
 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

 
 

 



Współczesne podejścia  

w Edukacji dla Demokracji 

This online seminar is held in Polish. 

Start wydarzenia: godz. 16:00.  

Wcześniej prosimy o sprawdzenie ustawienia dźwięku.  

Kliknij na przycisk MEETING i wybierz AUDIO SETUP WIZARD,  

następnie wykonuj pojawiające się polecenia 

 
Zmień swoje ustawienia 

tak,  

żeby dźwięk był włączony,  

a kamera i mikrofon 

wyłączone. 



Współczesne podejścia  

w Edukacji dla Demokracji 

This online seminar is held in Polish. 

Jeśli masz problem z dźwiękiem: 

spróbuj skorzystać ze słuchawek, 

pamiętaj, żeby uruchomić głośniki, 

jeśli problem nadal się pojawia, opuść sesję i zaloguj się ponownie. 

 



WSPÓŁCZESNE PODEJŚCIA  

W EDUKACJI DLA DEMOKRACJI 

Seminarium Online 



Agenda spotkania 

Koncepcja Edukacji Obywatelskiej i Edukacji  

o Prawach Człowieka(EO/EPC) Rady Europy 

Karta EO/EPC 

Model Kompetencji dla Kultury Demokracji  

Rady Europy 

Kampania Rady Europy „Free to Speak, Safe to 

Learn”, 6 tematów kampanii 

Tworzenie demokratycznego środowiska szkolnego 

Podsumowanie spotkania 

 

 



O prelegencie 

Marzena Rafalska – ekspert i trener edukacji obywatelskiej 

i edukacji o prawach człowieka  

Rady Europy i Europejskiego Centrum Wergelanda.  

Koordynator i ekspert projektów w sferze edukacji 

obywatelskiej i rozwoju szkół oraz aktywizacji społeczności 

lokalnych, realizowanych  

w  Gruzji, Ukrainie i Rosji. Konsultant UNICEF  

w Uzbekistanie, koordynator projektów UNICEF w Gruzji. 

Nauczyciel - konsultant do spraw projektów edukacyjnych  

w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży. 



Współczesne podejścia  

w Edukacji dla Demokracji 

Pojęcia kluczowe: 

 

DEMOKRACJA    PRAWA CZŁOWIEKA   WARTOŚCI 

   SZKOŁA    PARTYCYPACJA    KOMPETENCJE 



RADA EUROPY 



RADA EUROPY 

RADA EUROPY         47 państw 

                                 ponad 800 milionów ludzi 

                                 Cel: promować idee i rozwijać 

                                 PRAWA CZŁOWIEKA 

                                 DEMOKRACJĘ  

                                 i RZĄDY PRAWA 

    



RADA EUROPY 

Poszukiwanie wspólnych rozwiązań problemów 

stojących przed społeczeństwami europejskimi:  

migracje, ksenofobia, nietolerancja, agresywny 

nacjonalizm, mniejszości narodowe, ochrona 

środowiska naturalnego, zorganizowana 

przestępczość, itd. ; 

Działanie na rzecz umocnienia demokratycznej 

stabilności Europy, wsparcie reform politycznych  

i konstytucyjnych.  

 



RADA EUROPY 

Ochrona praw człowieka 

Biorąc za przykład  Powszechną Deklarację 

Praw Człowieka (ONZ, 1948) – państwa 

członkowskie RE opracowały w 1950 roku  

Europejską Konwencję Praw Człowieka. 



 

Ustawa Prawo Oświatowe 2016 

Preambuła 

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi 

wspólne dobro całego społeczeństwa;  

kieruje się zasadami zawartymi  

w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,  

a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym 

Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych  

oraz Konwencji o Prawach Dziecka.  

 



 

Ustawa Prawo Oświatowe 2016 

Preambuła  

Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki 

niezbędne do jego rozwoju, przygotować go  

do wypełniania obowiązków rodzinnych  

i obywatelskich w oparciu o zasady  

solidarności, demokracji, tolerancji, 

sprawiedliwości i wolności. 



„Uczyć się i żyć w demokracji” 

1997 



„Uczyć się i żyć w demokracji” 

Dać możliwość każdemu Europejczykowi otrzymać 

wiedzę z zakresu demokratycznego obywatelstwa  

i praw człowieka. 

Realizacja wartości demokracji i praw człowieka  

odbywa się : 

w systemie edukacji formalnej, 

dzięki doświadczeniom funkcjonowania w 

demokratycznym środowisku szkolnym, 



Karta Edukacji Obywatelskiej  

i Edukacji o Prawach Człowieka 

2010 

https://rm.coe.int/CoERMPublic

CommonSearchServices/Display

DCTMContent?documentId=0900

0016804884ce 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804884ce
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804884ce
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804884ce
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804884ce


Karta Edukacji Obywatelskiej  

i Edukacji o Prawach Człowieka 

„Edukacja obywatelska” oznacza edukację, 

szkolenia, podnoszenie świadomości, informowanie 

oraz działania, których celem jest wyposażenie 

uczących się w wiedzę, umiejętności oraz 

kształtowanie ich postaw i zachowań mających 

wzmacniać realizację oraz obronę praw  

i obowiązków, poszanowanie różnorodności wraz  

z odgrywaniem aktywnej roli w społeczeństwie 

demokratycznym przy jednoczesnym promowaniu  

i ochronie demokracji oraz rządów prawa.” 



Karta Edukacji Obywatelskiej  

i Edukacji o Prawach Człowieka 

„Edukacja o prawach człowieka oznacza edukację, 

szkolenia, podnoszenie świadomości, informowanie 

oraz działania, których celem jest wyposażenie 

uczących się w wiedzę, umiejętności oraz 

kształtowanie ich postaw i zachowań służących 

wzmocnieniu udziału tych osób w działaniach na rzecz 

budowania i obrony powszechnej kultury praw 

człowieka w społeczeństwie, mając na uwadze 

promowanie i ochronę praw człowieka i podstawowych 

wolności.” 



Edukacja Obywatelska  

i Edukacja o Prawach Człowieka 

Jednym z podstawowych celów edukacji 

obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka jest 

nie tylko wyposażenie osób uczących się w wiedzę, 

zrozumienie i umiejętności, ale także wzmocnienie 

w nich gotowości do podejmowania działań  

na rzecz obrony i promowania praw człowieka, 

demokracji i rządów prawa w społeczeństwie.  



Edukacja Obywatelska  

i Edukacja o Prawach Człowieka 

„Wszelkie działania edukacyjne powinny być zgodne z 

wartościami i zasadami demokracji i praw 

człowieka oraz je promować.  

W szczególności sposób kierowania instytucjami 

edukacyjnymi, w tym szkołami, powinien 

odzwierciedlać i upowszechniać wartości związane 

z prawami człowieka oraz sprzyjać wzmocnieniu 

pozycji i pogłębianiu uczestnictwa osób uczących 

się, kadry nauczycielskiej, a także wszystkich 

zainteresowanych stron, w tym rodziców.” 



Edukacja Obywatelska  

i Edukacja o Prawach Człowieka 

„Edukacja obywatelska i edukacja o prawach 

człowieka to proces trwający całe życie.  

Skuteczne uczenie się w tej dziedzinie wymaga 

zaangażowania się wielu podmiotów, w tym 

decydentów, nauczycieli i pedagogów, osób 

uczących się, rodziców, instytucji edukacyjnych, 

władz oświatowych, urzędników służby cywilnej, 

organizacji pozarządowych, organizacji 

młodzieżowych, mediów oraz ogółu 

społeczeństwa.” 

 



Edukacja Obywatelska  

i Edukacja o Prawach Człowieka 

EO/EPC to przedmiot i podejście edukacyjne 

 To część programu nauczania  

i elementy przenikające kulturę szkoły. 

Wiedzę teoretyczną uczniowie otrzymują na lekcjach,  

a życie szkoły zorganizowane jest w taki sposób,  

żeby dać im możliwość otrzymania praktycznych 

doświadczeń. 

 Dlatego EO/EPC  to „więcej niż przedmiot”, 

to przekrojowe podejście edukacyjne. 

 



Edukacja Obywatelska  

i Edukacja o Prawach Człowieka 

Nauczanie odbywa się poprzez połączenie aktywnych 

zajęć w klasie z praktycznymi doświadczeniami 

funkcjonowania w demokratycznym środowisku 

szkolnym i lokalnym. 

 Ważne jest JAK odbywa się nauczanie ! 

 Nie może być różnic pomiędzy teorią i praktyką. 



Edukacja Obywatelska  

i Edukacja o Prawach Człowieka 

Nauczanie  „o” 

Nauczanie  „przez” 

Nauczanie  „dla” 



Edukacja Obywatelska  

i Edukacja o Prawach Człowieka 

Nauczanie  „o” 

Bezpieczeństwo 

Równość 

Globalizacja 

Obywatelstwo 

Demokracja 

Dyskryminacja i ksenofobia 

Przemoc 

Ubóstwo ,  … 

 



Karta Edukacji Obywatelskiej  

i Edukacji o Prawach Człowieka 

Wartości EO/EPC 

Godność osobowa 

Wolność jednostki 

Równość (niedyskryminacja) 

Różnorodność 

Solidarność 

Sprawiedliwość społeczna 

Pokój 



Edukacja Obywatelska  

i Edukacja o Prawach Człowieka 

• daje dzieciom, młodzieży i dorosłym szansę na 

zaangażowanie się w te sprawy współczesnego 

świata, które ich interesują; 

• zawiera w sobie wiele aktywnych form uczenia się 

oraz stwarza młodzieży i dorosłym liczne okazje do 

dyskusji i debaty na temat kwestii kontrowersyjnych; 

• to edukacja „przyszłościowa”– młodzi ludzie aktywnie 

dyskutują, w jaki sposób mogą uczynić świat lepszym 

miejscem do życia 



Kultura demokracji 

Promowanie demokracji, praw człowieka, 

praworządności, solidarności, sprawiedliwości 

społecznej i pokoju. 

Kształtowanie szacunku do siebie samego i do 

innych, poszanowania godności każdego 

człowieka. 

Promowanie i rozumienie różnorodności. 

Kształtowanie aktywnej postawy obywatelskiej. 



Kompetencje  

dla Kultury Demokracji 

Rada Europy opracowała model  

Kompetencji dla Kultury Demokracji,  

który określa podstawowe wartości, 

umiejętności, postawy i wiedzę  

(i jej krytyczne rozumienie),  

których  każdy obywatel w demokratycznym 

społeczeństwie potrzebuje do tego,  

by być aktywnym i odpowiedzialnym .  

 



Kompetencje  

dla Kultury Demokracji 

„Model opisuje kompetencje,  

które muszą zdobyć uczniowie, jeśli mają  

w przyszłości stać się skutecznymi 

obywatelami, uczestniczącymi w życiu 

swoich społeczności i żyjącymi razem w 

pokoju z innymi, jako równymi,  

w zróżnicowanych kulturowo 

społeczeństwach demokratycznych.” 



Kompetencje  

dla Kultury Demokracji 

„W obecnej sytuacji używa się terminu „kultura 

demokracji”, a nie „demokracja”, aby podkreślić 

fakt, że choć demokracja nie może istnieć bez 

demokratycznych instytucji i praw, nie mogą one 

działać w praktyce, jeśli nie opierają się na  

demokratycznych wartościach, postawach i 

praktykach.” 

 



https://www.schoole

ducationgateway.eu/

pl/pub/resources/pub

lications/competence

s-for-democratic-

cul.htm 

https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/publications/competences-for-democratic-cul.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/publications/competences-for-democratic-cul.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/publications/competences-for-democratic-cul.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/publications/competences-for-democratic-cul.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/publications/competences-for-democratic-cul.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/publications/competences-for-democratic-cul.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/publications/competences-for-democratic-cul.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/publications/competences-for-democratic-cul.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/publications/competences-for-democratic-cul.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/publications/competences-for-democratic-cul.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/publications/competences-for-democratic-cul.htm




Kompetencje  

dla Kultury Demokracji 

Wartości 

poszanowanie godności i praw człowieka 

poszanowanie różnorodności kulturowej 

poszanowanie demokracji, sprawiedliwości, 

uczciwości, równości i praworządności 

 



Kompetencje  

dla Kultury Demokracji 

Postawy 

otwartość na odmienność kulturową, odmienne 

wartości i przekonania, światopogląd i zwyczaje 

szacunek 

świadomość obywatelska 

odpowiedzialność 

skuteczność w działaniu (sprawczość) 

tolerancja niejednoznaczności 



Kompetencje  

dla Kultury Demokracji 

Umiejętności 
umiejętność samodzielnego uczenia się 

umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia 

umiejętność słuchania i obserwowania 

empatia 

elastyczność i zdolności adaptacyjne 

umiejętności językowe i komunikacyjne, 

umiejętność współpracy 

umiejętność  rozwiązywania problemów i konfliktów 

 



Kompetencje  

dla Kultury Demokracji 

Wiedza i jej krytyczne rozumienie 
samoświadomość (krytyczne rozumienie samego 

siebie) 

świadomość językowa i komunikacyjna, 

wiedza i krytyczne postrzeganie świata:  

polityki, prawa, praw człowieka, kultury, 

różnorodności kulturowej i religijnej, historii, 

mediów, gospodarki, zrównoważonego rozwoju 

 



Kompetencje  

dla Kultury Demokracji 

Jak mogę kształtować kompetencje dla kultury 

demokracji jednocześnie z realizacją treści 

programowych? 

Jakie tematy mają taki potencjał? 

Jak mogę to robić na poziomie klasy,  

jako jej wychowawca? 

 



Kompetencje  

dla Kultury Demokracji 

Jakie działania może podjąć szkoła jeśli chce 

kształtować te kompetencje? 

Z jakich zasobów można korzystać, chcąc 

ukształtować u uczniów kompetencje dla kultury 

demokracji? 

Jakie bariery możemy napotkać przy ich 

kształtowaniu? 

Do jakich zachowań ucznia chcemy doprowadzić? 



Kompetencje  

dla Kultury Demokracji 

DESKRYPTORY 

Jakie przykładowe zachowania prezentuje uczeń,  

który daną kompetencję ma ukształtowaną na: 

poziomie podstawowym, 

poziomie  średnim 

poziomie  wysokim 

 
MATERIAŁY: 

• http://www.eycb.coe.int/compasito/contents.html 

• https://www.coe.int/en/web/compass 

 

http://www.eycb.coe.int/compasito/contents.html
http://www.eycb.coe.int/compasito/contents.html
https://www.coe.int/en/web/compass
https://www.coe.int/en/web/compass


Kompetencje  

dla Kultury Demokracji 

EMPATIA 

Poziom podstawowy 

Uczeń: 

jest zdolny rozpoznać kiedy drugi człowiek 

/ kolega potrzebuje jego pomocy, 

wyraża współczucie w stosunku do ludzi, którzy 

ucierpieli w sytuacjach, których był świadkiem 

 



Kompetencje  

dla Kultury Demokracji 

EMPATIA 

Poziom średni: 

Uczeń 

stara się lepiej zrozumieć swoich przyjaciół, 

wyobrażając sobie, jak wygląda sytuacja z ich 

punktu widzenia, 

podejmując decyzję, bierze pod uwagę uczucia 

innych ludzi. 



Kompetencje  

dla Kultury Demokracji 

EMPATIA 

Poziom wysoki 

Uczeń 

wyraża pogląd, że myśląc o ludziach z innych 

krajów, podziela ich radości i smutki 

umie trafnie nazwać uczucia innych ludzi, nawet 

wtedy, gdy oni nie chcą ich pokazywać 



Demokratyczna  

Bezpieczna Szkoła 

Szkoła, która wspiera prawa człowieka,  

demokrację i rządy prawa –  

podstawowe wartości Rady Europy. 

Szkoła stosująca „podejście ogólnoszkolne”,  

gdzie łączy się teorię z praktyką,  

gdzie demokracja przejawia się w treściach 

lekcji, kulturze życia szkoły i strukturze 

zarządzania. 



Demokratyczna  

Bezpieczna Szkoła 

Szkoła, która włącza i wspiera wszystkich 

uczniów, ze wszystkich środowisk, różnych 

narodowości i wyznań, w odpowiedni  

dla ich wieku sposób. 

Szkoła, która zapewnia wysoką jakość 

edukacji dla wszystkich uczniów. 

 









Free to Speak, Safe to Learn 

Kampania, prowadzona we współpracy z 

Europejskim Centrum Wergelanda (Oslo), 

potrwa cztery lata (2018-2022) na poziomie 

krajowym, regionalnym i europejskim.  

Obejmie 50 państw w całej Europie. 

 



Free to Speak, Safe to Learn 

Głównym celem kampanii jest budowanie  

kultury demokracji w szkołach,  

w państwach członkowskich Rady Europy.  

Kampania  ma pokazać, w jaki sposób szkoły w całej 

Europie wspierają dzieci i młodych ludzi w tym,  

by czuli się bezpiecznie i mogli swobodnie 

wyrażać i omawiać kwestie kontrowersyjne. 

 



Free to Speak, Safe to Learn 

6 tematów kampanii 

1.Uwzględnianie głosu dzieci i uczniów. 

2.Omawianie/nauczanie  kwestii kontrowersyjnych. 

3.Zapobieganie przemocy i nękaniu. 

4.Radzenie sobie z propagandą, dezinformacją  

i fake news. 

5. Przeciwdziałanie dyskryminacji. 

6. Poprawa poczucia bezpieczeństwa uczniów  

w szkole. 

 



Free to Speak, Safe to Learn 

Rozwiązania - demokracja w działaniu:  

warunek wstępny dla kultury demokracji 

Demokracja musi być częścią codziennego życia 

każdego obywatela, w tym życia szkoły.  

Rozwój kompetencji dla kultury demokracji  

to kształtowanie postaw i zachowań potrzebnych 

do tego, by demokratyczne instytucje i przepisy 

działały w praktyce. 



Co mogą zrobić szkoły? 

Działać 
Odbędą się wspólne akcje obejmujące sześć tematów 

kampanii i duża konferencja każdego roku. 

Zainteresowane szkoły: 

1. Rozpoczną pracę związaną z kształtowaniem 

Kompetencji dla Kultury Demokracji Rady Europy  

(podpiszą deklarację uczestnictwa). 

2. Prześlą opis nowego lub trwającego projektu  

i / lub dobrą praktykę. 

3. Dołączą do Sieci Szkół Demokratycznych Rady Europy. 



Co mogą zrobić szkoły? 

Dzielić się dobrymi praktykami i sukcesami 

 

Informacje ze szkół o dobrych praktykach 

zostaną udostępnione na stronie kampanii, 

zapewniając możliwości bezpośrednich  

kontaktów pomiędzy szkołami. 

 



Więcej informacji: 

 

www.coe.int/web/free-to-speak-safe-to-learn 
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http://www.coe.int/web/free-to-speak-safe-to-learn
http://www.coe.int/web/free-to-speak-safe-to-learn


Współczesne podejścia  

w Edukacji dla Demokracji 

• Wartości  

• Kompetencje  

• Podejście ogólnoszkolne 

 





Pytania do prelegenta 



Kontakt do prelegenta 

 

 

 

m.rafalska@cen.lomza.pl 

 

mailto:m.rafalska@cen.lomza.pl
mailto:m.rafalska@cen.lomza.pl
mailto:m.rafalska@cen.lomza.pl
mailto:m.rafalska@cen.lomza.pl


Materiały i nagranie z 

webinarium  
Prezentacja i 

materiały 

zostaną 

udostępnione 

po webinarium 

na stronie 

wydarzenia – 

zakładka PLIKI 

Link do nagrania pojawi 

się do tygodnia czasu w 

zakładce forum na 

stronie wydarzenia 

Planujemy również upublicznić nasze 

nagranie na kanale YouTube 



Quiz powebinaryjny i 

certyfikaty 

 

Zapraszam do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie online: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/seminariumonline 

 

 

Uwaga: certyfikaty prześlemy mailem wyłącznie do osób, 

które wezmą udział w ankiecie powebinaryjnej. 

Certyfikaty zostaną przesłane do tygodnia czasu od 

wydarzenia. 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/seminariumonline
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/seminariumonline


Krajowe biuro eTwinning 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

al. Jerozolimskie 142A 

02-305 Warszawa 

Tel.: +48 22 46 31 000 

Jolanta Gradowska 
jolanta.gradowska@frse.org.pl  

Tel.: +48 22 46 31 226 

www.etwinning.pl 
etwinning@frse.org.pl  

Skype: etwinning_polska 
www.facebook.com/eTwinningPolska 

Twitter: @eTwinningPolska 

mailto:jolanta.gradowska@frse.org.pl
mailto:etwinning@frse.org.pl
http://www.facebook.com/eTwinningPolska

