
Program Szkolnego Klubu Integracji Europejskiej „Europejczyk” 
w Szkole Podstawowej w Rączkach.

WSTĘP

Nowe pokolenia muszą być wychowane do życia pokojowego i w społeczeństwie 
demokratycznym w oparciu o takie wartości, jak poszanowanie różnic, solidarność,  

współpraca i duch zgody. Zasady demokracji wymagają jednoczesnego udziału 
wszystkich obywateli, a także świadomego i odpowiedzialnego podejścia. Należy 

kultywować nowy rodzaj obywatelstwa - obywatelstwa europejskiego, bez uprzedzeń 
co do tożsamości narodowych. Szkoła powinna włączyć się więc w zmianę kształcenia przyszłych obywateli  
Europy. Uczniom trzeba przybliżać różne aspekty geograficzne, kulturowe i polityczne. Tylko wtedy będą w 

stanie zrozumieć jak struktury zjednoczonej Europy mogą wpłynąć na ich własne życie oraz życie 
społeczności lokalnych, regionów, krajów czy całego świata. 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU
1.  Program przeznaczony  jest  do  realizacji  w  Szkole  Podstawowej  w  formie  nieobowiązkowych  zajęć 
pozalekcyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
2. Tematyka zajęć jest ukierunkowana na edukację europejską.
3. W zajęciach mogą brać udział uczniowie klas IV-VI.
4. Sposób prowadzenia zajęć jest dostosowany do możliwości szkoły oraz wieku uczniów.
Cele edukacyjne programu znajdują oparcie w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego dla Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów (Dz. U. nr 14 poz. 129) i są powiązane z Programem Wychowawczym Szkoły.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU
•  Dostarczanie  uczniom podstawowej  wiedzy  na  temat  UE i  Państw członkowskich  oraz  kształtowanie 
poczucia tożsamości narodowej.
• Rozwijanie wśród młodzieży świadomości europejskiej.

CELE SZCZEGÓŁOWE (EDUKACYJNE)
1. Dostrzeganie związków polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego. 
2. Poznanie i akcentowanie miejsca Polski i Polaków w jednoczącej się Europie.
3.  Poznanie  i  rozszerzenie  wiedzy  o  udziale  Polski  i  Polaków w pomnażaniu dorobku cywilizacyjnego 
Europy.
4. Wzbogacanie wiedzy na temat krajów Europy - geografia, historia, kultura, religia, ochrona środowiska.
5. Przyczynianie się do uświadomienia współzależności świata i Europy oraz potrzeby współpracy.
6. Poszerzenie wiedzy na temat integracji Polski oraz innych krajów z Unią Europejską.
7. Kształtowanie postaw pro europejskich przy jednoczesnym propagowaniu kultury ojczystej-regionalnej.
8. Negowanie aktów przemocy, terroryzmu, przejawów dyskryminacji, rasizmu.
9. rozumienie współzależności pomiędzy integracją europejską a długofalowym rozwojem Polski.
10. Rozbudzanie wśród młodzieży tolerancji i szacunku dla innych.
11. Rozwijanie zainteresowań obcymi językami.
12. Rozwijanie u uczniów, jako młodych obywateli Europy, poczucia odpowiedzialności – zwłaszcza za 
pokój, obronę praw człowieka oraz ochronę środowiska i spuścizny kultury.
13.  Budowanie  wśród  uczniów  poczucia  własnej  godności  w  oparciu  o  wartości  duchowe,  tradycje 
regionalne, ojczyste i europejskie oraz świadomość językową.
14.  Integracja  młodzieży  zainteresowanej  problematyką  europejską.  świadome  uczestnictwo  w  procesie 
integracji Europy.

ZADANIA 
1.  Organizowanie spotkań o charakterze dydaktycznym poświęconym krajom Europy -  historia,  kultura, 
geografia oraz Unii Europejskiej. 
2. Gromadzenie materiałów dotyczących regionu, Polski oraz państw UE.
3.  Prowadzenie  kampanii  informacyjnej  związanej  z  działalnością  klubu  -plakaty,  spotkania,  wystawy, 
gazetki ścienne oraz artykuły w gazetce szkolnej „Nasze Echo”. 
4. Przygotowanie i udział w konkursach dotyczących wiedzy o Europie i Polsce.
5. Korespondencja z młodzieżą z innych krajów europejskich.



6.  Współpraca  z  Regionalnym  Centrum  Informacji  Europejskiej,  innymi  organizacjami  tego  typu  oraz 
ambasadami państw członkowski Unii Europejskiej.
7. Organizowanie imprez ogólnoszkolnych angażujących całą społeczność szkolną. 
8. Prowadzenie kroniki działalności SKIE „Europejczyk”.
9. Obchody Dnia Europejskiego.
10. Pozyskiwanie środków na działalność klubu.
11. Podejmowanie akcji związanych z ochroną środowiska, charytatywnych itp.
12.  Organizowanie  wydarzeń  kulturalnych  z  udziałem  zaproszonych  gości  a  także  okolicznościowych 
spotkań w klubie.

METODY I FORMY REALIZACJI
Realizacja  zadań  klubu europejskiego  oparta  jest  na  metodach  aktywizujących,  dzięki  którym młodzież 
wdraża  się  do  planowania,  organizowania  i  oceniania  własnej  pracy  a  także  nabywa  umiejętności 
współdziałania w zespole.
1. Spotkania dyskusyjne.
2. Konkursy szkolne i pozaszkolne.
3. Inscenizacje.
4. Wystawy prac plastycznych w szkole i poza nią.
5. Gry i zabawy dydaktyczne, gry komputerowe o tematyce europejskiej.
6. Projekcja filmów o krajach Europy.
7. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze.
8.  Doskonalenie  umiejętności  posługiwania  się  językiem  niemieckim  uczniów  i  nauczycieli  poprzez 
korespondencję z młodzieżą niemiecką.
9. Spotkania okolicznościowe.
10. Projekty.
11. Praca z różnymi źródłami wiedzy (wykorzystanie Internetu).
12. Gazetki ścienne.
13. Obchody dnia UE.

SPODZIEWANE EFEKTY

Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego: 
- znają położenie Polski w Europie,
- są dumni z osiągnięć swojego kraju,
- znają symbole Unii Europejskiej oraz Hymn Zjednoczonej Europy,
- znają nazwy instytucji europejskich i wiedzą czym one się zajmują,
- posiadają wybrane wiadomości o krajach europejskich w zakresie geografii, historii i kultury, 
- uświadamiają sobie potrzebę współpracy między krajami Europy,
- mają większe poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe,
- rozumieją znaczenie znajomości języków obcych w kontaktach z ludźmi innych krajów,
- mają większą świadomość europejską z jednoczesnym poszanowaniem odrębności narodowej, 
- potrafią dzielić się zdobytą wiedzą z innymi,
- mają poczucie własnej godności a także szacunku dla zachowań i postaw innych,
- umieją współpracować w grupie,
- znają prawa i obowiązki obywateli i kraju z punktu widzenia wymogów integracyjnych,
- znają zasady i form współpracy Polski w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem państw sąsiadujących.

EWALUACJA
Ewaluacja ma na celu sprawdzenie, czy działania były skuteczne, czy osiągnięto zamierzone cele. Ewaluacja 
cząstkowa będzie przeprowadzana na bieżąco po zrealizowaniu konkretnych działań. Ewaluacja końcowa 
planowana jest na koniec roku szkolnego i będzie miała na celu odpowiedzieć na następujące pytania:
1) Co jest mocną, a co słabą stroną programu? 
2) W jakim stopniu zostały zrealizowane zaplanowane działania? 
3) Czy zamierzone cele zostały osiągnięte? (skuteczność)
4) Jak program jest odbierany przez uczestników? (atrakcyjność) 
5) Co można w nim ulepszyć? 
Narzędzia ewaluacji:



- obserwacje,
- wywiady indywidualne i grupowe,
- anonimowa ankieta,
- konkursy,
- zadania skierowane do uczniów, wymagające praktycznych umiejętności,
- stała ekspozycja dotycząca państw Unii Europejskiej.
Ewaluacja powinna zakończyć się sporządzeniem sprawozdania zawierającego ocenę, wnioski i propozycje 
do przyszłych działań oparte na ich interpretacji.
----------------------------------------------------------------------
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