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Zaangażowanie młodzieży w projekt - dobre praktyki
ANNA WAWDYSZ SEP 29, 2020 01:21PM

ZAANGAŻOWANIE - co
motywuje młodzież?

Fundusz Samorządów Uczniowskich w
Poznaniu
Realizacja własnych pomysłów, szybki efekt i pozytywna zmiana
w otoczeniu

Fundusz Samorządów Uczniowskich - co to takiego?
by Miasto Poznań

YOUTUBE

Zwolnieni z teorii
Młodzież realizuje własne projekty społeczne

Zdobądź certyfikat ceniony przez
pracodawców na całym świecie!
Robiąc projekt społeczny zdobywasz
doświadczenie w zarządzaniu, którym
zabłyśniesz podczas rozmów
rekrutacyjnych. W oparciu o wiedzę od
Coca-Cola, Google i Project Management Institute przygotowaliśmy
przewodniki z marketingu, umiejętności cyfrowych i zarządzania
projektami. To praktyczne wskazówki, które pomogą Ci skutecznie
zrealizować projekt.

ZWOLNIENI Z TEORII

https://awangardoweszczekociny.wordpress.com/

Program Wsparcia Samorządów
Uczniowskich #SU-w-ak

https://mlodziez.krakow.pl/2017/09/27/co-to-jest-
samorzadowa-liga-mistrzow/

https://m.facebook.com/KOMiSzs/?locale2=pl_PL

WSPARCIE - jak wzmocnić
liderki i liderów?

Spółdzielnie uczniowskie
Przykład: Spółdzielnia Uczniowska VZÓR z Poznania

VZÓR do naśladowania
by Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

YOUTUBE

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni
Socjalnych w Poznaniu

Stowarzyszenie Na Rzecz
Spółdzielni Socjalnych
2020-09-07 / Kategoria: Aktualności
Rozpoczęliśmy realizację nowego
projektu - Włącznik Innowacji Społecznych. Celem projektu jest
skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-
innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce.
Pierwszy nabór odbędzie się już wkrótce. 2020-09-07 / Kategoria:
Aktualności Ogłaszamy termin otwarcia rundy nr 2/2020 naboru
wniosków w projekcie Nastaw się na rozwój.

SPOLDZIELNIE

Debaty Oksfordzkie
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Przykład: Poznańska Liga Debat

Poznańska Liga Debat
Poznańska Liga Debat, Poznań. 689
likes. Poznańska Liga Debat 2018/19 to
reaktywacja projektu realizowanego w
roku szkolnym 2014/15 Obecnie trwa
druga edycja 2019/2020

FACEBOOK

Poznańska Akademia Liderów

Poznańska Akademia Liderów |
Mamy to! Z nieskrywaną przyjemnością
ogłaszamy, że rekrutacja do tegorocznej
edycji Poznańskiej Akademii Liderów
dobiegła końca! Zainteresowanie
projektem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, bardzo cieszymy
się, że aż tyle osób wyraziło chęć udziału w Akademii Nadesłane
formularze wskazują, że jesteście aktywnymi oraz ambitnymi
młodymi osobami i wierzymy, że świat stoi przed[...]

1UNIWERSYTET

Wolontariat sposobem na
samodoskonalenie!
Projekt rozwojowy dla młodych!

Cel
Fundacja Jeden Uniwersytet od samego
początku swojego istnienia wspiera
młodych ludzi w zakresie podnoszenia
ich kompetencji zawodowych angażując
ich w prace wolontariatu. Mamy wielką
przyjemność zaprezentować projekt
który da uczestnikom kompleksową wiedzę i kompetencje
pozwalające na rozwój zawodowy i planowanie kariery.

1UNIWERSYTET

Akcja Masz Głos
Ogromne wsparcie i wymiana doświadczeń www.maszglos.pl 

Krakowska Akademia Samorządności -
Zmieniamy uczniów w Liderów !!!
https://mlodziez.krakow.pl/krakowska-akademia-
samorzadnosci-2/

KOMUNIKACJA - kanały i
narzędzia

Wirtualna rzeczywistość
Przykład �lmiku 360 stopni: „Poznań Przyciąga” 

Poznań przyciąga 360 stopni
by Miasto Poznań

YOUTUBE

Wirtualna rzeczywistość c.d.
Aplikacja Cardboard (do oglądania �lmów 360 stopni na
smartfonie)

Cardboard - Aplikacje w Google Play
Aplikacja Cardboard daje dostęp do
rzeczywistości wirtualnej na smartfonie.
Ułatwia korzystanie z ulubionych funkcji
wirtualnej rzeczywistości, odkrywanie
nowych aplikacji i ustawienie gogli. Dołączyliśmy do niej kilka
gotowych prezentacji *Ziemia wybierz się w dowolne miejsce na
świecie z Google Earth. *Przewodnik odwiedź Wersal z lokalnym
przewodnikiem. *Moje filmy obejrzyj swoje nagrania na wielkim
ekranie.

GOOGLE

Quiz KAHOOT
free game-based learning platform

https://www.facebook.com/PozLigDeb/
http://liderzy.1uniwersytet.pl/
http://wolontariat.1uniwersytet.pl/misja-i-cel/
http://www.maszglos.pl/
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.samples.apps.cardboarddemo&hl=pl


Kahoot! | Learning games | Make
learning awesome!
Kahoot! is a game-based learning
platform that brings engagement and
fun to 1+ billion players every year at
school, at work, and at home. Sign up for
free!

KAHOOT!

ClickMeeting
 platforma do webinariów i wideokonferencji 

Twoje Webinarium | Webinar z
Polską Platformą ClickMeeting
Twoja platforma do webinarów. Prowadź
produktywne webinaria za darmo
niezależnie od urządzenia i systemu
operacyjnego!

CLICKMEETING

Microsoft Teams
Czat grupowy

Czat, spotkania, połączenia,
współpraca | Microsoft Teams
Microsoft Teams to centrum pracy
zespołowej na platformie Microsoft 365,
które integruje ludzi, treści i narzędzia,
zwiększając zaangażowanie i
efektywność.

MICROSOFT

Slack
Komunikator

Welcome to your new HQ
Slack is a new way to communicate with
your team. It's faster, better organized,
and more secure than email.

SLACK

Discord
komunikator zaprojektowany dla graczy komputerowych 

Discord | Your Place to Talk and
Hang Out
Whether you're part of a school club,
gaming group, worldwide art community,
or just a handful of friends that want to
spend time together, Discord makes it
easy to talk every day and hang out more often.

DISCORD

Aplikacja Operon45
 do prowadzenia zajęć 45 min. 

Wybieram Operon, wybieram
mobilność
Zaangażowanie uczniów Wykorzystaj na
lekcji metody, które odpowiadają
potrzebom i możliwościom
percepcyjnym uczniów. Zwiększaj ich
aktywność i chęć uczenia się poprzez atrakcyjne materiały
multimedialne. Bądź mobilny podczas lekcji, korzystaj z możliwości
zdalnego wygaszania ekranu i zarządzaj uwagą klasy. Szybkie
przygotowanie do lekcji Dzięki aplikacji wszystkie materiały potrzebne
do przygotowania i na lekcję masz dostępne zawsze pod ręką w
swoim smartfonie.

OPERON.PL

TEDx

Jak w jedną noc znaleźć
sens życia i pójść swoją
drogą | Natalia Bażowska |
TEDx Katowice

Jak w jedną noc znaleźć sens życia i pójść swoją drogą |
Natalia Bażowska | TEDxKatowice
by TEDx Talks

YOUTUBE

Trello
Przejrzyste planowanie - w dbałości o dokładność i
transparentność działań!
https://blog.trello.com/beginner-tips-for-using-trello

Workplace
Facebook dla organizacji

https://kahoot.com/
https://clickmeeting.com/pl
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://slack.com/intl/en-pl
https://discord.com/
https://operon.pl/Aplikacja-Operon-45
https://youtu.be/xl91YQwa1yg
https://blog.trello.com/beginner-tips-for-using-trello


Communication tools for business
Workplace is a communication tool that
connects everyone in your company,
even if they're working remotely. Use
familiar features like Groups, Chat,
Rooms and Live video broadcasting to
get people talking and working together. Marketing Team Company
Announcements London Team Project Planning Team Company
Announcements Open Group · 6,472 Members Hi everybody!

WORKPLACE FROM FACEBOOK

https://www.facebook.com/MlodyKrakow2zero

CANVA
To nie program do komunikacji, ale do świetnej wspólnej pracy
gra�cznej ;)

WWW.CANVA.COM

PUBLIKACJE - ku inspiracji :)

Young power! Justyna Suchecka

30 historii o tym, jak
młodzi zmieniają świat

Young power! 30 historii o tym, jak
młodzi zmieniają świat
Poznaj 30 historii o młodych, którzy
swoją pomysłowością zadziwiają
dorosłych. Zobacz, jak to się robi!
Młodzi, odważni, zaangażowani,
wytrwali! Książka Young power!,
udowadnia, że nie trzeba czekać, żeby
zmienić świat. Justyna Suchecka -
dziennikarka, specjalistka od spraw
młodzieży. Kibicuje dzieciakom w
spełnianiu marzeń, uczy się od nich
myślenia wbrew schematom i razem z
nimi robi hałas.

ZNAK

Opowieści na dobranoc dla młodych
buntowniczek

100 historii imigrantek,
które zmieniły świat 

Opowieści na dobranoc dla młodych
buntowniczek. 100 historii
imigrantek, które zmieniły świat
Opowieści na dobranoc dla młodych
buntowniczek. 100 historii imigrantek,
które zmieniły świat to już trzecia
książka z tej przebojowej serii dla
małych czytelniczek i czytelników.
Znajdziemy w niej 100 opowieści o
niesamowitych kobietach z przeszłości i
z czasów współczesnych.

WYDAWNICTWO-DEBIT

"Street art na warsztat"
Do pobrania: streetartowe techniki, które można zastosować w
realizacji rozmaitych inicjatyw młodzieżowych.

Street art na warsztat - nowy
projekt modelowy!
Projekt modelowy "Street art na
warsztat" Klub Obywatelski "Młody
Obywatel"- Lisewo Malborskie już
gotowy do pobrania. Poradnik opisuje
streetartowe techniki, które można zastosować w realizacji
rozmaitych inicjatyw młodzieżowych. W publikacji stworzonej przez
młodzież ze Stowarzyszenia Witalis znajdziecie mnóstwo
technicznych sztuczek i wiele inspiracji pokazujących, jak Wy możecie
wziąć street art na warsztat przy okazji swoich działań!

ROWNACSZANSE

Biblioteka programu Równać Szanse

https://www.workplace.com/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/766394457/4bd425ed4f89d06dc64ccec68dd29129/Mlody_Krakow_logo_Poziom.jpg
http://www.canva.com/
https://www.znak.com.pl/ksiazka/young-power-30-historii-o-tym-jak-mlodzi-zmieniaja-swiat-justyna-suchecka-169947
https://wydawnictwo-debit.pl/produkt/opowiesci-na-dobranoc-dla-mlodych-buntowniczek-100-historii-imigrantek-ktore-zmi
https://rownacszanse.pl/2019/projekt_modelowy_street_art
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Biblioteka

ROWNACSZANSE

Poznań Młodych 2025

projekt-graficzny-Polityki-dla-ludzi-m%C5%82odych.pdf
PDF document

BADAM.POZNAN.PL

Metoda Dociekań filozoficznych w szkołach
- Fundacja 🤬 https://🤬.pl/edukacja-
filozoficzna/

Edukacja filozoficzna | Spunk -
Fundacja Nowoczesnej Edukacji
Prowadzenie filozoficznych dociekań z
dziećmi i młodzieżą jest metodą kształcenia, w której uprawianie
filozofii, rozumiane jako tworzenie i badanie filozoficznych idei w
grupie złożonej z uczniów i nauczyciela, staje się nauką myślowej
samodzielności, otwartości i wszechstronności. Twórcą idei dociekań
filozoficznych z dziećmi i młodzieżą jest prof.

SPUNK - FUNDACJA NOWOCZESNEJ EDUKACJI

TEDxYouth@Tarnow - strona główna

TEDxYouth@Tarnów 2020 - TEDx
Tarnów
Possibilities are always". Wszystkie
prelekcje na wydarzeniu będą
oscylowały wokół tego tematu, do
którego zainspirowało nas zjawisko tzw. czekania na okazję - gdy
ludzie, aby coś wprowadzić w swoje życie, czy to zdrową dietę,
założenie swojego własnego biznesu, bardziej ekologiczny styl życia,
czekają często na okazję: od poniedziałku, od pierwszego stycznia...

TEDXTARNOW

TEDxYouth@Tarnow - strona na Facebooku

TEDxYouth Tarnow
Sesja trzecia: Oskar Król - „Czasem
szczęście to za mało, a reguły są dla
słabych" Joanna Gościej-Lewińska -
„Kwadrans o sztuce. Szczerość i udręki
artystów zawieszonych w czasie" Piotr
Pogon - „Zachwyt każdym oddechem"...
Fot. Niezastąpiona MarchEwa Fotografia

FACEBOOK

https://rownacszanse.pl/biblioteka
https://badam.poznan.pl/wp-content/uploads/2019/11/projekt-graficzny-Polityki-dla-ludzi-m%C5%82odych.pdf
https://spunk.pl/edukacja-filozoficzna/
https://tedxtarnow.com/youth2020/
https://www.facebook.com/TEDxYouthTarnow

