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Supporting Democracy and Citizenship in VET
Wspieranie demokracji i edukacji obywatelskiej 
w kształceniu zawodowym

Etykieta  #GetInvolved
Daj się wyróżnić!

Znak #GetInvolved wyróżnia szkoły i firmy, 
które w sposób szczególny są przywiązane 
do wartości demokratycznych oraz promują 
aktywne zaangażowanie i różnorodność.

„W czasie narastającego populizmu chcemy 
promować kompetencje demokratyczne w 
kształceniu zawodowym” 

Contact / Kontakty

QBS Gewerkstatt gGmbH (GER)
Andrea Wisotzki / wisotzki@gewerkstatt.de 

3s research laboratory (AT)
Monika Auzinger / monika.auzinger@3s.co.at

PKZ Voca Train (PL)
Zbigniew Skwierawski / pkz.vocatrain@interia.pl 

Leibniz University Hanover – IDD (GER)
Malte Kleinschmidt / m.kleinschmidt@ipw.uni-hannover.de 

ISFORCOOP (IT)
Monica Campana / monica.campana@isforcoop.it

#GetInvolved Label
Go and get your award!

The #GetInvolved label awards
schools and companies that are particularly
committed to democratic
values and promote collaboration
and diversity.

„In times of rising populism, we want to
promote democratic competences in
vocational education and training.“
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www.getinvolved-project.eu
hello@getinvolved-project.eu



Train the Trainer Workshop

• Training for trainers, teachers, and 
company leadership

• Sensitisation to support understanding 
of democracy, antidiscrimination and 
citizenship

• Promotion of participation
• Training materials to support the promo-

tion of democracy for learners

Narzędzie do samooceny i kontroli pozwoli na:

• ocenę własnej szkoły, firmy lub instytucji
• uświadomienie zjawiska potencjalnej 

dyskryminacji w środowisku szkolnym
• tworzenie możliwości dla uczniów do 

zaangażowania się i współstanowienia, 
• ocenę kadry pod względem posiadanych 

kompetencji  i kreowanych postaw w 
zakresie demokracji

• stworzenie własnej strategii dla szkoły/in-
stytucji/zakładu pracy

Warsztat szkoleniowy dla nauczycieli
obejmuje:

• szkolenie nauczycieli, nauczycieli zawodu 
i osób odpowiedzialnych za szkolenia w 
zakładach pracy

• podnoszenie świadomości w zakresie 
rozumienia demokracji, dojrzałego oby-
watelstwa oraz przeciwdziałania wszelkim 
rodzajom dyskryminacji

• promowanie zaangażowania 
obywatelskiego

• materiały szkoleniowe dot. wzmacniania 
demokracji wśród uczniów

Promujemy wiedzę dotyczącą
demokracji oraz aktywne postawy 
zaangażowania społecznego

We promote an understanding of 
democracy and social engagement

Learner Competitions Manual

• Motivate your learners to contribute 
to society

• Guidance on how to start internal 
competitions

• Details of existing competitions and grants
• Tools for successful project implementation
• Sponsorship tips

Selfmonitoring Tool

• Evaluate your school, company  
or institution

• Become aware of potential discrimination
• Create opportunities for participation
• Assess your democratic capacity
• Develop a strategy for your institution

Podręcznik dydaktyczny - konkursy dla
uczniów z tematyką:

• jak zmotywować swoich uczniów do 
zaangażowania społecznego

• w jaki sposób organizować konkursy 
wewnętrzne

• zbiór informacji na temat aktualnie 
istniejących konkursów oraz możliwości 
ich wsparcia/dotowania

• narzędzia do skutecznej realizacji projek-
tów

• wskazówki dot. poszukiwania sponsorów
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