
 
 
 
 
 
PROJEKT EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ „2009 TY MASZ WYBÓR!“ 
 
„2009 Ty masz wybór!” jest projektem współpracy Centrum Edukacji 
Obywatelskiej Landu Związkowego Turyngia, Narodowej Agencji Programu 
„Młodzież w Akcji“, Europejskiego Centrum Edukacji i Spotkań Młodzieży w 
Weimarze, Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Polsko-Niemieckiego 
Towarzystwa w Krakowie.  
 
 
INFORMACJE O PROJEKCIE 
 
2009 Rokiem Wyborów 
7. czerwca 2009 roku w całej Unii Europejskiej odbędą się bezpośrednie wybory 
do Parlamentu Europejskiego. Polacy po raz drugi zapraszani są z tej okazji do 
urn wyborczych i mają okazję wybrać swoich reprezentantów na arenie 
międzynarodowej.  
 
Dla Turyngii rok 2009 jest wyjątkowo istotny, ponieważ poza posłami 
Parlamentu Europejskiego 7 czerwca Niemcy wybierać będą skład samorządów 
komunalnych, a 30 sierpnia oraz 27 września odpowiednio posłów parlamentu 
regionalnego (Landtagu) oraz parlamentu federalnego Bundestagu.  
 
Dla Polski natomiast rok 2009 jest symboliczną rocznicą 20 lat obrad Okrągłego 
Stołu oraz parytetowych wyborów parlamentarnych w których bezpośrednim 
następstwie doszło do transformacji ustrojowej oraz utworzenia III RP.  
 
Niska frekwencja w wyborach 
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2004 roku – miesiąc po 
wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej mogły się niechlubnie poszczycić 
rekordowo niską wśród krajów unijnych frekwencją 20,8%. Ankiety 
porównawcze pokazują, iż zaangażowanie w wybory bezpośrednie oraz 
zainteresowanie młodzieży oraz dorosłych w wieku 19-29 lat polityką jest 
znacznie poniżej średniej krajowej i wykazuje stałą tendencję spadkową w 
porównaniu z innymi grupami wiekowymi. 
 
Znaczenie wyborów 
Jednocześnie możliwość uczestniczenia w wyborach jest centralną formą 
obywatelskiej partycypacji w systemie demokratycznym. „Głosować” oznacza mieć 
bezpośredni wpływ na skład parlamentu, a zatem decyzje polityczne 
podejmowane w przyszłości przez wybranych przez nas reprezentantów.  
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Projekt „2009 Ty masz wybór!” 
Jest to projekt edukacyjny skierowany do młodzieży szkolnej w wieku 18-20 lat, zatem osób mających 
prawa wyborcze i mających po raz pierwszy okazję głosować – głównie trzecich klas techników, liceów i 
szkół zawodowych oraz osób skupionych w organizacjach, klubach zainteresowań lub grupach 
nieformalnych. Projekt ma na celu zwiększenie zainteresowania polityką oraz motywacji do wzięcia 
udziału w wyborach u młodych ludzi.  
 
W założeniu projektu młodzież powinna zrozumieć  w jaki sposób lokalna, krajowa i europejska 
polityka wpływa na ich otoczenie i potrafi je kształtować. Chcielibyśmy, aby ci młodzi ludzie mieli okazję 
do krytycznej oceny sytuacji w polityce, konstruktywnej refleksji oraz przyjmowania i reprezentowania 
swoich stanowisk.  
 
W ramach projektu proponujemy Państwu warsztaty edukacyjne skoncentrowane tematycznie na 
kwestiach: znaczenie wyborów oraz partycypacji w społeczeństwie, zagrożenia demokracji w Europie, 
funkcjonowanie oraz polityki Unii Europejskiej, mobilność młodzieży oraz możliwości pracy zagranicą, 
problemy i szanse młodzieży w Europie. 
 
Poza warsztatami chcielibyśmy również zorganizować dla młodzieży spotkania z politykami 
kandydującymi do Parlamentu Europejskiego, a 1 maja akcję dotyczącą piątej rocznicy wstąpienia Polski 
do Unii Europejskiej. Zapraszamy do kontaktu również jeśli są Państwo zainteresowani taką formą 
współpracy! 
 
Grupa projektowa 
Grupa projektowa to 30 studentów z Niemiec i Polski, którzy w polsko-niemieckich 2-4 osobowych 
podgrupach przeprowadzają warsztaty w szkołach. Zostali oni przygotowani przez organizatorów do 
swej roli multiplikatorów zarówno pod względem merytorycznym jaki i praktycznym.  
Warsztaty przeprowadzane są w języku danego kraju (tj. po polsku w Polsce). Niemieccy trenerzy będą 
starali się przybliżyć Polakom kilka słów w swoim języku, podczas trwania warsztatu będą natomiast 
tłumaczeni symultanicznie – od uczestników warsztatów nie jest zatem wymagana znajomość języka 
niemieckiego. 
 
Fazy projektu 
Przewidziane są następujące fazy przeprowadzania warsztatów w szkołach:  

a) 03.03. – 27.03.09 Turyngia 
 b) 18.04. – 30.04.09 Małopolska 
 c) 10.08. – 21.08.09 Turyngia 
 d) 31.08. – 18.09.09 Turyngia 
 
Finansowanie projektu 
Dzięki finansowemu wsparciu ze strony Niemieckiej Narodowej Agencji Programu „Młodzież w 
Działaniu” oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej Landu Związkowego Turyngia wszystkie warsztaty oraz 
materiały tematyczne są bezpłatne.  
 
Biuro projektowe 
Nasze biuro projektowe pod kierownictwem Marty Kurek jest dostępne w Weimarze: 
Tel.: 0049 – 3643 – 86 23 15   Fax: 0049 – 3643 – 86 23 28 
Mail: kurek@ejbweimar.de 
www.2009-ty-masz-wybor.eu 
 
Prośba o współpracę 
Jakość oraz rozpowszechnienie projektu jest mocno uzależniona od współpracy z lokalnymi 
instytucjami, szkołami oraz politykami. Prosimy Państwa o kontakt z naszym biurem projektowym. 
Proszę nie obawiać się kontaktować się z nami w języku polskim! 


