Warszawa, 22. maja 2014 roku.
Realizacja projektu „Wiem – Patrzę - Sprawdzam” - monitoring obietnic wyborczych
i działań bieżących administracji publicznej na poziomie lokalnym (dwie warszawskie dzielnice)
i regionalnym (m. st. Warszawa) w obszarze polityki edukacyjnej oraz budowanie trwałych
postaw obywatelskich opartych na wiedzy i umiejętnościach - powoli dobiega końca.
W części „Wiem” opracowano materiały bazowe dotyczące polityki edukacyjnej
na poziomie dzielnic i m. st. Warszawy. W dwóch szkołach odbyły się lekcje, na których
poruszone zostały zagadnienia związane ze społeczeństwem obywatelskim, środkami masowego
przekazu

czy

samorządem

terytorialnym.

Podczas

etapu

„Patrzę”

zorganizowano

m. in. konferencję otwarcia w Liceum Reytana, opracowano treści ankiet badawczych,
czy przeanalizowano programy wyborcze ugrupowań politycznych działających w samorządach.
Trzeci etap projektu - „Sprawdzam” - to głównie praca uczniów w terenie, wizyty
u przedstawicieli władz miejskich i badanie konkretnych działań oraz inicjatyw w zakresie
edukacji. Uczniowie odbywali spotkania m. in. z przedstawicielami Rady Miasta St. Warszawy
i Rad Dzielnic, pracownikami Urzędu Miasta, Urzędu Dzielnicy Śródmieście i Mokotów,
rozmawiali

z

dyrektorami

szkół,

przedstawicielami

organów

prowadzących

szkoły,

czy pracownikami Kuratorium Oświaty w Warszawie. Przeanalizowano już wszystkie dane
zebrane w czasie tych wizyt.

1. Wizyta w terenie.
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2. Po spotkaniu z Radną m. st. Warszawy.

Obecnie trwają intensywne przygotowania do konferencji podsumowującej projekt.
Omówione wówczas zostaną działania podejmowane w projekcie, przedstawione wnioski
do dalszej pracy, a w razie potrzeby opracowane będą listy otwarte czy petycje. Zaprezentowana
zostanie także galeria zdjęć oraz film z realizacji projektu. Zachęcamy do udziału
w tym wydarzeniu.
W ostatniej fazie przygotowania są także „Poradnik dla młodego wyborcy”, który jest
uniwersalnym kompendium wiedzy, przydatnym przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie
w partycypacji obywatelskiej oraz „Przewodnik dla nauczyciela” zawierający m. in. materiały
do prowadzenia zajęć wraz z elementami oceniania kształtującego. Materiały te będą dostępne
w czerwcu 2014 roku.
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