Edukacja obywatelska w III LO
Czas szkoły ponadpodstawowej to bardzo ważny okres w życiu każdego człowieka. Jest to
moment podejmowania świadomych wyborów oraz kształtowania się naszej tożsamości, czas
kiedy zajmujemy określone postawy, a nabyty system wartości staje się bardzo ważny i ma
istotny wpływ na całe dorosłe życie. Jak będzie wyglądało nasze najbliższe otoczenie, nasza
Ojczyzna, świat zależy tylko od nas.
W III LO realizujemy wiele projektów, które kształtują postawy obywatelskie, dzięki którym
z sukcesem możemy odnaleźć się w społeczeństwie, zmieniając tym samym świat
i rzeczywistość. Jednym z nich jest

Sejm Dzieci i Młodzieży,

projekt w którym

uczestniczymy co roku i zawsze odnosimy sukcesy, zajmując czołowe miejsca w Polsce. Nasi
uczniowie zostali wielokrotnie posłami na Sejm, wielu z nich pracowało w komisjach
parlamentarnych, podejmując podczas sesji SDiM najważniejsze decyzje dla polskiej
młodzieży. Jeżeli chcesz nauczyć się kreatywności, kompetencji obywatelskich, poznać
mechanizmy rządzące polityką tą ,,małą” ale i też tą ,,dużą” ten projekt jest dla Ciebie. Może
zostaniesz radnym miasta?, a może posłem na Sejm RP? Każdy nasz parlamentarzysta,
polityk, czy znany działacz społeczny też był uczniem liceum, też realizował takie
przedsięwzięcia. Nie bójmy się zmieniać świat!!!
A może udział w

Debacie Oxfordzkiej? Żyjemy w XXI wieku, w bardzo dynamicznych

czasach, gdzie wiele rzeczy bardzo szybko się zmienia. Na niektóre sprawy nie mamy wpływu,
inne wydają się znajdować poza naszym zasięgiem. Ważne jednak, żeby pozostać sobą,
potrafiąc wyrazić własne zdanie i opinie. Nie jest to takie proste, szczególnie ,,dzisiaj”, gdy
coraz częściej jesteśmy świadkami krytyki i otaczającego nas hejtu. Realizowany w naszej
szkole projekt debat oxfordzkich uczy jak przezwyciężać stres i tremę, jak wyrażać własne
zdanie w sposób dobitny, ale kulturalny, zgodny z literą prawa. Jeżeli chcesz opanować zasady
prawidłowej dyskusji, pozbyć się niepotrzebnych ,,hamulców” podczas wystąpień
publicznych, nauczyć się przekonywać innych do swoich kwestii, to ten projekt jest dla Ciebie.

