Właśnie zakończył się projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej "Młodzi Głosują". Tradycją
naszego liceum jest uczestnictwo w takich działaniach już od czasu referendum w sprawie
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Co kilka lat przeprowadzamy sondaż wśród uczniów
dotyczący ich preferencji politycznych, znajomości programów poszczególnych partii i
praktycznej wiedzy z zakresu parlamentaryzmu.
W tym roku projekt "Młodzi Głosują" przebiegał w trzech odsłonach. W pierwszym etapie 7
października wybrani uczniowie klas IIc i IIId wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych
przez pracowników Kancelarii Sejmu p. Monikę Srzednicką - Raczkowską i Mikołaja Kałuszkę,
absolwenta naszego liceum. W pierwszej części uczniowie zapoznali się z trybem
ustawodawczym i sposobem uchwalania prawa obowiązującego w Polsce. Następnie usłyszeli
wykład na temat historii polskiego parlamentwryzmu i odbyli wirtualny spacer po budynkach
sejmowych przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Druga część zajęć to kokurs wiedzy dotyczący
poznanych wcześniej zagadnień. Zwycięzcami tej części warsztatów okazali się Ernest
Dornowski i Michał Koroś z klasy IIc a wyróżnienia otrzymały Natalia Pleskot i Izabela
Kominek z klasy IIId. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe
upominki, które będą im przypominały zajęcia dotyczące polskiego parlamentaryzmu.
Druga odsłona działań przy projekcie "Młodzi Głosują" to sondaż przedwyborczy
przeprowadzony 19 pażdziernika wśród uczniów klas II i III. Największą liczbę głosów
uczniowskich otrzymał Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz 15", drugie miejsce przypadło
Komitetowi Wyborczemu Prawa i Sprawiedliwości. Na trzecim mirjscu uplasował się Komitet
Wyborczy Platformy Obywatelskiej RP a na czwartym miejscu Komitet Wyborczy Korwin.
Wyniki sondażu zostały przesłane do CEO i będziemy mogli przekonać się czy i jak różnią się
one od wyników wyborów, wszystkich uprawnionych do głosowania w dniu 24 października,
Polaków.
Ostatnia odsłona działań to projekt przeprowadzony przez klasę IIc "Symulacja wyborów
parlamentarnych" pod opieką p.prof. Renaty Makaruk.
Projekt "Młodzi Głosują", który miał na celu popularyzację tegorocznych wyborów do
polskiego Sejmu i Senatu oraz zwiekszenie świadomości obywatelskiej wśród uczniów i ich
rodziców, realizowały p. prof. Katarzyna Kałuszko, Joanna Reszko-Wróblewska i Renata
Makaruk.

