PANELE WARSZTATOWE:
1. Ja - obywatel świata. (Karolina Sękowska, Patrycja Gaweł, Ewa Masiak, Izabela
Winiarska)
Panel przygotowany przez Ewę, Izabelę, Patrycję i Karolinę nosi tytuł: "Ja-obywatel świata".
Podczas udziału w nim poznacie ciekawe historie dotyczące ludzi z różnych stron świata.
Dziewczyny na czas trwania ich panelu przygotowały wiele atrakcji, dlatego warto tam być
2. Ja - obywatel Europy. (Agnieszka Bronisz, Agnieszka Lackowska, Justyna Kostruba,
Aleksandra Kulbaka)
Chcesz dowiedzieć się jakie masz prawa w Europie? Jakie korzyści daje Ci posiadanie
obywatelstwa Europejskiego? A może chcesz wyjechać za granicę i tam zdobywać wiedzę? Jesteś
ciekawy świata i chętny do pracy w różnych projektach międzynarodowych? Warsztaty
„Ja – obywatel Europy” są idealne dla Ciebie. Dowiesz się, co oznacza być obywatelem Europy
i gdzie możesz wyjechać w ramach poszczególnych projektów. Zdobędziesz wiedzę na temat
Twoich praw w Unii Europejskieji tego, w jaki sposób możesz z nich w pełni korzystać. Poznasz
cele i zadania różnych projektów oraz jakie szanse da Ci wzięcie w nich udziału. Nie czekaj, zgłoś
się!
3. Ja - obywatel Polski. (Jakub Piętka, Piotr Guz, Edyta Wojciechowska, Natalia Marciniak)
Nasz panel to nie tylko fachowe definicje i nużąca prezentacja. Na naszych warsztatach dowiecie
się, co znaczy być obywatelem, jakie są Twoje obowiązki, ale i prawa. W ciekawy sposób
postaramy się odkryć przed Wami tak pojemne pojęcie jakim bez wątpienia jest obywatelstwo.
Co należy robić jako świadomy i aktywny obywatel czy tacy ludzie są wokół nas ? Przyjdź
i sprawdź się - warto działać !
4. Ja - obywatel mojej społeczności lokalnej. (Justyna Golonka, Magdalena Sobczuk)
Warsztat skierowany jest do osób lubiących działać społecznie na rzecz swojej lokalnej
społeczności. Uczestnicy dowiedzą się dlaczego warto być aktywnym w swoim środowisku oraz
jak analizować jej zasoby, by tworzyć wartościowe przedsięwzięcia i projekty.,
5. Czy Samorządy Uczniowskie kształtują obywatelską postawę? (Mateusz Koc, Konrad
Sawczuk, Dawid Walenciuk, Olga Czobot)
Na naszym panelu chcielibyśmy przybliżyć uczestnikom pracę samorządów uczniowskich, będą
mieli oni do wykonania zadanie. Oprócz tego będziemy chcieli przeprowadzić dyskusję i poznać
Waszą opinie na temat: Czy samorządy uczniowskie kształtują postawę obywatelską?
6. Niepełnoletni - obywatel drugiej kategorii? (Marcelina Przykaza, Karol Gorecki, Agata
Reszko)
Na tych warsztatach szukać będziemy odpowiedzi na pytanie: czy niepełnoletni obywatel jest
obywatelem drugiej kategorii? Pokażemy Wam jak aktywnie działać pomimo naszego młodego
wieku! Ponadto mamy dla Was super niespodziankę- krótkie warsztaty medialne. Po zajęciach
otrzymacie od nas film z Waszym udziałem! Nie możecie tego przegapić

7. Polityka młodzieżowa - jak być rzecznikiem idei? (Patryk Gąsior, Oktawia Wartacz,
Agata Dębska, Julia Barczuk)
8. Pierwsza pomoc jako obowiązek każdego obywatela. (Adam Mazur, Adam Łuka)
Chcesz umieć udzielać pierwszej pomocy, opanować emocje podczas sytuacji kryzysowej albo po
prostu interesujesz się ratownictwem? Warsztaty z pierwszej pomocy są idealne dla Ciebie. Jako
uczestnik nauczysz się wielu sposobów postępowania przy ratowaniu innych, poznasz
niezbędny sprzęt oraz na własnej skórze przekonasz się czy umiesz udzielić pomocy rannym
osobom. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez strażaka z uprawnieniami ratownika.

