FUNDACJA CIVIS POLONUS ZAPRASZA NA SZKOLENIE

Zapraszamy na szkolenie, które adresujemy do opiekunów i opiekunek samorządu uczniowskiego, którzy szukają nowych
rozwiązań i inspiracji. Spotkajmy się w gronie nauczycielek i nauczycieli ze szkół branżowych i wspólnie poszukajmy
najlepszych rozwiązań umożliwiających rozwijanie samorządności uczniowskiej i kompetencji obywatelskich wśród uczniów
tych szkół.

PROGRAM SZKOLENIA






Dobry program działania samorządu uczniowskiego – jak go sformułować, by realizował zapisy prawa
oświatowego i ambicje młodzieży?
Jak skutecznie organizować pracę opiekuna samorządu uczniowskiego?
Jak motywować uczniów do aktywności w ramach samorządu uczniowskiego?
Jak pozyskiwać niezbędne zasoby do działań SU (finanse, partnerzy, zasoby materialne)
Inspiracje: dobre praktyki działalności samorządów uczniowskich, które warto wdrożyć w szkole (w tym podczas
nauki zdalnej)

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNICZKI I UCZESTNICY:








poznają ramy prawne działania samorządu uczniowskiego, które wyznaczają zadania i sposób pracy opiekuna,
dowiedzą się, jak napisać dobry regulamin samorządu uczniowskiego,
dowiedzą się, na jakie decyzje i w jakich formach może wpływać samorząd uczniowski,
zainspirują się sprawdzonymi w innych szkołach pomysłami na działania samorządu uczniowskiego oraz wybiorą
dla siebie te najbardziej pasujące do ich społeczności szkolnej,
poznają zasady współpracy z uczniami i uczennicami oraz sposób motywowania ich do działania w samorządzie,
otrzymają wskazówki, w jaki sposób zaangażować do współpracy innych nauczycieli oraz radę rodziców,
dowiedzą się, jak organizować pracę samorządu uczniowskiego podczas nauki zdalnej.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?








Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem systemu rejestracyjnego ←kliknij tu
Płatności w wysokości 279 zł + 23% VAT (udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia
ze środków publicznych) należy dokonać po szkoleniu – w ciągu 14 dni od wystawienia faktury i przesłania jej
uczestnikowi szkolenia na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.
Szkolenie realizowane jest w godzinach 10:00-15:00 (w tym przerwy) za pośrednictwem platformy Zoom.
Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają link do logowania.
Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i wymiany swoich doświadczeń. Wskazane jest
posiadanie sprawnej kamery i mikrofonu.
Po szkoleniu organizator wysyła uczestnikowi certyfikat ukończenia szkolenia.
Więcej informacji i regulamin szkoleń na stronie internetowej.

O ORGANIZATORZE
Fundacja Civis Polonus od 17 lat pracuje w zakresie rozwijania postaw obywatelskich, umożliwiających jednostkom aktywne
uczestniczenie w życiu publicznym. Cel ten osiągamy, rozwijając edukację obywatelską w szkołach (szkolimy nauczycieli,
rozwijamy samorządność wśród uczniów) i na poziomie gmin (zakładamy, wspieramy i szkolimy młodzieżowe rady gmin).
SZKOLENIA NAUCZYCIELI
Celem szkoleń i warsztatów jest wsparcie samorządności uczniowskiej w szkołach poprzez doskonalenie kompetencji
opiekunów samorządu uczniowskiego. Zależy nam na tym, żeby zgodnie z oczekiwaniami uczniów i zapisami podstawy
programowej oraz wymogami nadzoru pedagogicznego w szkołach istniały warunki do rozwijania przez uczniów
kompetencji obywatelskich, a szczególnie sprawstwa w życiu publicznym, udziału w podejmowaniu decyzji, brania
odpowiedzialności za wspólne sprawy czy podejmowania oddolnych inicjatyw. Na szkoleniach i warsztatach podejmujemy
tematy związane z prawnym uregulowaniem samorządności uczniowskiej, organizacją pracy samorządu uczniowskiego.
Przedstawiamy dobre praktyki działań samorządów uczniowskich w Polsce i Europie. Wiele miejsca poświęcamy refleksji
nad rolą opiekuna. Z naszych szkoleń skorzystało już ponad 1800 nauczycieli z całej Polski.
WSPARCIE SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH NA TERENIE SZKÓŁ
Prowadzimy projekty, w których pracujemy bezpośrednio w środowisku szkolnym z uczniami, nauczycielami i dyrekcją nad
lepszą organizację samorządności w szkołach. Nasze wsparcie najczęściej zawiera trzy elementy: warsztaty z zakresu
samorządności, realizacja projektów wewnątrzszkolnych oraz konkursu dobrych praktyk.
SCENARIUSZE LEKCJI I PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
Tworzymy scenariusze lekcji i projektów edukacyjnych pozwalających angażować uczennice i uczniów w działania
samorządowe. Promujemy w nich aktywne metody rozwijające u uczniów samodzielność i odpowiedzialność. Każdy z nich
zapewnia uczniom realny wpływ na sprawy szkoły.
STWORZYLIŚMY PRZEWODNIK DLA OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Niezbędnik opiekuna samorządu uczniowskiego powstał w wyniku licznych spotkań, jakie członkowie zespołu Fundacji Civis
Polonus odbyli z opiekunami samorządów uczniowskich. W trakcie tych spotkań mieliśmy okazję dyskutować o tym, czym
jest samorządność uczniowska, jakie miejsce zajmuje w procesie edukacyjnym i wychowawczym. Zastanawialiśmy się także
nad tym, jakie działania uczniów i uczennic powinien wspierać opiekuna samorządu uczniowskiego tak, by jego praca
przyczyniała się do lepszego zrozumienia przez młodych ludzi procedur demokratycznych. Wreszcie wiele czasu
poświęcaliśmy na rozważanie optymalnego sposobu organizacji pracy opiekuna, tak by czas jaki może on poświęcić na pracę
z reprezentacją samorządu uczniowskiego owocował pozytywnymi doświadczeniami aktywności samorządowej uczniów.
SZKOŁA WSPÓŁPRACY: SYSTEMOWE I OGÓLNOPOLSKIE UPOWSZECHNIANIE NASZEGO DOŚWIADCZENIA
Pracownicy i współpracownicy Fundacji Civis Polonus byli zaangażowani w projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice
kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. To ogólnopolski projekt systemowy Ministerstwa Edukacji Narodowej
realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Zasadniczym celem projektu było wzmocnienie
współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami, a także przedstawicielami środowisk społeczności lokalnych
działających w przedszkolach i szkołach Polsce. Cel ten był realizowany przez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie
modelowych rozwiązań. Ideą projektu było inspirowanie środowiska szkolnego i przedszkolnego do wdrażania dobrych
praktyk w zakresie współpracy w placówkach, a także wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców
w pracy szkoły i przedszkola. Szkolenia i warsztaty dotyczące samorządności uczniowskiej zaprojektowane przez
pracowników Civis Polonus dotarły do ponad 1500 szkół i przedszkoli w całej Polsce.
PROWADZIMY PORTAL MLODZIOBYWATELE.PL
Zamieszczamy na nim artykuły i poradniki dotyczące aktywności obywatelskiej młodych ludzi.

KONTAKT
Fundacja Civis Polonus
ul. Bagatela 10, 00-585 Warszawa
http://civispolonus.org.pl/szkolenia/
e-mail: szkolenia@civispolonus.org.pl
tel. 664 861 019, 22 827 52 49

