
Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych online

10.06 | 10:00 – 17:00

10:00 – 11:00

ROZPOCZĘCIE

11.10 – 12.40

PODSUMOWANIE 
PROJEKTÓW

Moderowana rozmowa 
o najważniejszych rzeczach, 
których nauczyliśmy się
i doświadczyliśmy podczas
wspólnej pracy

16:45 – 17:00

12:50 – 13:40 Każdy może zmieniać świat
Spotkanie z Anną Książek, 
podróżniczką dookoła świata – webinar

14:10 – 15:00 We własnym pokoju
Rozmowa z Natalią de Barbaro
psycholożką i trenerką 
– podcast

14:10 – 15:00 Spotkajmy się na kawie
Swobodne spotkanie
dla wszystkich chętnych
nauczycielek i nauczycieli

16:00 – 16:40 Co nowego w CEO po wakacjach?
Rozmowa z koordynatr(k)ami o programach CEO

ZAKOŃCZENIE
Podsumowanie, podziękowania i niespodzianki

15:10 – 16:00 Puszcza Białowieska. Ostatni Las
Spotkanie z Adamem Wajrakiem, 
dziennikarzem i przyrodnikiem – webinar

14:10 – 16:35

CHCEMY
MIEĆ WPŁYW
Interaktywna
gra dla młodzieży

12:50 – 13:40 Co nowego w CEO po wakacjach?
Rozmowa z koordynator(k)ami 
o programach CEO

Oficjalne otwarcie
Co nowego w CEO?

Młodzi zmieniają świat
Spotkanie z Justyną Suchecką,
dziennikarką i pisarką – webinar

angażuj obywatelsko a   

angażuj obywatelsko b    

wyjaśniaj politykę    

otwieraj na kulturę  

ucz otwartości  

odpowiadaj na globalne wyzwania 

pomagaj się uczyć   

Organizator: Centrum Edukacji Obywatelskiej

13:40 – 14:10 PRZERWA

https://youtu.be/sxKXs3lEuQg
https://fundacjaceo.clickmeeting.pl/oppm-online
https://zoom.us/j/99926619106?pwd=ODhYS05GSWxucUYwVDlYaUkycG4wZz09
https://zoom.us/j/99926619106?pwd=ODhYS05GSWxucUYwVDlYaUkycG4wZz09
https://fundacjaceo.clickmeeting.pl/oppm-online
https://zoom.us/j/99926619106?pwd=ODhYS05GSWxucUYwVDlYaUkycG4wZz09
https://fundacjaceo.clickmeeting.pl/oppm-online
https://fundacjaceo.clickmeeting.pl/oppm-online
https://zoom.us/j/92489425791
https://zoom.us/j/96353005993
https://zoom.us/j/95679297738?pwd=blUvN2FCQ0FvazlabUtGWHBoY3NNZz09
https://zoom.us/j/92205232184
https://us02web.zoom.us/j/82802323746?pwd=Y3FLcnBNOVNPNm9tWmE5c0tMMkplUT09
https://zoom.us/j/92489854668
https://us02web.zoom.us/j/85924445640


Spotkamy się z autorką i bohaterami książki “Young Power” by dowiedzieć 
się się, czy z ważnymi i fajnymi działaniami, rzeczywiście trzeba czekać 
aż się dorośnie. Gdzie zaczyna się pomysł na dobry projekt i czego 
potrzebujemy do jego realizacji. Coo to znaczy zmieniać świat i czy 
naprawdę każdy może to robić? Jak się za to zabrać, gdy inni mówią  
„poczekaj aż dorośniesz”.

Justyna Suchecka – dziennikarka edukacyjna. Przez 11 lat była związana 
z „Gazetą Wyborczą”, od 2019 roku pracuje w TVN24.pl. Pisze do 
dwumiesięcznika „Książki. Magazyn do czytania”. W maju zadebiutowała 
podwójnie: jako autorka książki “Young Power. 30 historii o tym, jak młodzi 
zmieniają świat” i prowadząca program “Jak się uczyć” w Telewizji Metro.

Zobacz w którym pokoju spotykają się przedstawiciele Twojego programu:

Młodzi zmieniają świat

Podsumowanie projektów

Spotkanie z Justyną Suchecką, dziennikarką i pisarką – webinar

Moderowana rozmowa o najważniejszych rzeczach, których nauczyliśmy się i doświadczyliśmy
podczas wspólnej pracy przy realizacji projektów edukacyjnych.

Spotkamy się w specjalnie zaprojektowanych wirtualnych pokojach w aplikacji ZOOM. Każdy pokój prowadzony 
będzie przez ekspertów/ekspertki z CEO. Nie zabraknie rozmowy, wymiany doświadczeń i inspiracji – również 
w interaktywnej, twórczej formie.

 10:00 – 11:00

 11:10 – 12:40

Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych online
Organizator: Centrum Edukacji Obywatelskiej

Angażuj obywatelsko A:
Młodzi w Akcji
PoczytajMY

Angażuj obywatelsko B:
Młodzi Przedsiębiorczy
Solidarna szkoła
Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole

Wyjaśniaj politykę:
Młodzi Głosują

Otwieraj na kulturę:
Shortcut. Małe historie, wielkie sprawy

Ucz otwartości:
Re:Memory
Szkoła Tolerancji

Odpowiadaj na globalne wyzwania:
Klimat to temat!
Wzór na ścisłe
W świat z klasą

Pomagaj się uczyć:
SUS
OK Zeszyt

https://zoom.us/j/96353005993
https://zoom.us/j/92489854668
https://zoom.us/j/92205232184
https://zoom.us/j/92489425791
https://us02web.zoom.us/j/82802323746?pwd=Y3FLcnBNOVNPNm9tWmE5c0tMMkplUT09
https://zoom.us/j/95679297738?pwd=blUvN2FCQ0FvazlabUtGWHBoY3NNZz09
https://us02web.zoom.us/j/85924445640
https://fundacjaceo.clickmeeting.pl/oppm-online


 

 

Podczas spotkania Anna Książek opowie o swojej 
4-letniej podróży dookoła świata w poszukiwaniu 
światozmieniaczy i światozmieniaczek, podzieli 
się inspirującymi historiami związanymi 
z migracjami i działaniami w krajach Globalnego 
Południa. Dowiemy się co jest potrzebne 
do zmieniania świata na lepsze i jak każdy 
i każda z nas może rozpocząć swoją własną 
światozmieniającą przygodę.

Anna Książek – trenerka, aktywistka, 
podróżniczka, koordynatorka projektów 
społecznych. Działa na rzecz szeroko 
pojętych praw człowieka i edukacji globalnej. 
Obecnie realizuje projekt Exchange the world 
(exchangetheworld.com) w ramach którego 
podróżuje dookoła świata, przeprowadza 
wywiady ze światozmieniaczami/kami czyli 
osobami zmieniającymi świat na lepsze 
i opowiada ich historie. 

Okazja do rozmowy o różnych programach 
CEO dostępnych w nowym roku szkolnym. 
Jak wygląda rekrutacja, jakie działania będą 
realizowane, na jakie wsparcie mogą liczyć 
nauczyciele i nauczycielki. Jeśli macie jakieś 
pytania odnośnie programów CEO – koniecznie 
weźcie udział w tym spotkaniu.

Każdy może 
zmieniać 
świat 

Co nowego
w CEO po 
wakacjach?

Spotkanie z Anną Książek, podróżniczką
dookoła świata – webinar

Rozmowa z koordynator(k)ami
o programach CEO

 12:50 – 13:40  12:50 – 13:40  16:00 – 16:40

Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych online
Organizator: Centrum Edukacji Obywatelskiej

Angażuj obywatelsko
Wyjaśniaj politykę
Odpowiadaj na globalne
wyzwania

Otwieraj na kulturę
Ucz otwartości
Pomagaj się uczyć

12:50 – 13:40

16:00 – 16:40

https://zoom.us/j/99926619106?pwd=ODhYS05GSWxucUYwVDlYaUkycG4wZz09
https://fundacjaceo.clickmeeting.pl/oppm-online


 

Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych online
Organizator: Centrum Edukacji Obywatelskiej

Wiedząc, z jakimi wyzwaniami mierzyliście 
się w ostatnich miesiącach, postanowiliśmy 
na OPPM Online zająć się także tematem 
dobrostanu. Podczas wydarzenia będziecie 
mogli wysłuchać podcastu We własnym pokoju, 
czyli rozmowy Katarzyny Górkiewicz z Natalią 
de Barbaro, psycholożką i socjolożką. Ekspertka 
opowie, czym jest przestrzeń spotkania z samym 
sobą, jak wsłuchiwać się we własną intuicję, 
stawiać granice oraz pilnować tego, by jechać 
z pełnym bakiem paliwa. 

Natalia de Barbaro – psycholożka, socjolożka. 
Prowadzi szkolenia z komunikacji i współpracy 
oraz autorskie warsztaty rozwojowe dla kobiet 
Własny Pokój. Felietonistka Wysokich Obcasów 
i Charakterów; autorka dwóch tomików 
poetyckich.

Spotkajmy się na kawie i w swobodnej 
atmosferze podzielmy się tym co u nas: z czym 
w głowach i sercach kończymy rok szkolny 
i z czym rozpoczynamy wakacje. Żeby ułatwić 
nam rozmowę, przygotowaliśmy wirtualne 
stoliki tematyczne (Szkoła od kuchni, Z kawą 
dookoła świata, Dobrostan, Kawa z książką), do 
których możecie się dosiąść. Zaparzcie sobie 
pyszną kawę lub ulubioną herbatę i dołączcie 
do spotkania na platformie Zoom.

We własnym
pokoju

Spotkajmy
się na kawie

Rozmowa z Natalią de Barbaro,
psycholożką i trenerką – podcast

Swobodne spotkanie, dla wszystkich chętnych,
nauczycielek i nauczycieli

 14:10 – 15:00  14:10 – 15:00

https://zoom.us/j/99926619106?pwd=ODhYS05GSWxucUYwVDlYaUkycG4wZz09
https://youtu.be/sxKXs3lEuQg


Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych online
Organizator: Centrum Edukacji Obywatelskiej

Chcemy mieć 
wpływ

 14:10 – 16:35

Interaktywna gra dla młodzieży
To od nas zależy przyszłość. To od nas zależy, w jakim świecie będziemy żyli. Czy Ziemia będzie bezpiecznym 
domem dla ludzi, a także  zwierząt i roślin? Czy kraje będą dobrym miejscem do życia dla obywateli? Czy będziemy 
szanowali prawa człowieka i wspólnie tworzyli lepszy, piękniejszy i bezpieczniejszy świat?  Możemy mieć wpływ na 
naszą przyszłość. Możemy mieć wpływ na nasz świat:na planetę Ziemię, na nasz kraj i na naszą okolicę.

Zagraj w grę Chcemy mieć wpływ i sprawdź jaki
może być Twój wpływ na przyszłość świata.

Aby zagrać potrzebujecie smartfona z zainstalowaną 
aplikacją Actionbound. Jest ona dostępna w Google Play 
oraz w App Store. Po uruchomieniu aplikacji mobilnej 
należy za jej pomocą zeskanować kod QR, który załaduje 
do Waszego urządzenia grę.



Zapraszamy na wirtualny spacer po Puszczy Białowieskiej. Podczas 
spotkania dowiemy się jak działa prawdziwy ekosystem leśny 
i dlaczego Puszcza to jeden z ostatnich prawdziwych lasów jakie 
nam zostały. 

Adam Wajrak – dziennikarz związany z „Gazetą Wyborczą”, 
zaangażowany w ochronę  środowiska naturalnego, autor książek 
o tematyce przyrodniczej. Od lat mieszka w wiosce położonej 
w Puszczy Białowieskiej.  

Puszcza Białowieska.
Ostatni Las

Spotkanie z Adamem Wajrakiem,
dziennikarzem i przyrodnikiem  – webinar

 15:10 – 16:00

Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych online
Organizator: Centrum Edukacji Obywatelskiej

Zakończenie
Podsumowanie, podziękowania i niespodzianki

 16:45 – 17:00

https://fundacjaceo.clickmeeting.pl/oppm-online
https://fundacjaceo.clickmeeting.pl/oppm-online

