Program
Młodzi w Akcji
Drodzy Rodzice oraz
Opiekunowie i Opiekunki,
Państwa dziecko bierze udział w ogólnopolskim programie edukacji
obywatelskiej Młodzi w Akcji. Oznacza to, że jest członkiem/członkinią grupy,
która w swoim najbliższym otoczeniu będzie realizować uczniowski projekt
edukacyjny - zwykle odbywa się to w ramach zajęć pozaszkolnych. Program
trwa od października 2017 r. do lutego 2018 r.
To pierwsza edycja programu Młodzi w Akcji, który jest realizowany przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Fundacją Banku
Zachodniego WBK oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w ramach
programu Szkoła Ucząca się..
Pod okiem nauczyciela/nauczycielki młodzi ludzie stają się pomysłodawcami
i realizatorami własnych, lokalnych projektów, uczą się pracy w grupie,
dowiadują się w jaki sposób przekuć pomysły w działanie.
Uczestnicy i uczestniczki projektu mają do wyboru trzy ścieżki tematyczne:
1. „Warsztaty przyszłościowe”, polegające na przeprowadzeniu spotkania
przedstawicieli i przedstawicielek różnych grup (np. młodzieży, osób
starszych, osób uprawiających sport), podczas którego stworzą wizję swojej
okolicy za 5, 10, 15 lat.
2. „Udostępnij to!”, polegające na przeprowadzeniu akcji crowdfundingowej
wspierającej wybraną instytucję lub osobę w społeczności lokalnej oraz
uwrażliwieniu młodych ludzi na potrzeby innych w ich otoczeniu.
3. „Taśmy przyszłości”, polegające na zachęceniu młodych ludzi do poznawania
historii miejsc ciekawych i ważnych dla mieszkańców i mieszkanek,
zastanowieniu się wspólnie z nimi, jak wskazane miejsca mogą wyglądać w
przyszłości, a następnie zaprezentowaniu wyników swojej pracy na forum
lokalnym.
Zaangażowanie uczniów i uczennic może być bardzo różne - wiąże się z
udziałem w spotkaniach grupy projektowej, realizacją zadań poza szkołą oraz
przygotowaniem publicznej prezentacji efektów pracy grupy.

Jak rodzice mogą się
włączyć w projekt?
Warto być na bieżąco - młodzi
ludzie w projekcie uczą się
poprzez doświadczenie, z
pewnością będzie im zależało
na tym, by powiedzieć czym się
obecnie zajmują, czego się
dowiedzieli i kogo ciekawego
poznali. Rodzice mogą zostać
sojusznikami projektu wesprzeć dotarcie do lokalnych
mediów, upiec ciasto na
spotkanie grupy lub przewieźć
ciężkie rzeczy autem podczas
finału projektu.
Dodatkowe informacje:
mlodyobywatel.ceo.org.pl
www.facebook.com/MwAkcji

