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1. Wprowadzenie
Oddajemy w Państwa ręce poradnik dotyczący efektywnego prowadzenia
konsultacji społecznych dla młodzieży i osób poniżej 30 roku życia. Granica
wiekowa, choć w tym przypadku istotna i wyraźnie nakreślona jest oczywiście
w pewnej mierze umowna. Skupiamy się na specyfice osób młodych jednak
z pewnością wiele treści i porad, znajdzie szersze zastosowanie w konsultacjach
społecznych i sprawdzi się też w przypadku innych grup wiekowych.
Tworząc poradnik wyszliśmy od problemów, które wiążą się z angażowaniem
osób poniżej 30 roku życia. Dalej zwracamy uwagę na (często zbyt mało
akcentowane) potrzeby uczestników konsultacji społecznych. Następnie
omawiamy powody, dla których z perspektywy organizatorów warto angażować
ludzi młodych. W kolejnej części znajdą Państwo praktyczne porady
organizacyjne. Poradnik kończy omówienie wybranych sześciu technik
konsultacji społecznych (np. lekcji obywatelskich, kartek pocztowych itd.), które
szczególnie polecamy, jeśli uczestnikami konsultacji są osoby młode. Opisy
technik są ponadto wzbogacone przykładem dobrej praktyki z jej zastosowania
w Polsce lub zagranicą.
Nasz poradnik kierujemy w szczególności dla pracowników samorządowych,
którzy zajmują się organizacją konsultacji społecznych na co dzień. Chcemy
jednak by był on użyteczny także dla uczestników konsultacji np. mieszkańców,
organizacji pozarządowych czy wszystkich osób zainteresowanych merytoryczną
dyskusją o sprawach gminnych.
Przypominamy też, że choć poradnik dotyczy „konsultacji społecznych”,
to w Polsce utarło się by tego terminu używać szerzej, w kontekście wszystkich
procesów partycypacyjnych angażujących obywateli. W praktyce samorządowej
„konsultacje społeczne” obejmują więc wszystkie trzy zakresy:
 informowania, czyli zakresu zamkniętego, w którym obywatele uzyskują
jedynie wyczerpującą informację na temat planowanych działań
 konsultowania, czyli zakresu negocjowalnego, w którym planowane
działania mogą być modyfikowane w oparciu o sugestie obywateli
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 współdecydowania, czyli zakresu otwartego, w którym organizatorzy
konsultacji wspólnie z obywatelami wypracowują działania dotyczące
omawianego aspektu funkcjonowania gminy
To rozróżnienie jest bardzo ważne żeby zawsze, od samego początku móc
uczciwie ustalić zasady konsultacji i powiedzieć uczestnikom w jakim zakresie się
poruszamy.
Życzymy Państwu udanej lektury i w przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy
do kontaktu!
Dr Krzysztof Mączka
„Badamy”
e-mail: krzysztof_maczka@badamy.eu
Tel. +48 662 622 414

2. Problemy z zaangażowaniem osób poniżej 30 roku życia
Problemów z angażowaniem osób młodych do udziału w konsultacjach
społecznych jest co najmniej kilka. Poniżej znajdą Państwo krótki opis tych, które
są najważniejsze i mogą przysporzyć najwięcej kłopotów podczas organizacji:
1. Niedostrzeganie potrzeb uczestników konsultacji – zapewne każdy
z organizatorów, łatwo wymieni kilka powodów, dla których prowadzone
są konsultacje społeczne (podejmowanie lepszych decyzji, obowiązek
prawny itd.). Problem jednak w tym, że są to „potrzeby organizatorów”.
A co z potrzebami młodych uczestników konsultacji? Po co brać w nich
udział?
2. Niedocenianie interesów – konsultacje społeczne z zasady kojarzą się
z czymś wartościowym. Wielu pewnie zgodzi się, że już sam fakt ich
organizowania jest wartością. Jest to słuszne. Wartością jest kulturalna
i merytoryczna debata. Wartością jest wzajemna komunikacja między
mieszkańcami. Zwracając uwagę na wartości nie możemy jednak
zapomnieć o interesach, o tym co korzystne. Zastanówmy się dlaczego
udział w konsultacjach społecznych służy realizacji interesów ich
uczestników?
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3. Paternalizm – czyli mówiąc prosto traktowanie „z góry” uczestników
konsultacji. Nikt nie lubi być traktowany z wyższością, „jak dziecko”.
Zwłaszcza dzieci, czy aspirująca do dorosłości młodzież. Z pewnością
potwierdzi to każdy rodzic.
4. Pozorność – jeśli uczestnicy konsultacji społecznych wyczuwają w nich
fałsz, to nie będą chcieli brać w nich udziału. W Polsce tradycja
angażowania się w sprawy publiczne była przez wiele lat osłabiana. Młodzi
ludzie, podejmując decyzję o uczestnictwie, często kierują się złymi
doświadczeniami swoich rodziców. Dlatego tak ważne jest zwracanie
uwagi na określenie jasnych reguł i zakresu konsultacji społecznych.
O tym jak sobie z tymi problemami radzić przekonają się Państwo na kolejnych
stronach Poradnika.

3. Co obywatele (zwłaszcza młodzi) mają z konsultacji?

Rozwijanie
umiejętności

Zabawa

Nowe znajomości
rówieśnicze
(kapitał wiążący)

Zewnętrzna sieć
znajomości
(kapitał
pomostowy)

Korzyści
materialne
(w tym
wynagrodzenie)
oraz realizacja
interesów

Dowartościowanie
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Rozwijanie umiejętności – konsultacje społeczne rozwijają szereg umiejętności
miękkich, które mają coraz większe znaczenie w edukacji. Są to umiejętności
słuchania i empatii, wypowiadania się publicznie, formułowania argumentów czy
przekonywania.
Zabawa – czy można myśleć o konsultacjach jak o zabawie? W przypadku
niektórych tematów na pewno tak. Tworzenie wizji rozwoju miasta, operowanie
na makietach, konstruowanie plansz z placami zabaw naszych marzeń to tylko
wybrane przykłady, gdzie zabawa staje się narzędziem do wyrażania własnych
potrzeb i oczekiwań.
Nowe znajomości rówieśnicze (kapitał wiążący) – konsultacje społeczne
uświadamiają nam często, że jesteśmy do siebie podobni, mamy wspólne
marzenia, mówimy o pewnych sprawach tym samym językiem. To wszystko
tworzy więzi w obrębie grupy i buduje jej tożsamość, a w dalszej kolejności –
większą siłę sprawczą.
Zewnętrzna sieć znajomości (kapitał pomostowy) – konsultacje społeczne
pokazują też, że jesteśmy różni, ale te różnice mogą pomagać nam w realizacji
swoich celów. Rozwiązując jakiś problem lokalny mamy wtedy możliwość
przeanalizowania go z perspektywy różnych doświadczeń i wrażliwości, co często
prowadzi do lepszych i bardziej satysfakcjonujących efektów.
Korzyści materialne (w tym wynagrodzenie) oraz realizacja interesów – patrząc
czysto pragmatycznie, udział w konsultacjach społecznych jest sposobem
realizacji indywidualnych lub grupowych interesów. Na przykład, gdy nasz
projekt wygrywa w budżecie obywatelskim. Jeśli konsultacje społeczne
wymagają dużego zaangażowania czasowego warto rozważyć wypłatę
wynagrodzenia dla uczestników, które zrekompensuje, choć częściowo
poświęcony czas (podobnie jak płaci się uczestnikom badań społecznych
np. zogniskowanych wywiadów grupowych 100-200 zł).
Dowartościowanie – udział w konsultacjach społecznych to również forma
dowartościowania swojej aktywności, uzyskania poczucia większej
podmiotowości i sprawstwa, a co za tym idzie – większej pewności siebie.
Uczestnicy konsultacji powinni czuć się jako część procesu, jako partnerzy, a nie
„narzędzia” w rękach organizatorów.
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4. Dlaczego powinniśmy angażować ludzi młodych

Około 20%
społeczeństwa

Kształcenie
obywateli

Grupa
"wykluczona"

Budowanie
wspólnoty
i solidarności
międzypokoleniowej

Bardziej
adekwatne
decyzje

Marketing

Bo to prawie 1/5 naszego społeczeństwa.
Bo „takie będą rzeczypospolite jak ich młodzieży chowanie” – jeśli na wczesnym
etapie nie nauczymy się uczestnictwa w życiu publicznym, nie będziemy mieć
tego nawyku jako ludzie dorośli.
Bo młodzi ludzie, to często grupa „wykluczona” z konsultacji, które
zdominowane są przez pokolenie 60+. Jeśli chcemy traktować konsultacje
społeczne jako mniej lub bardziej reprezentatywny głos mieszkańców, musi
w nich wybrzmiewać również głos ludzi młodych.
Bo potrzebujemy wspólnoty i solidarności międzypokoleniowej – dlaczego to
takie ważne? – bo czyni z nas ludzi życzliwych i gotowych do współpracy, a co za
tym idzie – gotowych do wzajemnej pomocy.
Bo takie decyzje i rozwiązania są bardziej adekwatne, trafne – jeśli zostawimy
rozwiązanie danego problemu jednej grupie społecznej, ryzykujemy, że nie
będzie ono odzwierciedlać uwag i opinii innych.
Bo młodzi ludzie dostarczają nam bardzo dużo ciekawych i kreatywnych
pomysłów, którymi potrafią zarażać innych.
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5. Praktyczne porady
Dostępność
Zadbaj o dostępność! Konsultacje społeczne powinny odbywać się w miejscu, do
którego łatwo jest wszystkim dotrzeć (również osobom z niepełnosprawnością)
i które jest dobrze znane mieszkańcom. Nie zawsze szkoła lub urząd to najlepsze
pomysły (z uwagi na skojarzenia z hierarchiczną strukturą i dyscypliną). Pamiętaj,
że spotkania powinny odbywać się po godzinie 17.00, a najmniejszej frekwencji
możemy spodziewać się w poniedziałki i piątki. Jeśli to możliwe postaraj się
o poczęstunek.
Partnerstwo
Nikt nie lubi być traktowany „z góry”. Należy o tym pamiętać podczas organizacji
wszystkich procesów konsultacyjnych a zwłaszcza tych, w których angażujemy
ludzi młodych. Przekora i skłonność do pdważania autorytetów, które są domeną
zwłaszcza ludzi młodych sprawią, że wszelkie próby „paternalizacji” (traktowanie
uczestników jak dzieci lub osoby niższe) zostaną od razu wychwycone i będą
działały na niekorzyść konsultacji. Konsultacje społeczne powinny odbywać się
na stopie partnerskiej. Takie same zasady powinny obowiązywać organizatorów
jak i uczestników. Warto zaangażować choćby część uczestników konslutacji
nieco bardziej np. poprzez utworzenie młodzieżowego komitetu doradczego,
pomoc w moderacji spotkania, robieniu zdjęć itp. Uczestnicy konsultacji
występujący także w roli organizatorów uwiarygadniają proces i potwierdzają
jego partnerski charakter.
Dobry plan
Bardzo ważny jest dobry plan. Przygotowując proces konsultacji musisz
odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
1. Co lub jaki zakres podlega konsultacjom?
2. Czy można spodziewać się dużego zainteresowania tematem?
3. Czy zrozumienie przedmiotu konsultacji może być trudne dla
mieszkańców? Czy trudno będzie im wyrażać własne opinie? Jeśli tak, to co
należałoby szczególnie wyjaśnić?
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4. Czy proces konsultacji ma charakter wieloetapowy? Jakie to będą etapy?
5. Co chcemy uzyskać dzięki konsultacjom? Po co je robimy? Jaki jest ich cel?
6. Do kogo adresujemy konsultacje? Jacy interesariusze są ważni z punktu
widzenia procesu konsultacji? Kogo warto włączyć w konsultacje?
7. Jakimi kanałami będziemy docierać do uczestników?
8. W jaki sposób będziemy zbierać opinie?
9. Jaki przewidujemy harmonogram konsultacji?
10. Ile pieniędzy planujemy wydać na organizację konsultacji?
11. Kto będzie odpowiedzialny za proces konsultacji od strony merytorycznej
i organizacyjnej?
12. Jak planujemy podsumować konsultacje i poinformować o ich wynikach
uczestników?
Atrakcyjność
Spraw by konsultacje społeczne były atrakcyjne i przykuwały uwagę młodych
ludzi a także stymulowały ich aktywność. Jeśli mają charakter otwartego
spotkania, dyskusji itp. spraw by miały w sobie coś ze „spotkania z ciekawym
człowiekiem”.
Prowadzący konsultacje powinien mieć dobry kontakt z młodzieżą i traktować
uczestników jak równych sobie. Powinien być także osobą od której uczestnicy
mogą się czegoś nauczyć (sposób prezentacji, prowadzenie dyskusji itp.). Jeśli
natomiast konsultacje mają formę, która nie dotyczy interakcji zadbaj o oprawę
graficzną i niekonwencjonalną formę (np. kartki pocztowe zamiast ankiet).
Praca „nad” grupą docelową
Pracując z młodzieżą odpowiedz sobie na pytanie kogo dokładnie masz na myśli.
Pamiętaj, że różnice kompetencji według wieku są bardzo wyraźne.
Siódmoklasiści nie zawsze chętnie będą wypowiadać się w towarzystwie kolegów
z ósmej klasy, co może negatywnie wpłynąć na całą grupę i uzyskane przez nią
wyniki. Ten sam scenariusz zajęć może inaczej „działać” wśród uczniów szkół
podstawowych, liceum czy studentów.
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Promocja
Wykorzystanie internetu do promocji konsultacji społecznych – oczywiste?
Nie zawsze.
Temat konsultacji społecznych w sieci musi być przedstawiony w sposób
atrakcyjny i wywołujący pozytywne emocje, opatrzony ciekawymi grafikami lub
ładnymi zdjęciami. Pamiętajmy, że internauci są on-line 24 godziny na dobę,
a moderacja komentarzy na facebooku na potrzeby konkretnego procesu może
być zlecona - urzędnik nie musi pracować 24h na dobę.
Należy zadbać o odpowiedni, nieurzędowy język postów, korzystając z ikonek,
które oferują nam narzędzia w mediach społecznościowych.
Facebook daje również możliwość tworzenia prostych ankiet czy organizacji
wydarzeń. Jeśli mamy dobrze rozpoznane środowisko lokalne warto uderzyć do
konkretnych grup, które udostępnią naszego posta na swoich stronach.
Last but not least, social media to nie tylko facebook. Do młodzieży coraz częściej
należy docierać przez inne aplikacje jak np. instagram, które na razie praktycznie
nie są wykorzystywane w samorządach.
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Przykłady:

Źródło: Lepsza Gmina Czerwonak
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Filmik z losowania na żywo numerów na karcie do głosowania.
Źródło: Luboński Budżet Obywatelski
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6. Skrzynka z narzędziami
W tej części poradnika znajdą Państwo wybrane techniki konsultacji społecznych,
które są szczególnie polecane w angażowaniu ludzi młodych. Wybraliśmy
6 technik:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kawiarenkę obywatelską
Vox pops
Kartki pocztowe
Graffiti
Lekcje obywatelskie
Obywatelskie debaty oksfordzkie

Każda z omawianych technik została dokładnie opisana, wzbogacona przykładem
jej zastosowania (dobrą praktyką) oraz podsumowana, w krótkiej tabelce
ze względu na jej wady, zalety, możliwości zastosowania, koszty oraz
czasochłonność.

6.1. Kawiarenka obywatelska

Nazwa metody: Kawiarenka
Obywatelska

Czas przygotowania: 4 tygodnie

Zalety

Wady

 Daje ona szansę raczej
wstępnego rozpoznania potrzeb
i oczekiwań

 Niewielki wpływ na podejmowane
decyzje
 Zaangażowanie kilku moderatorów
(do każdej podgrupy/stolika)

 Pozwala zidentyfikować
problemy w dyskutowanym
obszarze.
Zastosowanie:

 Wstępne dyskusje na temat wizji rozwojowych gminy i jej polityk
sektorowych
 Burze mózgów
 Spotkania ewaluacyjne.
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Opis
To lżejsza forma partycypacji, której zaletą jest możliwość "przełamania lodów"
pomiędzy administracją a mieszkańcami, a także nieskrępowana forma dyskusji.
Aby je zorganizować potrzeba:
1. Kawiarni na przynajmniej 15-20 osób (może być np. świetlica, biblioteka
lub remiza).
2. Kawy i poczęstunku.
3. 4-5 stolików oraz krzeseł.
4. Około 2 godzin czasu na dyskusję.
5. Dobrych chęci i zdjętego krawata.
W przypadku Kawiarenki Obywatelskiej mieszkańcy zostają zaproszeni na
otwarte spotkanie w kawiarni. Przybyłe osoby są podzielone na kilkuosobowe
grupy i przy kawie lub herbacie, rozmawiają na dany temat. Po około kwadransie
następuje wymiana uczestników pomiędzy stolikami. Przy każdym stoliku
znajduje się „gospodarz”, który nie opuszcza stolika przez cały czas spotkania.
Zadaniem gospodarza jest streszczenie nowym osobom tego co dotychczas
w trakcie dyskusji przy tym stoliku zostało powiedziane. Na końcu spotkania
gospodarze wszystkich stolików mają za zadanie podsumować to, co zostało
wypowiedziane przy ich stoliku na forum.
W czasie dyskusji obowiązuje kilka zasad, których powinny być przestrzegane:
 Otwartość - słuchaj i szanuj inne punkty widzenia.
 Akceptacja - powstrzymuj się od oceny.
 Ciekawość - próbuj zrozumieć racje innych, a nie przekonywać ich do
swoich racji.
 Odkrycia - kwestionuj przyjętą wiedzę i szukaj nowych informacji.
 Szczerość - mów o tym, co jest dla ciebie osobiście ważne.
 Zwięzłość - mów szczerze i z głębia serca, ale nie przedłużaj bez potrzeby.
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Dobra praktyka
Poznańska Kawiarenka Obywatelska była realizowana przez Urząd Miasta
Poznania w latach 2013-2014, kiedy w jej ramach odbyło się kilkanaście spotkań
poświęconych takim tematom jak: pomniki w przestrzeni publicznej, aktywność
młodych mieszkańców i wolontariat, nowe funkcjonalności karty PEKA,
przyszłość sektora pozarządowego, zachęcanie mieszkańców do sprzątania po
swoich psach, odnowa Starego Rynku, przyszłość Golęcina i Rusałki, przestrzeń
publiczna bez reklam i wiele innych.

Źródło: https://gloswielkopolski.pl/przyjdz-do-poznanskiej-kawiarenki-obywatelskiej
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6.2. Vox pops

Nazwa metody:
Vox pops („sondy uliczne”)

Czas przygotowania: 1-2 tygodnie

Zalety

Wady

 Możliwość dodarcia do szerokiej
grupy młodych ludzi, w krótkim
czasie

 Ograniczona możliwość
pogłębionej rozmowy
 Mały stopień reprezentatywności

 Posiadanie zarejestrowanych
wypowiedzi, które mogę
spełniać funkcję materiałów
promocyjnych w mediach
społecznościowych

 Konieczność posiadania sprzętu
np. kamery (może być w telefonie)

 Nie ma konieczności
rozbudowanego planowania
Zastosowanie:
 Jako część szerszego procesu konsultacyjnego
 Wstępne rozpoznanie opinii
 Promowanie angażowania się w sprawy społeczne

Opis
Metoda ta ma postać sondy ulicznej na tematy społeczne. Dwie osoby chodzą
np. po terenie szkoły i zadają jedno lub kilka krótkich pytań uczniom. Jedna osoba
prowadzi rozmowę zaś druga ją nagrywa. Pytania powinny być jasne i krótkie.
Nagrane wypowiedzi mogą być następnie publikowane social mediach. Dobrze
jeśli ten rodzaj konsultacji ma charakter rówieśniczy tzn. sondy realizują również
uczniowie.
Dobra praktyka
Źródła krajowe jak i zagraniczne rzadko podają opisy przykładów tej metody
zważywszy na jej prostotę i niskie koszty. Prowadząc sondy warto kierować się
kilkoma zasadami, które wywodzą się z pracy dziennikarskiej:
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zadawaj sprawiedliwe i uczciwe pytania
pytaj różnorodną próbkę osób
dokładnie zapisuj (nagrywaj) odpowiedzi
rzetelnie i uczciwie sprawozdawaj to co powiedzieli uczestnicy sondy

Źródło: https://dotsub.com/view/d648ffa8-a6f9-4c29-980257d018f8c104?fbclid=IwAR2wpK1neldwaS_y8Zt5nzLGmLimsRQUmqMF8BZtPfFHWYHaNVK8
1jkPjs4
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6.3. Kartki pocztowe

Nazwa metody: Kartki pocztowe

Czas przygotowania: 4-10 tygodni

Zalety

Wady

 Dotarcie do dużej grupy osób

 Brak interakcji między
uczestnikami

 Niekonwencjonalna forma

 Brak dyskusji z organizatorami

 Możliwość zaangażowania
uczestników w proces
projektowania

 Ryzyko uzyskania części
bezużytecznych odpowiedzi
(na zasadzie żartu)

Zastosowanie:
 Wstępne zbieranie głosów oraz opinii
 Część szerszego procesu konsultacyjnego

Opis
Co do zasady jest to atrakcyjniejsza i skrócona forma ankiety pocztowej. Metoda
polega na przygotowaniu kartki pocztowej, która jest dystrybuowana wśród
uczestników konsultacji. Awers pocztówki stanowi np. pytanie lub problem,
którego dotyczą konsultacje społeczne. Może to być również zdjęcie lub rysunek.
Rewers pocztówki zawiera miejsce na wyrażenie opinii (ewentualnie 3-4 krótkie
pytania ankietowe), krótki opis procesu konsultacyjnego oraz odnośnik do
miejsca w którym można uzyskać więcej informacji (link, numer telefonu, adres
instytucji). Kartka powinna mieć wypisane dane adresowe oraz być „z góry”
opłacona.
W proces przygotowania kartki pocztowej można zaangażować uczestników
konsultacji np. w formie konkursu dla młodzieży.
Dobra praktyka
Organizacja charytatywna Wee Break Midlothian (Wielka Brytania)
przeprowadza co dwa lata zakrojone na szeroką skalę badanie, aby zapewnić
zrzeszonym w niej opiekunom możliwość skomentowania ich doświadczeń oraz
problemów. W 2013 roku organizacja wysłała krótką ankietę do wszystkich
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opiekunów w bazie danych (5498 osób). Ankieta była reklamowana na stronie
internetowej stronie internetowej, w biuletynach na szkoleniach i poprzez sieci
opiekunów. Opiekunowie otrzymali opłaconą kopertę, mieli siedem tygodni na
odesłanie kwestionariusza i mogli wybrać, czy chcą wziąć udział w losowaniu
nagród (kwestionariusze mogą być również anonimowe). Otrzymano
714 odpowiedzi, co sprawia, była największa ankieta przeprowadzona
dotychczas w tej organizacji.

Źródło: https://lx.iriss.org.uk/sites/default/files/resources/sbf-easy-consultation-toolkit.pdf
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6.4. Graffiti

Nazwa metody:
Graffiti (lub „Mówiące ściany” )

Czas przygotowania: 4 tygodnie

Zalety

Wady

 Anonimowość odpowiedzi

 Trudność w interpretacji
komentarzy

 Niskie koszty

 Zazwyczaj brak możliwości
pogłębienia odpowiedzi

 Łatwość wykorzystania
 Nieformalność

 Duże ryzyko „żartobliwych”
komentarzy

Zastosowanie:
 Burza mózgów
 Wstępne rozpoznanie lub identyfikacja problemu

Opis
W łatwo dostępnej przestrzeni publicznej (np. na szkolnym korytarzu) ustawiona
zostaje tablica lub wyznaczone miejsce na ścianie na którym uczniowie mogą
nanosić komentarze w formie pisemnej lub rysunkowej. Tablica może być
jednym z elementów szerszego procesu konsultacyjnego np. podczas dyskusji
grupowej. Na tablicy jest zapisany problem lub temat konsultacji. Uczniowie
mają do dyspozycji kredę, flamastry, farby lub karteczki. Warto zaangażować do
opieki nad tablicą przedstawicieli samorządu szkolnego lub uczniów ze starszych
klas. Zminimalizuje to ryzyko potencjalnych żartów. Po zakończeniu zbierania
opinii tablica może być promowana w mediach społecznościowych. Na jej
podstawie można przeprowadzić bardziej pogłębioną dyskusję z uczniami
np. w formie kawiarenki obywatelskiej lub debaty oksfordzkiej.
Dobra praktyka
Podczas jednego z procesów konsultacyjnych w Belgii uczestnicy zostali
poproszeni o to by wskazać, co im się podobało (J'AI AIMÉ), co nie się nie
podobało (J'AI PAS AIMÉ), a także o wyrażenie wszelkich komentarzy
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dotyczących wydarzenia, w którym brali udział (J'AI UNE). Równej wielkości
tablice z poszczególnymi pytaniami podczas konsultacji były rozmieszczone
w różnych miejscach (na poniższym zdjęciu są przedstawione obok siebie w celu
łatwiejszej prezentacji).

Źródło: https://www.europlanet-society.org/wp-content/uploads/2019/08/tool-2-graffitiwall.pdf
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6.5. Lekcje obywatelskie

Nazwa metody:
Lekcje obywatelskie

Czas przygotowania: 4-6 tygodni

Zalety

Wady

 Wykorzystanie metod
warsztatowych

 Czasami pojawiają się trudności
organizacyjne związane
z możliwością prowadzenia takich
zajęć na terenie szkoły

 Duża interaktywność
 Rozwijanie umiejętności
miękkich (prowadzenie
dyskusji itp.) wśród uczniów
Zastosowanie:

 Nauka podstawowych metod i technik konsultacji społecznych
 Polecane w szczególności na lekcjach Wiedzy o społeczeństwie

Opis
Lekcje obywatelskie odbywają się na zasadzie symulacji procesu konsultacyjnego
w oparciu o przygotowany scenariusz lekcji. W zależności od wieku uczestników
oraz czasu, którym dysponujemy scenariusz może zawierać mniej lub bardziej
rozwinięte elementy rzeczywistego procesu. Na początku uczniowie poznają cele
i założenia danej metody konsultacyjnej np. budżetu obywatelskiego. Następnie
dzielimy klasę na kilka grup (3-5 osobowych). Każda z grup ma za zadanie
opracować krótki projekt do budżetu obywatelskiego w oparciu o kartę
problemu lub wskazany temat i grupę docelową. Następnie poszczególne grupy
mają za zadanie przedstawić pozostałym uczniom swój projekt i zachęcić do
głosowania. W kolejnym etapie przeprowadzone zostaje głosowanie.
Do wykorzystania uczniowie mają zazwyczaj 2 głosy. Można głosować na swój
projekt natomiast na każdy projekt można oddać tylko 1 z posiadanych głosów.
W kolejnym etapie przeprowadzone jest komisyjne liczenie głosów z udziałem
przedstawicieli poszczególnych zespołów. Po zakończeniu liczenia głosów ma
miejsce nagrodzenie zwycięskiego zespołu oraz krótkie podsumowanie lekcji
przez prowadzącego eksperta.
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Dobra praktyka
Lekcje obywatelskie organizowane były dotychczas np. w wybranych szkołach
gmin z powiatu poznańskiego (Czerwonak, Luboń) w klasach 7 i 8. Obejmowały
one dwa bloki zagadnień: budżet obywatelski i sąd obywatelski (konsultacje
planistyczne).
W ramach zajęć z „budżetu obywatelskiego” uczniowie zapoznali się z etapami
budżetu obywatelskiego, a także uczestniczyli w symulacji procesu zgłaszania
projektów, ich weryfikacji oraz głosowania. Projekty, po pracy w grupach, były
prezentowane na forum przed wszystkimi uczniami, którzy oddawali potem na
nie swoje głosy.

Źródło:https://www.facebook.com/LubonskiBudzetObywatelski/photos/a.10549284079297
77/2261703387252267/?type=3&theater

W przypadku zajęć z „sądu obywatelskiego”, po omówieniu zasad tej techniki,
rozdawano uczniom karty z opisem zadania oraz rolą w procesie. Zadanie
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polegało na przygotowaniu wystąpienia w obronie swojego pomysłu oraz
przekonania do tego pomysłu ławników, którzy ogłaszali werdykt.
Na zakończenie dyskutowano o szansach i ograniczeniach techniki sądu
obywatelskiego do rozwiązywania konfliktów społecznych.
Dzięki przeprowadzonym zajęciom uczniowie nabyli więcej kompetencji
społecznych i wiedzy w obszarze edukacji obywatelskiej, poznali zasady dialogu
i debaty oraz umiejętność podejmowania decyzji w sposób partycypacyjny.
W charakterze pomocników do prowadzenia lekcji warto zaangażować
przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta, tak jak zostało to zrobione
w Luboniu. Mieli oni za zadanie służyć czuwać nad przebiegiem pracy grupowej
i pomagać swoim młodszym kolegom w pracy.

6.6. Obywatelskie debaty oksfordzkie

Nazwa metody:
Obywatelskie debaty oksfordzkie

Czas przygotowania: 4-6 tygodni

Zalety

Wady

 Wykorzystanie metod
warsztatowych

 Konieczność wyłonienia 8 uczniów
pełniących rolę mówców

 Duża interaktywność

 Stres związany z wystąpieniami
publicznymi

 Rozwijanie umiejętności
miękkich wśród uczniów
 Precyzyjne ramy czasowe
Zastosowanie:

 Poznanie wad i zalet dyskutowanych kwestii
 Rozwiązanie dwubiegunowych sporów

Opis
Debata oksfordzka jest sformalizowanym rodzajem dyskusji, w której dwie
drużyny debatują wokół określonej tezy. Jedna drużyna (tzw. propozycja) ma
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za zadanie bronić tezy. Druga natomiast (tzw. opozycja) powinna ją obalić.
Stanowisko drużyn jest zazwyczaj ustalone na drodze losowania przed debatą.
Dzieje się tak dlatego, żeby debatanci musieli się przygotować zarówno
do popierania jak i obalania tezy.
Poszczególni mówcy mają na swoje wystąpienia ograniczony czas (zwykle
4-5 min.). Mówcy występują naprzemiennie. Debatę rozpoczyna drużyna
propozycji a kończy drużyna opozycji.
W skład obydwu drużyn wchodzi po 4 mówców. Ich role są następujące:
Pierwszy mówca wprowadza do debaty, przedstawia tezę, definicje pojęć
stosowanych przez swoją drużynę zarysowuje argumentację swojej drużyny.
Jeżeli wystarczy czasu może także rozwinąć także pierwszy argument.
Drugi mówca rozwija argumentację swojej drużyny. To w jego mowie właśnie
powinny znaleźć się wszystkie argumenty, które jego drużyna postanowiła
zastosować.
Trzeci mówca ma za zadanie wychwytywać słabości w argumentacji drużyny
przeciwnej, przedstawić je oraz przedstawić kontrargumentację.
Czwarty mówca podsumowuje stanowisko swojej drużyny, przypomina jej
argumentację, słabości argumentacyjne drużyny przeciwnej oraz
kontrargumentację. Nie powinien natomiast wprowadzać nowych argumentów.
Podczas wystąpień poszczególnych mówców powinna panować absolutna cisza.
Drużyna przeciwna może opcjonalnie zadawać pytania, muszą one jednak być
krótkie (maks. 15 sekund), a o przyjęciu pytania decyduje aktualnie
przemawiający mówca.
Nad przebiegiem debaty czuwa Marszałek, który udziela głosu poszczególnych
mówcom, oraz pilnuje porządku debaty. Asystować może mu Sekretarz pilnujący
czasu i notujący napomnienia dotyczące: niewłaściwych zachowań
(np. przeszkadzanie, stosowanie argumentów obraźliwych itp.). Obowiązki
te może jednak także pełnić Marszałek.
Wystąpienia poszczególnych drużyn mogą być oceniane przez Jury, które
decyduje o werdykcie.
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Warto zaangażować do udziału w debacie innych uczniów w charakterze
publiczności. Publiczność może zadawać pytania mówcom, jednak ze względu na
porządek debaty dopiero po wystąpieniach ostatnich mówców. Wśród
publiczności można zostać przeprowadzone głosowanie dotyczące tezy przed
oraz po debacie, żeby uchwycić ewentualną zmianę poglądów w stosunku do
tezy debaty.
Dobra praktyka
Obywatelskie debaty oksfordzkie były dotychczas stosowane np. w szkołach
podstawowych na terenie gminy Czerwonak. Dotyczyły one takich kwestii
(tez jak): „Nie warto angażować się w życie szkoły”, „Warto brać udział
w wyborach”, „Nie warto brać udziału w budżecie obywatelskim”, „Plastik jest
niezbędny” itd.

Źródło:https://www.facebook.com/LepszaGminaCzerwonak/photos/pcb.109508741403219
1/1095086420698957/?type=3&theater
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Szkoły zazwyczaj proponowały tezy samodzielnie, które były doprecyzowane
przez eksperta. Zdaniem szkół było wyłonienie 8 uczniów, które tworzyły dwie
drużyny. Uczniowie Ci mieli za zadanie pełnienia roli zarówno propozycji jak
i opozycji. Na ok. tydzień przed debatą ekspert przeprowadzał lekcję szkoleniową
wyłącznie dla 8 mówców, którzy mogli zaznajomić się z tą metodą prowadzenia
dyskusji, zadać pytania oraz wziąć udział w próbnej debacie. Lekcja
wprowadzająca jest szczególnie ważna jeśli uczniowie wcześniej nie znali tej
techniki.
Debaty były organizowane jako wydarzenia ogólnoszkolne z udziałem uczniów
z różnych klas w charakterze publiczności.
Szczególną wartością dodaną były pytania od publiczności. Ujawniły one kwestie
problematyczne dla uczniów, które nie zawsze mają okazję pojawić się
w dyskusjach podczas lekcji.
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