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Słońce, przygoda i aktywność społeczna! 

Szkoła letnia Civic UP! Academy po raz trzeci zaprasza młodzież do wzięcia udziału w 10-
dniowych warsztatach, podczas których uczestniczki i uczestnicy zaplanują, a następnie 
zrealizują małe projekty społeczne oraz poznają świat aktywistów od podszewki. Warsztat 
odbędzie się w dniach 28 czerwca – 07 lipca 2020 r. w Warszawie. Rekrutacja do programu 
trwa do 1 kwietnia br. 

W czasie warsztatów organizowanych przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Polsce we 
współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją Wspomagania Wsi uczestniczki 
i uczestnicy będą mieli okazję przejść całą ścieżkę projektową realizowaną metodą design 
thinking – od zaplanowania działania po jego realizację. 

Organizatorzy zaczną od rozpoznania zainteresowań społecznych uczestników szkoły letniej - 
na etapie rekrutacji należy przedstawić swój wstępny pomysł na działanie społeczne. 
Następnie uczestniczki i uczestnicy połączą się w grupy zadaniowe i przeprowadzą diagnozy 
potrzeb osób, na rzecz których będą działać. Kolejny krok to wymyślenie działań 
i zaplanowanie ich. Młodzież będzie miała okazję poznać różne formy aktywności społecznej, 
żeby wybrać najwłaściwszą dla swojego działania. Na koniec każda z grup zadaniowych 
przeprowadzi swoje działanie, które ostatniego dnia akademii zostanie omówione 
i podsumowane. 

Do szkoły letniej mogą zgłaszać się osoby z całej Polski w wieku 15 – 18 lat, które znają język 
angielski na poziomie komunikatywnym i są zaangażowane społecznie, np. działają 
w samorządzie szkolnym, wolontariacie, organizacji społecznej lub same robią coś na rzecz 
innych. 

Więcej informacji na temat Civic UP! Academy oraz rekrutacji do programu na stronie: 
https://mlodziwakcji.ceo.org.pl/civicup-academy 

Zobacz FILM promocyjny. 
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Informacje o organizatorach: 

Misja USA w Polsce ma zaszczyt wspierać szkołę letnią Civic UP Academy w ramach ambasadzkiego 

programu angażowania młodzieży. Program ma na celu zachęcenie młodych ludzi do zostania liderami 

w swoich lokalnych społecznościach lub na poziomie krajowym poprzez wyposażenie ich 

w umiejętności przywódcze i naukę krytycznego myślenia oraz zapewnienie forów dla dyskusji na 

temat wspólnych wartości demokratycznych.  

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą polską organizacją pozarządową działającą 

w sektorze edukacji. Od blisko 25 lat zmienia polską szkołę i konsekwentnie pracuje na rzecz tego, by 

młodzi ludzie uczyli się mądrzej i ciekawiej, a praca nauczycieli i nauczycielek oraz dyrektorów 

i dyrektorek była bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Wprowadza do szkół nowoczesne metody 

nauczania oraz ocenianie kształtujące. Prowadzi programy, które pomagają młodym ludziom 

zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, uczą przedsiębiorczości 

i odpowiedzialności, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych. Link 

do strony internetowej: https://ceo.org.pl/  

Fundacja Wspomagania Wsi od 30 lat wspiera aktywnych mieszkańców wsi. Wspomaga ich działania 

gospodarcze i społeczne oraz wysiłki związane z poprawą jakości życia na terenach wiejskich. Wspiera 

rozwój kulturalny i oświatę, a także sprzyja działaniom na rzecz organizowania opieki społecznej, 

ochrony środowiska naturalnego i polepszenia ładu przestrzennego. Link do strony internetowej: 

http://fundacjawspomaganiawsi.pl/  
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