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Projekt CIVICO, który rozpoczął się w styczniu 2011 roku zakończył się organizacją
narodowych konferencji na temat edukacji obywatelskiej, które odbyły się w ostatnim
miesiącu 2012 roku. Konsorcjum, składające się z 4. głównych partnerów (m.in. z
uniwersyteckich wydziałów edukacji i organizacji, których misją jest wspieranie szkół w
poprawie jakości edukacji) i 8. szkół jest zadowolone ze współpracy i wypracowanych
rezultatów. Wszystkie organizacje są zmotywowane do dalszej pracy nad promowaniem
rozwoju kompetencji obywatelskich w szkołach w swoich krajach i wprowadzaniem tego
tematu do planu zajęć w jak najbardziej profesjonalny sposób.
Główny produkt projektu CIVICO: „Przewodnik na temat rozwoju kompetencji
obywatelskich wśród uczniów 14+”- jest już dostępny w 10 wersjach językowych (BG, DE,
DK, EN, ES, FR, IT, PL, PT, SE). Osoby zainteresowane Przewodnikiem zapraszamy do
odwiedzenia strony internetowej projektu: www.civicoproject.eu . Na stronie zamieszone są
również instrukcje, jak używać Przewodnika. Jeżeli będzie potrzebna dalsza pomoc,
zapraszamy do kontaktu z krajowymi koordynatorami projektu.
Częścią strony internetowej projektu są również dwie interesujące sekcje, pomocne osobom,
które zajmują się nauczaniem kompetencji obywatelskich i zamierzają korzystać z
Przewodnika: sekcja FAQ (Często Zadawane Pytania) i Virtual Resource Centre (Centrum
Zasobów Wirtualnych). Ich zawartość jest dostępna w 5. językach. (BG, DK, EN, IT, PL).
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EDUKACJA OBYWATELSKA
Edukacja obywatelska jest szczególnie
ważna dla społeczeństw demokratycznych.
Jest na wiele sposobów związana z
budowaniem Europy, często postrzega się ją
jako siłę napędową złożonego procesu
integracji europejskiej.

KONFERENCJE KRAJOWE
Konferencja w Łodzi

Więcej informacji i dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej projektu:
www.civicoproject.eu
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