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DLACZEGO? Wyróżnienie!

KTO? 

Zespół projektowy KAJPT



wypracowanie i wdrożenie 
przez zespół projektowy  stałych

mechanizmów włączania uczniów 
w podejmowanie decyzji o życiu szkoły

Idea programu



Laboratorium
Szkolnej

Demokracji

"Bogactwo można znaleźć w relacjach międzyludzkich, 
a prawdziwym ubóstwem jest brak troski o innych".



udział w spotkaniach wprowadzających do programu 

 zorganizowanie wydarzenia ogólnoszkolnego, angażującego część
społeczności szkolnej (ok. 50 osób)

 udział w dwudniowym wyjazdowym szkoleniu

prowadzenie działań na terenie szkoły obejmujące diagnozę sytuacji 

opracowanie wniosków i przedstawienie ich społeczności szkoły

 udział w warsztatach podsumowujących działania projektowe:
przedstawienie wniosków

   i potrzeb uczniów i szkoły, pomysłu na mechanizm partycypacyjny, 
   który wdrożymy w szkole 

WYZWANIA



wypracowanie i wdrożenie 
przez zespół projektowy 

 stałych mechanizmów
włączania uczniów 

w podejmowanie decyzji 
o życiu szkoły

Idea
 programu Metoda

Open space

Open space w dosłownym
tłumaczeniu otwarta przestrzeń. 

Jest to popularna metoda
prowadzenia debat i konferencji. 

Bazuje ona na bardzo
partycypacyjnych i demokratycznych
założeniach – szczegółowy program
oraz treści są tworzone “na żywo”

przez wszystkich uczestników 
i uczestniczki wydarzenia. 



spotkanie informacyjne z udziałem dyrekcji
szkoły, rodziców, koordynatorów

akcja informacyjna dla społeczności szkoły
udział w spotkaniach online wprowadzających
do programu, wizyta mentora
udział w dwudniowym szkoleniu w Warszawie
opracowanie planu działań oraz budżetu 
akcja informacyjna na temat metody Open
space dla społeczności szkoły
spotkanie z Radą Pedagogiczną
wdrożenie metody Open space
podsumowanie działań - mocne i słabe strony
programu
opracowanie wniosków i przedstawienie ich
społeczności szkoły

     i uczestników programu 

Nasze działania:



Ogromne wyzwanie
Ciekawe doświadczenie
Rozwój osobisty
Poczucie sprawczości - przez chęć wprowadzenia
zmian w szkole - byliśmy inicjatorami tych zmian
Inspirowanie innych do działania
Współpraca w grupie - rozwiązywanie konfliktów
Rozwijanie kreatywności
Satysfakcja 

Jak oceniamy udział w programie?



RELACJE

Wnioski po Open space, 
czyli słów kilka o potrzebach

uczniów

Przestrzeń
szkoły: różowe
skrzyneczki,

 szatnia 

Program
wychowawczy:

tematyka godzin
wychowawczych

 (depresja, integracja)
 



"Mylić się jest rzeczą ludzką."
 

Opinie uzyskane podczas Open space nie są
miarodajne...

Mamy świadomość tego, na co należy
zwrócić uwagę podczas następnego badania

potrzeb uczniów ...



Daliśmy radę!

To były 2 lata ciężkiej pracy!

Mieliśmy chwile słabości!

Wyciągnęliśmy wnioski
na przyszłość!



ZESPÓŁ KAJPT DZIĘKUJE

Pani dyrektor za otwartość,
wspieranie naszych działań  

i konstruktywne uwagi 

Nauczycielom za chęć
współpracy 

Koleżankom i kolegom 
za zaangażowanie, współpracę,

za słowa wsparcia 



To już koniec programu
Laboratorium Szkolnej Demokracji!

Cieszymy się, że znaleźliśmy się 
w gronie 5 szkół z całej Polski, które zaproszono

do udziału w tym pilotażowym programie. 



Co dalej
z Laboratorium Szkolnej Demokracji?

W ramach samorządu uczniowskiego powoływana jest komisja, 
która ma prawo co najmniej raz w roku szkolnym zorganizować konsultacje

 uczniowskie w najważniejszych sprawach i przedstawić ich wynik
 wraz  z wnioskami radzie pedagogicznej.

Sposób powoływania, długość kadencji oraz kompetencje komisji  reguluje
 "Regulamin Samorządu Uczniowskiego I LO". 



20 maja 2022
w Warszawie odbyło się uroczyste

podsumowanie programu Laboratorium
Szkolnej Demokracji 



KAJPT 
nie obiecywał!

KAJPT
 działał!

KAJPT

 zakończył program

sukcesem!

Warszawa 2021

Warszawa 2022




