Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Demokracja w Praktyce za rok 2021

W ubiegłym, 2021 roku, pomimo przedłużającej się trudnej sytuacji epidemicznej
Stowarzyszenie podejmowało znaczną liczbę różnorodnych działań i inicjatyw. Poniżej
znajduje się lista projektów własnych Stowarzyszenia oraz lista projektów, w których
członkowie Stowarzyszenia brali aktywny udział.

II Forum Edukacji Obywatelskiej w Krakowie
Koordynacja: Wojciech Firek
Czas realizacji: listopad 2021 r.

26 listopada 2021 roku po raz drugi odbyło się w Krakowie Forum Edukacji Obywatelskiej,
organizowane przez Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce we współpracy z Miastem
Kraków, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Instytutem Pedagogiki
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie oraz
Kołem Naukowym „Prawa Konstytucyjnego” TBSP UJ.
Celem Forum było zainicjowanie dyskusji o stanie edukacji obywatelskiej w Krakowie
i województwie małopolskim, podniesienie wiedzy i kompetencji uczestników z wybranych
obszarów tematycznych oraz wzajemna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych
z edukacją obywatelską dzieci i młodzieży. Dodatkowo podczas forum został
zaprezentowany oraz poddany konsultacjom projekt tworzonej ścieżki dydaktycznej „Prawo
Konstytucyjne” – narzędzia edukacyjnego, którego celem jest podniesienie wiedzy z zakresu
polskiego prawa konstytucyjnego wymaganej od uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.
Tegoroczne Forum skupiło się na aktualnych problemach i wyzwaniach związanych
z edukacją obywatelską. Uczestnicy dyskutowali o potrzebie doskonalenia nowoczesnych
kompetencji cyfrowych, możliwościach działania Samorządu Uczniowskiego, z perspektywy
funkcjonalnej i edukacyjnej oraz o nowoczesnych metodach dydaktycznych stosowanych
w edukacji obywatelskiej. W ramach projektu sporządzony został również, dostępny do
pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia, Informator pokonferencyjny stanowiący
zbiorcze podsumowanie tematów i treści poruszanych w trakcie Forum.
Projekt był sfinansowany ze środków Miasta Krakowa.

Praktyczny Felieton oraz inne publikacje
Koordynacja: Łukasz Trzaska
Czas realizacji: cały 2021 rok

W roku 2021 wciąż publikowany były teksty w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie
„Praktycznego Felietonu Demokratycznego”. Teksty najczęściej komentują bieżące
wydarzenia w Polsce (oraz - rzadziej - na arenie międzynarodowej) w formie artykułów
publicystycznych i opiniotwórczych felietonów. Czasem przybierają też formę edukacyjnych
artykułów w przystępny sposób wyjaśniających konkretne zagadnienia prawne,
obywatelskie czy społeczne.
W ubiegłym roku na naszej stronie internetowej ukazało się 9 materiałów, część z nich
została opublikowana również na łamach współpracującego ze Stowarzyszeniem
młodzieżowego portalu „Kongresy” oraz w formie podcastów w serwisach You Tube
i Soundcloud. W ramach współpracy patronackiej z zespołem zdezINFORMOWANI w formie
podcastu zrealizowana została również rozmowa na temat dziennikarstwa obywatelskiego
i fact-checkingu.
W drugiej połowie roku działalność „Praktycznego Felietonu Demokratycznego” była
stopniowo wygaszana w ramach przygotowania do przejęcia przez Stowarzyszenie pieczy
nad prowadzeniem miejskiego czasopisma młodzieżowego „Młody Kraków – Czytajże”. Od
2022 roku teksty publicystyczne publikowane w ramach działalności Stowarzyszenia będą
realizowane głównie pod szyldem wymienionego wyżej czasopisma. Do roli redaktor
naczelnej wyznaczona została Anna Kulma, a pierwszy numer przygotowanego magazynu
planowany jest na luty 2022r.

Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich UJ
Koordynacja: prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor
Czas realizacji: listopad 2021 r. - marzec 2022 r.

W roku akademickim 2021/2022 Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ wspólnie ze
Stowarzyszeniem Demokracja w Praktyce realizuje piątą edycję programu edukacyjnego pt.
„Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich UJ”, w którym uczestniczą uczniowie

krakowskich liceów. Poprzednie edycje programu ukończyła ponad setka uczniów. Wielu
z nich jest obecnie studentami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Program „Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich” ma na celu zainteresowanie
licealistów, głównie maturzystów, problematyką konstytucyjną, w szczególności
problematyką praw i wolności jednostki, a także kształtowanie świadomości prawnej i
obywatelskiej oraz zachęcenie do studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajęcia mają
formę seminariów, warsztatów oraz dyskusji z zaproszonymi gośćmi. W tej edycji odbywają
się w formie zdalnej oraz docelowo w formie hybrydowej w pomieszczeniach Wydziału
Prawa i Administracji UJ. Całość koordynuje prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor.

VI Sobieski Parlament
Koordynacja: dr Olga Błyskal
Czas realizacji: październik 2021 r. - styczeń 2022 r.

Sobieski Parlament - symulacja obrad Sejmu, pomagająca uczniom krakowskiego II Liceum
im. Jana III Sobieskiego poznać proces legislacyjny w praktyce to inicjatywa, której
pomysłodawcą i organizatorem od lat było nasze Stowarzyszenie. W tym roku obrady
Sobieskiego Parlamentu odbyły się już po raz szósty. Tegoroczna edycja organizowana była
przez społeczność II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przy merytorycznym wsparciu
Stowarzyszenia. Organizatorami projektu ze strony Stowarzyszenia byli dr Olga Błyskal oraz
Aleksander Lubiński, który wcielił się również w rolę marszałka obrad, a w jury pojawili się
również inni członkowie Stowarzyszenia: Wojciech Firek, Karol Pawłowski oraz Anna Kulma.

Projekty patronackie:
1. zdezINFORMOWANI - ramach współpracy patronackiej z zespołem zdezINFORMOWANI w
formie podcastu zrealizowana została rozmowa na temat dziennikarstwa obywatelskiego
i fact-checkingu.
2. Wprawieni - ŁT
3. Szkoła Debaty – AK
4. Paderewski Academy - WF
5. Projekt Kampania Społeczna Teencademy - WF
6. Warsztaty Samorządów Uczniowskich - WF
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