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Od początku funkcjonowania europejskich programów wspierających uczestnictwo młodzieży 

w kształceniu pozaszkolnym, czyli w edukacji pozaformalnej, istniała silna potrzeba,  

aby uwzględnić głos młodych ludzi w dyskusji o kierunkach rozwoju polityki młodzieżowej. Właśnie 

dlatego Komisja Europejska już po raz piąty organizuje Europejski Tydzień Młodzieży (ETM).  

W związku z jego obchodami Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji organizuje debatę krajową, 

która ma stanowić wkład do dialogu usystematyzowanego z młodzieżą stymulującego współpracę 

między młodymi ludźmi, organizacjami młodzieżowymi, osobami pracującymi z młodzieżą  

i osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową. Głównym celem debaty jest umożliwienie 

młodym ludziom publicznego przedstawienia swoich poglądów na tematy dla nich ważne, 

uniwersalne także z punktu widzenia młodzieży w całej Unii Europejskiej. 

Debata krajowa będzie głównym wydarzeniem Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Dodatkowo,  

w całej Polsce odbywać się będą lokalne i regionalne spotkania młodych ludzi z decydentami, 

konferencje Open Space, debaty oxfordzkie, festiwale filmowe, maratony i rajdy rowerowe, 

wystawy, wydarzenia out-doorowe i flash-moby.  

Kluczowymi zagadnieniami poruszanymi podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2011 będą: 

zatrudnienie, włączanie społeczne, wolontariat i aktywne obywatelstwo młodzieży. Już wcześniej 

Komisja Europejska w ramach inicjatywy „Mobilna młodzież” sformułowała 28 propozycji działań 

w tych obszarach tematycznych. Istotnym punktem podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży 

będzie także podjęcie dyskusji na temat oddziaływania programu „Młodzież w działaniu”, który 

uwzględnia udział społeczności lokalnej.  

Do udziału w debacie krajowej zapraszamy: 

 młodzież aktywnie działającą w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych; 

 młodzież niezrzeszoną w żadnej organizacji; 

 osoby/instytucje zainteresowane zagadnieniami, które będą poruszane podczas debaty 

krajowej. 



 

 

Opis paneli dyskusyjnych 

Panel 1. Wolontariat to nie tylko altruizm, to również możliwość uczenia się  

i przygoda. 

Dyskusja na temat motywów podjęcia pracy jako wolontariusz(-ka) i korzyści indywidualnych, 

wynikających z tej decyzji. Jakiego typu doświadczenia zdobyte podczas wolontariatu przynoszą 

profity w życiu prywatnym i na rynku pracy? Czy wolontariat wzmacnia kreatywność i zaradność 

młodych ludzi? 

Panel 2. Dzisiaj aktywność – jutro ciekawa praca. 

W panelu rozmawiać będziemy o sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Jak pracodawcy 

postrzegają aktywność społeczną młodych ludzi przed podjęciem pracy? Czy certyfikaty typu 

Youthpass stanowią właściwe narzędzie do dokumentowania doświadczeń i umiejętności zdobytych 

w ramach edukacji pozaformalnej? 

Panel 3. Dobre praktyki w aktywizowaniu młodzieży ze środowisk mniej 

uprzywilejowanych. 

Dyskusja na temat dobrych praktyk dotyczących zwiększania rozwoju społecznego i zawodowego 

młodych ludzi ze środowisk mniej uprzywilejowanych. Czy edukacja pozaformalna może być 

narzędziem wyrównywania szans? Jak wzmacniać i zwiększać mobilność młodych z mniejszymi 

szansami?  

Panel 4. Warto być liderem: aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej. 

Podczas panelu zastanowimy się, jakie korzyści z uczestnictwa w życiu społecznym czerpią liderzy 

młodzieżowi. Jaka jest ich rola oraz dlaczego ważne jest kształcenie młodych ludzi, którzy będą 

inspirować innych do działania? Jak zachęcać młodych ludzi do bycia aktywnymi obywatelami?  

Panel 5. Pokaż, co robisz! Jak zwiększać widoczność działań młodzieżowych. 

Podejmujemy dyskusję na temat innowacyjnych, oryginalnych sposobów dotarcia do odbiorców, 

a także zwiększenia widoczności i promowania rezultatów działań młodzieżowych. Jak prezentować 

swoje działania, aby przyciągały uwagę lokalnych mediów czy decydentów? 



 

 

Ramowy program debaty krajowej 

17 maja 2011 r. 

10:00–10:20 Oficjalne powitania 

10:20–11:20 
Sesja plenarna: 

Europejski Tydzień Młodzieży – młodzież ma głos!  

11:20–11:30 Wprowadzenie do paneli 

11:30-12:00 Przerwa kawowa 

12:00–14:00 

Panele dyskusyjne 

o Panel 1. – Wolontariat to nie tylko altruizm, to również 
możliwość uczenia się i przygoda. 

o Panel 2. – Dzisiaj aktywność – jutro ciekawa praca. 

o Panel 3. – Dobre praktyki w aktywizowaniu młodzieży  
ze środowisk mniej uprzywilejowanych. 

o Panel 4. – Warto być liderem: aktywne uczestnictwo w życiu 
społeczności lokalnej. 

o Panel 5. – Pokaż, co robisz! Jak zwiększać widoczność działań 
młodzieżowych. 

14:00–15:00 Przerwa obiadowa 

15:00–16:00 
Zakończenie 

o Podsumowanie paneli dyskusyjnych i zakończenie  

 

Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”  

Partnerzy strategiczni (do potwierdzenia): Ministerstwo Edukacji Narodowej, Przedstawicielstwo 

Komisji Europejskiej w Polsce  

Patronat honorowy (do potwierdzenia): Minister Edukacji Narodowej,  Minister Pracy  i Polityki 

Społecznej, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 

Patronat medialny (do potwierdzenia): edukacja.gazeta.pl, TVP Info, Radio Czwórka, ?Dlaczego 


