dialogowi młodych obywateli z władzami
Gminy służy Młodzieżowa Rada Gminy i po to została powołana. Podkreśl, że właśnie celem istnienia
Młodzieżowej Rady Gminy jest przekazywanie dorosłym sprawującym władze w Gminie postulatów i
pomysłów młodych mieszkańców, a dotyczących rozwoju całej Gminy. Przypomnij młodzieży o dacie
wyborów do Młodzieżowej Rady. Spytaj się czy ktoś z nich chce kandydować. Poinformuj o debacie
na temat Młodzieżowych Rad oraz zachęć do udziału w wyborach.
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Załącznik nr 1. Co to jest Młodzieżowa Rada Gminy? (materiał dla nauczyciela)
Młodzieżowa Rada Gminy to grupa kilkunastu młodych ludzi zainteresowanych życiem publicznym
swojej gminy, zaangażowanym w rozwój swojej społeczności oraz chcących uczyć się i rozwijać się by
stać się dobrym mieszkańcem i obywatelem swojej gminy.
Młodzieżowa Rada Gminy to sposób na systematyczne działanie obywatelskie młodzieży w swojej
społeczności. Działanie, które kształtuje kompetencje obywatelskie młodych ludzi, uczy ich jak
podejmuje się ważne decyzje dla mieszkańców na poziomie lokalnym i pozwala współdecydować o
sprawach ważnych dla młodzieży.
Systematyczne działanie Młodzieżowej Rady Gminy przyczynia się do nabywania przez młodych
członków społeczności lokalnej doświadczeń: namysłu nad problemami lokalnymi, głosowania, bycia
reprezentowanym przez młodzieżowych radnych oraz współdecydowania o swojej społeczności.
Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Gminy jest zwiększenie zainteresowania i
zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym.
Młodzieżowa Rada jest instytucją, która zapewnia młodzieży udział w procesie podejmowania decyzji
dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym. Dorośli radni, urzędnicy często
potrzebują możliwości konsultowania swoich pomysłów rozwiązań różnego rodzaju problemów z
adresatami projektowanych działań. Ukonstytuowanie Młodzieżowej Rady pozwala na dialog między
młodzieżą a przedstawicielami Rady Gminy, Wójtem (Burmistrzem), co przyczynia się do zwiększenia
skuteczności podejmowanych rozwiązań.

zainteresowania młodzieży sferą polityki na poziomie lokalnym,



kształtowania umiejętności podejmowania działań na rzecz swojej społeczności lokalnej,



rozwijania dialogu pomiędzy przedstawicielami władz wykonawczych i stanowiących a młodzieżą,



zwiększenia zrozumienia potrzeb i problemów młodzieży przez władze lokalne,



zwiększenia skuteczności działań prowadzonych przez władze na rzecz młodych ludzi, zapoznania
młodych ludzi z zasadami działania samorządu lokalnego.

Tworzenie Młodzieżowych Rad Gmin, jest uprawnieniem wynikającym z zapisów ustawy o
samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Zgodnie z artykułem 5b, „Rada gminy na wniosek
zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej
charakter konsultacyjny”. Możliwość ta wpisana jest w działania podejmowane przez gminę na rzecz
wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród jej mieszkańców, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży.
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Działanie Młodzieżowej Rady Gminy przyczyniają się do:

