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SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ WPROWADZAJĄCEJ
TEMATYKĘ DOTYCZĄCĄ UNII EUROPEJSKIEJ.

Opracowanie-Beata Kowal

UWAGI DO LEKCJI:
Przystąpienie do Unii Europejskiej jest priorytetem polskiej polityki. Decyzja o
integracji jest jedną z najważniejszych, jakie przyszło podejmować naszemu
społeczeństwu w tym stuleciu, ponieważ dotyczy bezpieczeństwa
ekonomicznego i militarnego kraju w XXI wieku. Po zakończeniu negocjacji,
Polacy zadecydują w referendum, czy opowiadają się za naszym członkostwem
na wynegocjowanych warunkach, czy też odrzucają ideę integracji z Europą.
Niezbędne jest więc rozpoczęcie akcji informacyjnej, by nasi obywatele lepiej
zrozumieli istotę Unii, skutki integracji oraz konsekwencje członkostwa dla
poszczególnych grup społecznych.
Szczególną rolę ma do spełnienia szkoła. Przygotowuje ona młodych Polaków
do bycia pełnoprawnymi członkami jednoczącej się Europy, zachowując
jednocześnie własną tożsamość narodową i kulturową. Przedstawiony
scenariusz jest przykładem lekcji kształtującej świadomość młodego Polaka w
kwestii integracji z Unią Europejską.

TEMAT: Polska w drodze do Unii Europejskiej

CELE:
-poszerzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej,
-określenie miejsca i roli Polaków i Polski w integrującej się Europie,
-ukazanie procesu integracji jakośrodka prowadzącego do przyśpieszenia
transformacji ustrojowej i osiągnięcia warunków do długotrwałego rozwoju
kraju,
-ocenianie korzyści wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, prognozowanie
niedogodności, wypracowanie własnego poglądu w tej kwestii,
-zachęcenie uczniów do udziału w szkolnym referendum na temat przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej.

METODY I TECHNIKI PRACY:
dyskusja tematyczna, burza mózgów.

FORMY PRACY:
indywidualna i zbiorowa.
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ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• informacje zebrane przez uczniów (internet, prasa, podręczniki) na temat:
-historia integracji europejskiej i funkcjonowanie Unii Europejskiej,
-edukacja i praca w Unii Europejskiej,
-wspólny rynek i euro,
-perspektywy polskiego członkostwa w Unii Europejskiej.
• broszury i ulotki informacyjne Centrum Integracji Europejskiej,
• opracowania opiekuna Szkolnego Klubu Europejskiego- Beaty Kowal

znajdujące się w bibliotece szkolnej:
-Historia powstania Unii Europejskiej
-Prawo unijne. Prawo pierwotne i główne formy prawa wtórnego Wspólnoty
-Rada Europejska- najważniejszy organ polityczny Unii Europejskiej
• szary papier i flamastry
• materiały pomocnicze dla nauczycieli- załączniki, które pomogą

wychowawcom w przeprowadzeniu działań informacyjnych i edukacyjnych
wśród młodzieży:

-kalendarium integracji europejskiej- zał. nr I,
-kalendarium integracji Polski z Unią Europejską- zał. nr II,
- jakich korzyści oczekujemy (euroentuzjaści)- zał. nr III,
- nasze obawy (eurosceptycy)- zał. nr IV.

PRZEBIEG LEKCJI:
Wstęp:

• nauczyciel przedstawia cele lekcji,
• wyjaśnienie podstawowych pojęć i terminów związanych z utworzeniem i

funkcjonowaniem Unii Europejskiej(zał. nr I),
• przedstawienie kalendarium integracji Polski z Unią Europejską(zał. nr II)

Rozwinięcie:
• podział klasy na 4 grupy, każda grupa otrzymuje plan dalszej pracy

grupa I - czy znajdziesz w zjednoczonej Europie miejsce dla siebie?,
opracowanie cech młodego Europejczyka XXI wieku,
grupa II – opracowanie zagadnienia –co Polska wniesie do Unii Europejskiej?,
grupa III – przedstawienie korzyści Polski wynikających z przystąpienia do
Unii Europejskiej(zał. nr III),
grupa IV – przedstawienie obaw Polaków przed przystąpieniem do Unii
Europejskiej( zał. nr IV).

• prezentacja pracy grupy,
• dyskusja między euroentuzjastami, a eurosceptykami.
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Podsumowanie:
• ocena pracy uczniów na lekcji,
• wypracowanie własnego poglądu w kwestii przystąpienia Polski do Unii

Europejskiej
• zachęcenie uczniów szczególnie zainteresowanych tematyka unijną do

udziału w szkolnych konkursach na „Europejczyka 2003 roku”.

OPRACOWANIE: Beata Kowal


