Edukacja do partycypacji
XVII seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych
w ramach projektu „Decydujmy razem”

Organizatorzy:
Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas i CAL
Uczestnicy: przedstawiciele środowisk akademickich, praktycy, reprezentanci samorządów,
organizacji pozarządowych, animatorzy, przedstawiciele centralnej administracji publicznej.
Termin i miejsce: 29-30 maja 2014 r., Warszawa, Hotel Holiday Park (Bielany)
Celem seminarium jest omówienie kluczowego zagadnienia, towarzyszącego podejmowaniu
decyzji publicznych w skali lokalnej, a mianowicie wątku edukowania w zakresie działań
partycypacyjnych i animacyjnych jako sposobu na upowszechnianie się postaw i zachowań
obywatelskich oraz rozszerzania ich zasięgu, zarówno z skali jakościowej, jak i ilościowej.
Problematyka ta, wynikająca z doświadczenia projektowego znalazła wyraz w „Zielonej
Księdze Wsparcia Partycypacji Publicznej w Polsce”. Wśród wielu postulatów i zaleceń
pojawia się tam zagadnienie potrzeby szerszych niż do tej pory działań edukacyjnych, i to w
różnych formach i na różnych poziomie kształcenia. Problemy te dominowały także podczas
styczniowej konferencji Rzeczpospolita Lokalna, zarówno w wielu wystąpieniach i dyskusjach
plenarnych, jak i w pracach podejmowanych w zespołach roboczych. Wypracowywane
rozwiązania mogą posłużyć jako istotne wsparcie działań, formułowanych obecnie jako
rekomendacje płynące w rozmaitych działań w ramach projektu Decydujmy razem, ale także
wielu innych inicjatyw o podobnym charakterze.

Seminarium będzie okazją do przedstawienia najważniejszych problemów i dylematów,
dotyczących formalnej i nieformalnej edukacji obywatelskiej, odbywającej się w ramach
systemu oświaty, działań samorządowych i sektora pozarządowego. Będzie to próba
odpowiedzi na pytanie: jakie doświadczenie w tym zakresie wypracowane zostało w ciągu 25
lecia demokracji w Polsce? Osobną grupą zagadnień podejmowanych na seminarium będzie
problem edukacji zaangażowanej jako metody emancypacji, czyli tego w jakim stopniu
działania obywatelskie są autonomiczne i posiadające podmiotowość. Z tym wątkiem ściśle
łączy się problem edukacji z zarządzaniem publicznym: czy mechanizmy edukacyjne i sposób
zarządzania instytucji lokalnych są instrumentem lokalnej edukacji? Czy te mechanizmy i
instrumenty uczą obywateli podejmowania decyzji i odpowiedzialności za
nie?

Na seminarium zaprezentowany zostanie case study samorządu Gołdapi jako przykładu
„uczącej się” społeczności w zakresie edukacji lokalnej i roli edukatorów lokalnych, a także
film i prezentacja o Akademii Lokalnej Polityki Publicznej FRDL w ramach projektu
Decydujmy razem.

DZIEŃ PIERWSZY – 29 MAJA 2014 R.
Warszawa, Hotel Holiday Park (Bielany)
10:30-11:00

Rejestracja uczestników

11:00-11:15 Otwarcie seminarium i powitanie przez prezesa CAL dr Bohdana Skrzypczaka
i rektora Collegium Civitas prof. Stanisława Mocka

11:15-12:45

PANEL I: 25 lat partycypacji. Formalna i nieformalna edukacja
obywatelska: samorząd-szkoła-organizacje pozarządowe

Moderator: prof. Stanisław Mocek, Collegium Civitas

Uczestnicy:
dr Jacek Strzemieczny, Centrum Edukacji Obywatelskiej
dr Ewa Bacia, Instytut Badań Edukacyjnych
dr Galia Chimiak, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Andrzej Krzysztofiak, burmistrz miasta Kwidzyna

Dyskusja

12:45-13:15

Przerwa kawowa

13:15-14:45

PANEL II: Edukacja zaangażowana jako metoda emancypacji

Moderator: prof. Maria Mendel, Uniwersytet Gdański
Uczestnicy:
Aleksandra Mróz, Fundacja Zmian Społecznych "Kreatywni", Gdynia
prof. Leszek Korporowicz, Uniwersytet Jagielloński
Monika Makowiecka, Instytut Edukacji Zaangażowanej im. Heleny Radlińskiej
dr Monika Popow, Fundacja Inicjatyw Społecznych "Się Zrobi!"

Dyskusja

14:45-15:30

Obiad

15:30-17:00 PANEL III: Edukacja lokalna - ucząca się społeczność i rola edukatorów
lokalnych. Case study samorządu Gołdapi
Moderator: prof. Wojciech Łukowski, Uniwersytet Warszawski
Uczestnicy:
Marek Miros, burmistrz Gołdapi
Zbigniew Mieruński, animator społeczno-kulturalny, prezes Stowarzyszenia Gołdapski
Fundusz Lokalny
Leszek Retel, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi,
przewodniczący Rady Powiatu
Dyskusja

DZIEŃ DRUGI – 30 MAJA 2014 R.
Warszawa, Hotel

Holiday Park (Bielany)

10:00 -11:00 FILM I PREZENTACJA Akademia Lokalnej Polityki Publicznej FRDL w
ramach projektu Decydujmy razem - prowadzenie Anna Tomulewicz, trenerka ALPP i
doradca FRDL
11:00 -12:00 GOŚĆ SPECJALNY I WYSTĄPIENIE Partycypacja, bez wyboru?
prof. Janusz Grzelak, profesor psychologii społecznej z Akademii Pedagogiki Specjalnej, b.
wiceminister w MEN w rządzie T.Mazowieckiego, b. prorektor Uniwersytetu Warszawskiego
Dyskusja
12:00-12:15

Przerwa kawowa

12:15-13:45 PANEL OKRĄGŁEGO STOŁU Edukacja a zarządzanie publiczne - perspektywy
pedagogiki publicznej
Moderator dr Bohdan Skrzypczak, CAL
Uczestnicy:
prof. Hana Cervinkova, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Jacek Królikowski, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Piotr Frączak, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ekspert w projekcie
Decydujmy razem
dr Sylwia Jaskuła, CAL i Collegium Civitas
dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, Uniwersytet Jagielloński, ekspert Instytutu Spraw
Publicznych
13:45-14:00

Podsumowanie i zamknięcie seminarium

14:00-15:00

Obiad

