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W roku szkolnym 2012/2013 zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów 
do realizacji z uczniami projektów edukacyjnych w ramach programów CEO. 

 

 

 

 

 

MŁODY OBYWATEL Celem programu jest rozwi- 

janie w młodych ludziach zainteresowania  najbliższym otoczeniem, wspie- 
ranie ich aktywności obywatelskiej i zaangażowania w życie społeczności 
lokalnej. Bohaterami projektu są uczniowie, którzy poznają sposoby na sku- 
teczne działanie w swoim środowisku. Wspierani przez dorosłych ruszają 
w teren, aby poznać i zbadać okolicę, a następnie zaplanować działania, 
np. stworzyć ekotrasę, nakręcić film promujący  miejscowość, zorganizować 
międzypokoleniową wymianę wiedzy i umiejętności. Zgłoszenia i więcej in- 
formacji >> www.ceo.org.pl/mlodyobywatel 

 

WŁĄCZ SIĘ. MŁODZI I MEDIA  Program 

edukacji medialnej, którego celem jest zwiększenie kompetencji medialnych 
uczniów – w tym przede wszystkim krytycznej analizy, twórczego działania, 
aktywności społecznych.  Nauczyciele biorą udział w szkoleniach i kur- 
sach internetowych, a następnie prowadzą lekcje poświęcone umiejętności 
wyszukiwania i weryfikacji informacji przekazywanych przez media: prasę, 
telewizję, radio, internet. Uczniowie tworzą własne materiały i zamieszczają 
je na blogach. Program prowadzony z Fundacją Evens z Belgii. Zgłoszenia 
i więcej informacji >> www.ceo.org.pl/media 

 

MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY Młodzi ludzie 

na platformie internetowej  poznają sposoby gospodarowania budżetem i za- 
sobami,  a następnie zakładają i prowadzą wirtualne firmy. Uczą się, jak 
dokonywać świadomych wyborów konsumenckich i analizować ryzyko. Ucz- 
niowie biorą udział w lekcjach online i festiwalu internetowym, a nauczy- 
ciele w kursie e-learningowym z podstaw gospodarki rynkowej oraz metody 
projektu. Zgłoszenia i więcej informacji >> www.ceo.org.pl/przedsiebiorczy 
od 22 sierpnia. 

 

SZKOŁA PEŁNA ZASOBÓW  Młodzież wraz 

z  opiekunami realizuje  projekty  dotyczące gospodarowania obszarami 
leśnymi i metalami oraz bada wpływ wykorzystywania  zasobów wodnych, 
paliw kopalnych i energii odnawialnej na proces zmian klimatu. Uczniowie 
uczestniczą w warsztatach, a nauczyciele biorą udział w wizytach studyjnych 
i kursie internetowym. Projekt otwiera dwudniowa konferencja w październiku 
2012 r. Zgłoszenia  i więcej informacji >> www.edukacjaekologiczna.org 



ELEMENTARZ  KORCZAKA Celem programu 

jest pomoc w twórczym korzystaniu ze spuścizny  pisarskiej i myśli Janu- 
sza Korczaka w szkole przy użyciu aktywnych metod nauczania i nowych 
technologii. Nauczyciele biorą udział w konferencji i warsztatach z eks- 
pertami,  a   uczniowie  realizują  projekty  edukacyjne, np.   prowadząc 
zajęcia czytelnicze dla  młodszych kolegów,  redagując gazetki szkolne, 
i przygotowując audycje radiowe, organizując szkolny sejm czy święta Kor- 
czaka z  udziałem społeczności lokalnej. Zgłoszenia i więcej informacji 
>> www.ceo.org.pl/korczak 

 

POCZYTAJ MI, PRZYJACIELU W ramach pro- 

gramu uczniowie przygotowują regularne spotkania czytelnicze dla młodszych 
kolegów i koleżanek z przedszkoli, szkół, świetlic, domów dziecka czy szpitali. 
Jest to świetna okazja do zdobycia pierwszego doświadczenia wolontariac- 
kiego, rozwoju kreatywności, pewności siebie i nawiązania niezapomnianych 
relacji. Zgłoszenia i więcej informacji >> www.ceo.org.pl/poczytaj 

 

OPOWIEM  CI O WOLNEJ POLSCE – 
SPOTKANIA MŁODZIE ŻY ZE ŚWIADKAMI HISTORII 
Uczniowie przeprowadzają wywiady z osobami, które czynnie sprzeciwiały 
się systemom  władzy w Polsce w latach 1939-1989. Spotkania rejestrują 
w formie filmów lub nagrań, a następnie tworzą pisemne relacje. Program 
jest prowadzony z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Zgłoszenia i więcej informacji >> www.ceo.org.pl/opowiem 

 

ETNOLOG  – ZALOGUJ SIĘ NA LUDOWO!  Ucz- 

niowie szukają śladów kultury ludowej w swoim otoczeniu oraz odkrywają 
tradycje okolicy i regionu. Swoje działania dokumentują, a ich efekty twórczo 
przetwarzają przy użyciu nowych mediów i publikują w internecie,  m.in. na 
blogach. W swoje projekty angażują społeczność szkolną i lokalną. Partnerem 
programu jest Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Zgłoszenia 
i więcej informacji >> www.ceo.org.pl/etnolog 

 

ŚLADY PRZESZŁOŚCI – UCZNIOWIE 
ADOPTUJĄ ZABYTKI Uczniowie opiekują się zabytkami w swojej 
okolicy i prezentują ich historię innym mieszkańcom. Organizują wyciecz- 
ki, opracowują foldery informacyjne, przygotowują przedstawienia teatralne, 
wystawy fotografii i prac plastycznych, kręcą filmy. Zgłoszenia i więcej in- 
formacji >> www.ceo.org.pl/slady 

 

FILMOTEKA SZKOLNA. AKCJA! Celem 

projektu jest upowszechnianie edukacji filmowej z wykorzystaniem pakietu 
filmów Filmoteki Szkolnej. Uczniowie wraz z nauczycielami realizują pro- 
jekty filmowe, organizują  dyskusje i debaty oraz kręcą filmy. Przygotowują 
się do tego na warsztatach i kursach internetowych. Projekt realizowany jest 
we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Zgłoszenia i więcej 
informacji >> www.ceo.org.pl/filmotekaszkolna 



 

JEDEN ŚWIAT — KLUBY FILMOWE Projekt edu- 
kacji globalnej wykorzystujący filmy dokumentalne. Uczniowie wraz z nauc- 
zycielami zakładają szkolne kluby filmowe, organizują dyskusje i akcje in- 
formacyjne. Celem projektu jest kształtowanie postawy odpowiedzialności 
za kształt  dzisiejszego świata i zachęcanie  uczniów do zaangażowania 
i działania na rzecz jego zmiany. W ramach projektu oferujemy dostęp do 
naszej filmoteki, materiały edukacyjne, szkolenia krajowe i zagraniczne. 
Zgłoszenia i więcej informacji >> www.ceo.org.pl/js 

 

Młodzi Odwagi!  
Akcja społeczna Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazety Wyborczej 
skierowana do szkół wszystkich poziomów nauczania, które chcą 
propagować wśród swoich uczniów i uczennic oraz ich rodzin zdrowy styl 
życia i odżywiania się. W ramach akcji szkoły mogą np. organizować 
lokalne wydarzenia kształtujące dobre nawyki żywieniowe, prowadzić 
zajęcia i warsztaty edukacyjne na temat zdrowego życia, angażować 
nauczycieli wychowania fizycznego, rodziców i społeczność lokalną we 
wspólne działania na rzecz aktywności fizycznej. Zgłoszenia i więcej 
informacji >> www.ceo.org.pl/odwagi 

Jak urz ądzić świat?  
Nowy program edukacyjny Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazety 
Wyborczej, angażujący młodych ludzi w szukanie rozwiązań kluczowych 
problemów współczesnego świata. Wzmocni debatę publiczną na temat 
zagrożeń ekonomicznych, społecznych i ekologicznych, które z taka siłą 
dały o sobie znać w ostatnich latach. Uczestnicy akcji realizować będą 
projekty edukacyjne, organizować lekcje o wyzwaniach cywilizacyjnych 
oraz prowadzić debaty młodzieżowe na temat ich globalnych i lokalnych 
rozwiązań oraz środków zaradczych, które sami mogą podjąć. Zgłoszenia 
i więcej informacji >>> www.ceo.org.pl/jak 

 
 
CEO w ramach swoich programów w sposób szczególny  wspiera 
działania  samorządu uczniowskiego w szkole oraz nauczanie wiedzy 
o społeczeństwie. Pomaga też nauczycielom i dyrektorom wdrażać 
w szkole nowoczesne technologie komunikacyjno-informacyjne. 
 

SAMORZĄD  UCZNIOWSKI   Program wspi- 

era opiekunów i liderów samorządów uczniowskich,  którzy chcą poprawić 
funkcjonowanie  samorządów w swoich szkołach. Promuje wizję samorządu, 
który włącza wszystkich uczniów szkoły w działanie i podejmowanie istot- 
nych dla nich decyzji. W ramach programu prowadzone są kursy internetowe 
i warsztaty dla liderów i opiekunów.  Specjalna oferta skierowana jest do 
samorządów chcących organizować  debaty w swoich szkołach. Pierwszym 
etapem działań w programie będzie organizacja demokratycznych wyborów 
do władz samorządu pod koniec września 2012 r. Zgłoszenia i więcej infor- 
macji >> www.samorzaduczniowski.pl. 



 
 

KSZTAŁCENIE OBYW ATELSKIE  
W  SZKOLE  SAMORZĄDOWEJ  (KOSS)  KOSS  to  seria 
podręczników do wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum. Przekazują wiedzę 
w skuteczny i nowatorski  sposób, angażując uczniów do pracy poprzez pro- 
jekty uczniowskie oraz ćwiczenia interaktywne. Serii towarzyszą publikacje 
metodyczne oraz materiały dydaktyczne: Program nauczania, Zeszyt ćwiczeń, 
Zadania i krzyżówki, Scenariusze lekcji, Jak oceniać uczniów? Wskazówki dla 
nauczycieli, foliogramy, plakaty i materiały pomocnicze na CD oraz ćwiczenia 
i materiały online w rozbudowanym serwisie internetowym. W ramach pro- 
gramu organizowane są szkolenia i warsztaty dla nauczycieli. Więcej infor- 
macji >> www.ceo.org.pl/koss 

 
 

SZKOŁA Z KLAS Ą 2.0 Szkoła z klasą 2.0 ma na celu 

wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii 
informacyjno- komunikacyjnych (TIK) w edukacji. W ramach programu nau- 
czyciele mogą przeprowadzać na wszystkich przedmiotach zadania i projekty 
z wykorzystaniem TIK a uczniowie opisują swoje doświadczenia i przemyślenia 
na blogach. W trakcie trwania programu  udostępniamy  platformę progra- 
mu, oferujemy pomoc ekspertów, opiekę moderatorów i bezpłatne szkolenia. 
Najlepsze i najaktywniejsze  szkoły promowane  są w reportażach  Gazety 
Wyborczej.  
 

KONKURS TEMATYCZNY 
z wosu w woj. mazowieckim 
W pierwszych tygodniach roku szkolnego  będzie można  zgłosić gimnazjum  do 
udziału w konkursie tematycznym z WOS-u. W trzech etapach, z których 
pierwszy odbędzie się w październiku, uczniowie sprawdzą swoją wiedzę, zrealizują 
projekt i pogłębią wiedzę z tematu zmiennego. Oficjalne zasady konkursu zostaną 
podane do 30 września 2012 r. Zachęcamy do śledzenia informacji >> 

www.ceo.org.pl/koss 
 

 

KONKURS PRZEDMIOTOWY  Z WOS-U 
W pierwszych tygodniach roku szkolnego będzie można zgłosić swoje gim- 
nazjum do udziału w konkursie przedmiotowym z WOS-u. W trzech eta- 
pach, z których pierwszy odbędzie się w październiku, uczniowie sprawdzą 
swoją wiedzę, zrealizują projekt i pogłębią wiedzę z tematu zmiennego. CEO 
zaproponowało 15 kuratorom oświaty (poza dolnośląskim, kujawsko-pomor- 
skim i śląskim) zorganizowanie konkursu przedmiotowego z WOS-u. W przy- 
padku uzyskania zgody poszczególnych kuratorów, oficjalne zasady konkursu 
zostaną podane do 30 września  2012 r. Zachęcamy do śledzenia informacji 
na www.ceo.org.pl/koss 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

MAMY PRAWO – 
WOS W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ „Mamy prawo” to 
opracowane zgodnie z nową podstawą programową materiały dydaktyczne 
do aktywnego nauczania WOS-u w szkole ponadgimnazjalnej.  Prezentują 
wiedzę w nowatorski sposób, angażując  uczniów do pracy poprzez liczne 
ćwiczenia interaktywne oraz realizację projektów edukacyjnych. W przystępny 
sposób omawiają tematy bliskie codziennemu doświadczeniu młodych ludzi, 
co czyni edukację bardziej autentyczną i skuteczną. Towarzyszy  im pro- 
gram nauczania oraz serwis tematyczny. Wszystkie materiały  dostępne 
będą w wersji elektronicznej od 30 lipca 2012 roku. Nauczycielom oferujemy 
wsparcie w realizacji aktywnej edukacji obywatelskiej w postaci kursów in- 
ternetowych, bloga, serwisu maturzysty, propozycji projektów uczniowskich. 
Więcej informacji >> www.ceo.org.pl/mamyprawo 

 

 

NAGRODA IM. IRENY SENDLE- 
ROWEJ „ZA NAPRAWIANIE ŚWIATA” 
Co roku przyznajemy  też nagrodę im. Ireny Sendlerowej dla nauczycieli, 
którzy wychowują i i uczą młodzież w duchu tolerancji. Nagroda przyzna- 
wana jest co roku nauczycielowi z Polski. Kapituła wyróżnia działania osób, 
które uczą i wychowują w duchu tolerancji i poszanowania innych, inspirują 
uczniów do działania oraz odgrywają aktywną rolę w szko-le i społeczności 
lokalnej. CEO jest organizatorem  programu nagrody, zainicjowanej przez 
Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce. Zgłoszenia i więcej informacji 
>> www.ceo.org.pl/sendler 
 
 
 

 


