
Scenariusz podsumowania programu Szkoła Demokracji 2019/20
3 czerwca 2020 r.

godziny 15:00 - 18:00
online - platforma Microsoft Teams

CZĘŚĆ 1 - PLENARNA - LIVE CHAT - Wprowadzenie i przywitanie
15:00-15:30

1. Wprowadzenie i przedstawienie planu oraz wprowadzenie rektora, prezentacja (Michał
Tragarz)

2. Przemówienie dr Konrada Janowskiego - Rektora AEH - filmik
3. Przedstawienie prezesa CEO (Michał Tragarz)
4. Zapowiedź Agnieszki Drang (Michał Tragarz)
5. Przemówienie Agnieszki Drang - koordynatorki ze strony AEH - filmik
6. Przemówienie Urszuli Borkowskiej - koordynatorki ze strony CEO
7. Podsumowanie programu i dobrych praktyk, zaproszenie do grup warsztatowych (Urszula

Borkowska)

Uczestnicy rozchodzą się na warsztaty - Poszczególne zespoły do grup, a nauczyciele i nauczycielki
do specjalnej grupy na spotkanie z opiekunami i opiekunkami zespołów

CZĘŚĆ 2 – SPOTKANIA W GRUPACH – Warsztaty w grupach dla uczestników oraz spotkanie
dla opiekunów i opiekunek zespołów (w osobnej grupie)

15:30-17:00

CZĘŚĆ 3 - PLENARNA - LIVE CHAT - Podsumowanie warsztatów i spotkanie z gościem
specjalnym
17:00-18:00

Uczestnicy wracają z warsztatów i opiekunowie wracają ze spotkania.

1. Przywitanie trenerów po warsztatach i przedstawienie kolejności zaprezentowania tego, co
udało się wypracować w grupach (Michał Tragarz) -  prezentują po kolei następujący trenerzy:
Nina Woderska, Mateusz Konieczny, Agnieszka Wenda, Damian Dec, Mateusz Wojcieszak.

2. Prezentacja pracy w grupach warsztatowych w kolejności:
- Nina Woderska
- Mateusz Konieczny
- Agnieszka Wenda



- Damian Dec
- Mateusz Wojcieszak

3. Podziękowanie trenerom i zapowiedź spotkania z gościem specjalnym - dr Anną Cierpką,
zachęcenie do udzielania się na czacie (Michał Tragarz).

4. Wykład gościa specjalnego - dr Anny Cierpkiej.
5. Podziękowanie za spotkanie i pracę w programie oraz udział w wydarzeniu (Urszula

Borkowska).



Scenariusz podsumowania programu Szkoła Demokracji 2019/20
19 czerwca 2020 r.
godziny 9:00 -12:00

online - platforma Microsoft Teams

CZĘŚĆ 1 - PLENARNA - LIVE CHAT - Wprowadzenie i przywitanie
9:00-9:30

1. Wprowadzenie i przedstawienie planu oraz wprowadzenie rektora, prezentacja (Michał
Tragarz)

2. Przemówienie dr Konrada Janowskiego - Rektora AEH - filmik
3. Przedstawienie prezesa CEO (Michał Tragarz)
4. Przemówienie dr Jędrzeja Witkowskiego - Prezesa CEO
5. Zapowiedź Agnieszki Drang (Michał Tragarz)
6. Przemówienie Agnieszki Drang - koordynatorki ze strony AEH - filmik
7. Przemówienie Urszuli Borkowskiej - koordynatorki ze strony CEO
8. Podsumowanie programu i dobrych praktyk, zaproszenie do grup warsztatowych (Urszula

Borkowska)

Uczestnicy rozchodzą się na warsztaty - Poszczególne zespoły do grup, a nauczyciele i nauczycielki
do specjalnej grupy na spotkanie z opiekunami i opiekunkami zespołów

CZĘŚĆ 2 – SPOTKANIA W GRUPACH – Warsztaty w grupach dla uczestników oraz spotkanie
dla opiekunów i opiekunek zespołów (w osobnej grupie)

9:30-11:00

CZĘŚĆ 3 - PLENARNA - LIVE CHAT - Podsumowanie warsztatów i spotkanie z gościem
specjalnym
11:00-12:00

Uczestnicy wracają z warsztatów i opiekunowie wracają ze spotkania.

1. Przywitanie trenerów po warsztatach i przedstawienie kolejności zaprezentowania tego, co
udało się wypracować w grupach (Michał Tragarz) -  prezentują po kolei następujący trenerzy:
Nina Woderska, Mateusz Konieczny, Agnieszka Wenda, Damian Dec, Mateusz Wojcieszak.

2. Prezentacja pracy w grupach warsztatowych w kolejności:
- Nina Woderska



- Mateusz Konieczny
- Agnieszka Wenda
- Damian Dec
- Mateusz Wojcieszak

3. Podziękowanie trenerom i zapowiedź spotkania z gościem specjalnym - dr Anną Cierpką,
zachęcenie do udzielania się na czacie (Michał Tragarz).

4. Wykład gościa specjalnego - dr Anny Cierpkiej.
5. Podziękowanie za spotkanie i pracę w programie oraz udział w wydarzeniu (Urszula

Borkowska).


