
MŁODZIEŻOWA AKCJA OBYWATELSKA – 20 LAT WSPÓLNIE 
JAK PRZEPROWADZIĆ AKCJĘ W SZKOLE? 

 
 
ZGŁOSZENIE 
Nauczyciele chętni do udziału w Akcji zapoznają się z regulaminem, tworzą zespoły uczniowskie i 
rejestrują się na stronie Akcji www.ceo.org.pl/20lat do 30 marca br.. Opiekunami zespołów mogą 
zostać nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, wychowawcom, opiekunom samorządu 
uczniowskiego lub klubu europejskiego. Jeden nauczyciel może opiekować się nieograniczoną liczbą 
zespołów. Pierwsza do Akcji zgłosiła się Jolanta Wewiurska z Zespołu Szkół w Rzepedzi (gmina 
Komańcza, podkarpackie). Dlaczego? "Gdyż Akcja pozwoli uczniom w praktycznym działaniu 
zdobyć dodatkową wiedzę na temat aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym kraju. Jest też 
niepowtarzalną okazją dla uczniów z małych miejscowości, a do takich należy Rzepedź, by wykazać 
się aktywnością i zdobyć poczucie, że i oni mają możliwość wpływania na zmiany, procesy 
zachodzące w naszym najbliższym otoczeniu". Do Akcji zgłosiło się już 120 nauczycieli ze 
wszystkich województw, dużych miast i małych miejscowości. 
 
ZAJĘCIA Z SAMORZĄDNOŚCI 
Jako wstęp do Akcji proponujemy, by nauczyciele przeprowadzili zajęcia na temat idei samorządności 
oraz charakterystyki jednostek samorządu terytorialnego i ich kompetencji. Przygotowanie uczniów 
do przeprowadzenia wywiadów i sporządzenia prezentacji nauczyciele mogą zrealizować w 
ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, informatyki czy godzin wychowawczych. 
Do wykorzystania na stronie www.ceo.org.pl/20lat są m.in. scenariusze zajęć, poradnik prowadzenia 
wywiadów, tematy do dyskusji, pomysły, gry i ćwiczenia on-line oraz dokument o miejscu Akcji w 
nowej podstawie programowej nauczania języka polskiego (samokształcenie i docieranie do 
informacji, czytanie, słuchanie, wartościowanie).   
 
MŁODZIEŻOWE GRUPY BADAWCZE 
Utworzenie uczniowskich grup projektowych i przydzielenie im opiekunów. Roli opiekuna może się 
podjąć każdy nauczyciel. Grupy uczniowskie przeprowadzą wywiady ze starszymi członkami rodzin, 
sąsiadami i innymi mieszkańcami pamiętającymi czasy przed 1990 rokiem, rozmawiając na temat 
zmian, jakie zaszły i zachodzą w ich miejscowości przez ostatnie dwie dekady, dzięki działalności 
samorządu. Szczególnie zachęcamy do przyjrzenia się skuteczności rozwiązywania problemów 
społecznych, zmianom w stylu rządzenia i sposobach komunikacji z obywatelami, konsultowaniu 
decyzji czy powstawaniu miejsc użyteczności publicznej.  
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Uzupełnieniem wywiadów będzie zebrana przez uczniów dokumentacja fotograficzna poświęcona 
sytuacji gminy i osiągnięciom samorządu. Fotografie powinny ilustrować treść wywiadów, np. 
wymieniane miejsca czy portrety rozmówców. Bardzo ciekawą ilustracją prezentacji mogą też być  
zdjęcia sprzed 20 lat. CEO zamieści na stronie internetowej Akcji wskazówki odnośnie sposobu 
wykonywania, obróbki, wykorzystania i publikacji zdjęć. 
 
PREZENTACJE MULTIMEDIALNE 
Końcowym zadaniem będzie przygotowanie przez młodzież krótkich prezentacji multimedialnych 
poświęconych obrazowi samorządności gminy w oczach dorosłych mieszkańców. Od inwencji 
uczniów i opiekunów będzie zależeć czy prezentację będą uzupełniały inne materiały, np. filmowe. 
Nauczyciele lub upoważnieni uczniowie powinni zamieścić efekty pracy zespołów – prezentacje z 
zebranymi i opracowanymi materiałami, na specjalnie przygotowanym narzędziu na stronie CEO – 
Internetowej Mapie Polski. Prezentacje również mogą zostać przedstawione na imprezach 
okolicznościowych w najbliższej jednostce samorządowej oraz zamieszczone na stronach CEO, MEN, 
Sejmu i lokalnych samorządów. Na stronie Akcji jest dostępny gotowy szablon prezentacji do 
wykorzystania przez szkoły. 
 



FINAŁ AKCJI 
Zakończenie Akcji będzie miało charakter zarówno lokalny, jak i ogólnopolski. Wybrane grupy 
uczniowskie, które przygotowały najciekawsze prezentacje, zostaną zaproszone do udziału w 
ogólnopolskim finale Akcji zorganizowanym przez CEO 7 czerwca 2010 roku w Zamku Królewskim 
w Warszawie. Ponadto zachęcamy wszystkie samorządy terytorialne do zorganizowania, najlepiej 27 
maja, lokalnego finału akcji, np. specjalnej sesji rady poświęconej 20-leciu i prezentacjom 
uczniowskim, poczęstunku dla uczniów, nauczycieli i rozmówców uczniów. Planowane jest również 
uroczyste podsumowanie Akcji w Sejmie dla wybranych grup. Polecamy nauczycielom kontakt z 
władzami samorządowymi w sprawie organizacji finału Akcji w Urzędzie. Samorządy mogą zostać 
Partnerami Akcji. 
 
ZASADY UCZESTNICTWA 

 do udziału w Akcji organizatorzy zapraszają wszystkie szkoły i uczniów, 
 młodzież biorąca udział w projekcie pracuje w kilkuosobowych zespołach z opiekunem, 
 liczba prezentacji przygotowywanych w jednej szkole jest nieograniczona, 
 zgłoszenia udziału w projekcie dokonują opiekunowie zespołów, 
 Młodzieżowa Akcja Obywatelska 20 lat wspólnie nie jest konkursem. Umożliwi docenienie 

zaangażowania wszystkich uczniów. Przyjęcie prac zespołu do publikacji w internecie 
odbędzie się na podstawie wewnątrzszkolnej oceny na podstawie kryteriów zawartych w 
regulaminie. 

 szczegółowy regulamin Akcji jest opublikowany na stronie www.ceo.org.pl/20lat 
 
KONTAKT 
Piotr Bielski - koordynator programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska "20 lat wspólnie"  
Centrum Edukacji Obywatelskiej 
ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa 
tel. (022) 622 32 39 wew. 106  i fax (022) 6223239 wew. 102    
piotr.bielski@ceo.org.pl 
www.ceo.org.pl/20lat 
 
 


