
Szkoła 
Demokracji 

Projekt „Akademia Demokracji” nr POWR.03.01.00-00-T161/18 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1: 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

Podsumowanie 
programu „Szkoła 
Demokracji” 

realizowanego w ramach  
projektu „Akademia Demokracji”  
rok szkolny 2021/22 
 
I tura – 21.04.2022 r. godz. 9:00-12:00 
II tura - 26.04.2022 godz. 9:00-12:00 
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Co się dzisiaj wydarzy? 

9:00 – 9:30 
 

Przywitanie i 
wprowadzenie 
(zespół ogólny) 

• Krótkie 
wystąpienia, 
podziękowania od 
prorektora, prezesa 
CEO i 
koordynatorów 
projektu z ramienia 
AEH i CEO 

• Prezentacja 
dobrych praktyk, 
inspirujących 
przykładów działań 

 

9:30 – 11:45  
 

Warsztaty z trenerami 
dla uczestników  

(w grupach) 

• Podsumowanie 
realizacji wyzwań w 
grupach (prezentacja 
z wykorzystaniem 
wizytówek wyzwań) 

• Kreatywna praca w 
zespołach 

 

 
• Krótkie 

podsumowanie 
wydarzenia i 
programu 

11:45 – 12:00  
 

Podsumowanie 
wydarzenia  

(zespół ogólny) 
 

9:30 – 11:00  
 

Spotkanie dla 
opiekunów i 

opiekunek zespołów 

• Podsumowanie 
pracy w programie 
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dr Konrad Janowski 
 

Rektor                                        
Akademii Ekonomiczno-
Humanistycznej w Warszawie   
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dr Jędrzej 
Witkowski 
 

Prezes                                            
Centrum Edukacji Obywatelskiej 
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Agnieszka Drang 
 

Koordynatorka projektu z ramienia                                       
Akademii Ekonomiczno-
Humanistycznej w Warszawie   
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Michał Tragarz 
 
Urszula Borkowska 
 
Monika Prus 
 
Agnieszka Serwadczak 
 

Koordynatorzy projektu z ramienia                                       
Centrum Edukacji Obywatelskiej 
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Szkoła  
Demokracji 
  
2021/22 
 
III edycja 

72 szkoły z całej Polski wzięły udział w 

programie 
 

64 szkoły uzyskały certyfikat potwierdzający 

uzyskanie tytułu Szkoła Demokracji (część z 
wyróżnieniem) 
 

>370 uczniów i uczennic 
uczestniczyło w programie  
 

Ponad 230 
zrealizowanych wyzwań 
rozwijających samorządność uczniowską 
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INSPIRUJĄCE 
DZIAŁANIA 

 

DOBRE 
PRAKTYKI 
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Zajęcia wyborcze i o 
samorządności 

SP nr 82 w Poznaniu 

Obszar: Wybory i kwestie formalne 

Zorganizowanie spotkań 
wyjaśniających tematy 
dotyczące wyborów i 
samorządności 
uczniowskiej dla klas IV-
VIII. 

Debata wyborcza 

SP w Grojcu 

Zorganizowanie debaty 
wyborczej, poprzedzonej 
warsztatami na temat 
samorządności w klasach 
I-III. 

Tworzenie/zmiany 
Regulaminu SU 

 

SP nr 63 we 
Wrocławiu 

SP nr 8 w Elblągu 

Stworzenie nowego 
Regulaminu SU, dodanie 
ordynacji wyborczej. 
Rozpowszechnienie 
informacji o jego 
powstaniu. 

Demokratyczne 
wybory 

Rzecznik Praw Ucznia 
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Obszar: Komunikacja i media 

Sposoby komunikacji 

Edukacja Lubasz 

Stworzenie szkolnego 
radiowęzła, skrzynki 
pomysłów i grupy na FB 
służącej do odpowiadania 
na zapytania zebrane w 
skrzynce, a także strony 
internetowej SU i 
wyznaczenie dyżurów na 
platformie MS Teams. 

Uczniowi środek 
przekazu - TikTok 

SP nr 8 w Elblągu 

Założyli nowy uczniowski 
środek przekazu - 
szkolnego TikToka, 
zachęcają do komunikacji, 
aktywności, zgłaszania 
pomysłów, organizują 
konkursy 

Uczniowski środek 
przekazu - Instagram i 
Tellonym 

SP nr 5 w Swarzędzu 

Stworzenie konta na 
Instagramie i na Tellonym. 

Sposób komunikacji - MS Teams 

SP nr 82 w Poznaniu 

Wykorzystanie platformy MS Teams w celu 
zapewnienia dwustronności komunikacji między 
uczniami a samorządem. 

Sposób komunikacji - 
skrzynka  

SP nr 21 w Rzeszowie 

Stworzenie nowej formy 
stałej komunikacji w 
postaci skrzynki, któa była 
szeroko promowana. 
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Pudełko pomysłów 

SP Łochów 

SP Łazy 

Obszar: Działania uczniów i uczennic 

Diagnoza potrzeb i 
pomysłów uczniów poprzez 
ankiety w klasach i 
skrzynkę pomysłów, zebrali 
pomysły i zrobili happening 
z nimi w szkole, 
zaplanowali ich realizację 

Dzień Niepodległości 

 

Branżowa szkoła I st. 
nr 67 im. Macieja 
Kozłowskiego i 
Szkoła Podstawowa 
331 w Warszawie 

LO Bydgoszcz 

Uczniowie realizują projekt 
"Moja Mała Ojczyzna", 
polegający na poznaniu 
historii i kultury najbliższej 
okolicy. 
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Obszar: Podejmowanie decyzji 

Aranżowanie przestrzeni 

SP Ruda Śląska 

Edukacja Lubasz 

Uczniowie angażują 
społeczność szkolną w 
ozdabianie korytarza - 
każda z klas przygotowuje 
plakat przedstawiający 
ulubioną bajkę lub film. 

W wyniku współnie 
wypwacowanego pomysłu i 
działania powstaje 
przestrzeń do wypoczynku 
dla całej szkolnej 
społeczności. 

Budżet partycypacyjny 

LO Zamość 

W szkole zostaje 
zorganizowany bużet 
partcypacyjny. Decyzja o 
jego utworzeniu jest 
podyktowana 
zrozumieniem idei takiego 
rozwiązania i jej wpływu na 
decyzyjność i poczucie 
zaangażowania uczennic i 
uczniów. 
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Badanie dotyczące 
Szkolnego Systemu 
Oceniania 

SP Zielona Góra 

Obszar: Uczenie się i nauczanie 

Badanie dotyczące 
systemu oceniania na 
lekcjach, uwzględniające 
wnioski i propozycje 
działań na przyszłość. 

Motywacja do nauki 

SP nr 20 Płock 

W szkole zostają 
przeprowadzone dyskusje 
na temat motywacji do 
nauki. Nauczyciele i 
społeczność uczniowska 
wspólnie wypracowują 
metody rozwiązań. 

Koleżeńskie 
korepetycje 

SP nr 45 Bytom 

Uczennice i uczniowie 
organizują korepetycje 
koleżeńskie, mające na 
celu wzajemne 
wsparcie w nauce. 
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SERDECZNIE WAM 
GRATULUJEMY! 

Dzięki WASZYM DZIAŁANIOM 
zmienialiście Wasze szkoły! 

 
Sprawiliście, że GŁOS UCZNIÓW I 

UCZENNIC mógł być lepiej SŁYSZANY! 
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Zapraszamy  
na spotkania  
w grupach! 
 

Czas podzielić się Waszymi 
doświadczeniami, sukcesami i 
refleksjami! 
 
Uczniowie i uczennice - warsztaty z 
trenerami w grupach 

Opiekunowie i opiekunki zespołów - 
spotkanie 

 


