NASTOLATEK W SAMORZĄDZIE
Nastolatek w samorządzie to projekt edukacji samorządowej realizowany
przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. W jego
ramach organizowane są jednodniowe warsztaty samorządowe
skierowane do uczniów klas II warszawskich szkół ponadgimnazjalnych.
Każdego roku organizowane są dwie edycje projektu: wiosenna i jesienna.
Podczas każdej edycji zespół projektu odwiedza ok. 60 szkół
Warsztaty pomagają uczniom zrozumieć jak skonstruowany jest samorząd terytorialny i czym
jest społeczeństwo obywatelskie. Przybliżają działanie Urzędu Miasta, pomagają odnaleźć się
w jego strukturze, zmniejszają dystans między urzędnikami a młodymi mieszkańcami miasta.
Istotnym elementem warsztatów jest wyposażenie uczniów w wiedzę na temat ich własnych
możliwości działania i angażowania się w sprawy lokalne. Dzięki aktywnym metodom pracy poznają
leżące w zasięgu ich możliwości sposoby kształtowania swojego środowiska szkolnego,
dzielnicowego, miejskiego.
Zajęcia prowadzą studenci bądź absolwenci wyższych uczelni (m.in. pedagodzy, socjolodzy,
psycholodzy, politolodzy, prawnicy, kulturoznawcy), którzy interesują się funkcjonowaniem
administracji publicznej, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz mają doświadczenie
w zakresie działań na rzecz lokalnych społeczności. Łatwo nawiązują kontakt z młodzieżą, a dzięki
atrakcyjnym, aktywizującym metodom pracy potrafią zainteresować młodzież tematyką
samorządową.
Każdy warsztat trwa 6 h i bierze w nim udział jedna klasa.
W programie zajęć:
- ranking dzielnic, czyli debata nad jakością życia w wielkim mieście;
- ćwiczenie „co możemy zrobić?” – rozwiązywanie lokalnych problemów, poznanie własnych
możliwości działania
- wykład interaktywny na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego;.
- wykład interaktywny przedstawiający ustrój m.st. Warszawy;
- symulacja sesji Rady m.st. Warszawy;
- spotkanie z gościem, przedstawicielem samorządu warszawskiego lub urzędnikiem
samorządowym;
- konkurs wiedzy o samorządzie i mieście stołecznym.
Pierwsze zajęcia warsztatowe zorganizowane zostały w 2002 roku. W projekcie wzięło wówczas
udział 10 liceów ogólnokształcących (219 uczniów), a w latach 2004 i 2005 już blisko 20 liceów
(751 uczniów). Ze względu na rosnące zainteresowanie projektem od 2006 roku zajęcia
organizowane
są
dwa
razy
do
roku
w
edycjach
wiosennej
i
jesiennej.
Od początku trwania projektu w warsztatach uczestniczyło już ponad 18 tysięcy uczniów
z niemal 70 warszawskich liceów ogólnokształcących, profilowanych, techników i szkół zawodowych.
Więcej o projekcie na stronie : www.blog.um.warszawa.pl

