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Czym jest edukacja
obywatelska?
Podnoszenie kompetencji w zakresie lokalnego
i krajowego zaangażowania obywateli.
Działania edukacyjne stanowiącą płaszczyznę
realizacji dążeń jednostek do poczucia
współdziałania i współbycia w szerszym
kontekście społecznym
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Edukacja obywatelska jest zatem procesem, który
ułatwia poznawanie życia społecznego i sprawne
w nim funkcjonowanie. Zaangażowanie to
przejawiać się powinno w aktywizacji
mieszkańców w różnych obszarach przestrzeni
lokalnej.

Partycypacja stwarza możliwość uczenia się
obywatelskości, umożliwia członkom
społeczeństwa współzarządzanie na poziomie
lokalnym i aktywność w sferze publicznej.
Stwarza szansę rozumienia zasad funkcjonowania
demokratycznego państwa, kształtuje postawy i
umiejętności, w wyniku których możliwe staje się
zaangażowanie obywatelskie
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Dwa wymiary kształcenia:
- wymiar teoretyczny
- wymiar praktyczny

Wymiar teoretyczny – zamierzone efekty
kształcenia: nabycie wiedzy o ustroju prawnym
regulującym prawa i obowiązki obywatelskie
poprzez przedstawienie rozwiązań ustrojowych
państwa oraz obowiązującego ładu prawnego, jak:
Konstytucja, prawo o fundacjach i
stowarzyszeniach, prawa i obowiązki
obywatelskie…
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Wymiar praktyczny – zamierzone efekty
kształcenia: nauczenie korzystania z
przysługujących praw oraz nabycie umiejętności
aktywnego uczestnictwa w organach i instytucjach
życia społeczno-politycznego

W czym wyraża się potencjał pomorskiej
specyfiki edukacji obywatelskiej?
Pomorze jest wyjątkowym regionem Polski.
Charakteryzuje się stosunkowo licznym udziałem
mieszkańców w organizacjach pozarządowych
(ZKP, OSP…), wysoką frekwencją wyborczą oraz
silną tożsamością regionalną
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Założenia Pomorskiego Modelu Edukacji
Obywatelskiej
1.
2.
3.
4.

Cel działania
Realizatorzy działania
Metody działania
Ewaluacja działania

1. Celem funkcjonowania Pomorskiego Modelu
Edukacji Obywatelskiej jest wzrost świadomości
praw i obowiązków obywatelskich oraz kultury
obywatelskiej młodzieży poprzez połączenie
wymiaru teoretycznego i praktycznego edukacji
obywatelskiej w szczególności poprzez
organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów a
także debat, konkursów szkolnych oraz udziału w
młodzieżowych radach gmin, powiatów i sejmiku
województwa
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2.

Realizatorzy działania:

Pomorska Rada Oświatowa, Zespół ds. Edukacji
Regionalnej i Obywatelskiej
Samorząd Województwa Pomorskiego, CEN,
ODN, WBP
Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

3.

Metody działania:

Powołanie do życia:
1. „Pomorski Trener Obywatelskości”
2. „Pomorska Biblioteka Obywatelska”
3. „Obywatelskie Pomorze”
4. „Młody Sejmik”
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Program „Pomorski Trener Obywatelskości” – w oparciu o
funkcjonowanie sieci Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji
„Pomorska Biblioteka Obywatelska” – materiały szkoleniowe
dla Pomorskich Trenerów Obywatelskości oraz dydaktyczne
opracowania popularnonaukowe dot. edukacji obywatelskiej;
CEN, ODN, UG
Konkurs „Obywatelskie Pomorze” – konkurs wojewódzki z
finałem w sali okrągłej im. Lecha Bądkowskiego; Kancelaria
Sejmiku
„Młody Sejmik” - przedstawiciele młodzieżowych rad powiatu

4. Ewaluacja działania poprzez monitorowanie
zmian w partycypacji obywatelskiej na podstawie
badań młodzieży przystępującej do programu i
kończącej program.
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Dziękuję za uwagę
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