
Drodzy rodzice oraz 
opiekunowie i opiekunki, 

Państwa dziecko bierze udział 
w ogólnopolskim programie 
edukacji obywatelskiej Młody 
Obywatel. Oznacza to, że jest 
członkiem/członkinią grupy, która 
w swoim najbliższym otoczeniu 
będzie realizować uczniowski 
projekt edukacyjny - zwykle 
odbywa się to w ramach zajęć 
pozaszkolnych. Program trwa od 
marca do czerwca 2017 r. 

Program Młody Obywatel jest 
realizowany przez Fundację 
Centrum Edukacji Obywatelskiej 
oraz Fundację BGK od 2010 r. Celem 
programu jest angażowanie uczniów 
i uczennic do działania razem ze 
społecznością lokalną. Pod okiem 
opiekuna/opiekunki młodzi ludzie 
stają się pomysłodawcami 
i realizatorami własnych, lokalnych 
projektów, uczą się pracy w grupie, 
dowiadują się w jaki sposób przekuć 
pomysły w działanie. 

W dotychczasowych edycjach 
programu uczestniczyło ponad 1250 
szkół, niemal 1700 nauczycieli 
i nauczycielek oraz około 14 000 
uczniów i uczennic. 

Uczestnicy i uczestniczki projektu 
mają do wyboru trzy ścieżki 
tematyczne: 

Urząd od podszewki, dzięki której 
dzieci i młodzież dowiedzą się, czym 
na co dzień zajmuje się urząd gminy 
i inne instytucje publiczne oraz 
przybliża zasady ich funkcjonowania 
innym. 

Warsztaty przyszłościowe, dzięki 
którym dzieci i młodzież będą miały 
okazję, wspólnie ze swoimi 
rówieśnikami/rówieśniczkami, 
mieszkańcami/mieszkankami, 
zaplanować rozwój swojej 
miejscowości, osiedla czy ulicy. 

Reportaż po sąsiedzku, dzięki której 
dzieci i młodzież poznają historie 
sąsiadów i sąsiadek oraz odkrywają 
nowe wydarzenia dotyczące swojej 
miejscowości. 

Zaangażowanie uczniów i uczennic 
może być bardzo różne - wiąże się 
z udziałem w spotkaniach grupy 
projektowej, realizacją zadań poza 
szkołą oraz przygotowaniem 
publicznej prezentacji efektów 
pracy grupy. 

Jak rodzice mogą się włączyć 
w projekt? 

Warto być na bieżąco - młodzi 
ludzie w projekcie uczą się poprzez 
doświadczenie, z pewnością będzie 
im zależało na tym, by powiedzieć 
czym się obecnie zajmują, czego się 
dowiedzieli 
i kogo fajnego poznali. 

Rodzice mogą zostać sojusznikami 
projektu - wesprzeć dotarcie do 
lokalnych mediów, upiec ciasto na 
spotkanie grupy lub przewieźć 
ciężkie rzeczy autem podczas finału 
projektu. 

Dodatkowe informacje: 
   
mlodyobywatel.ceo.org.pl 
fb.com/ProgramMlodyObywatel 
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