
PROJEKT SZKOLNEGO PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

1. Cel projektu:

� Gromadzenie i udostępnianie informacji na temat Unii Europejskiej,
� Podniesienie poziomu wiedzy na temat UE wśród uczniów i pracowników

naszej szkoły.
� Podniesienie prestiżu szkoły i biblioteki szkolnej wśrodowisku lokalnym.

2. Rozmiar i lokalizacja projektu:

Projekt będzie realizowany w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych. W pracy nad
projektem zaangażowany będzie zespól nauczycieli oraz uczniów szkoły, koordynatorem
działań będzie nauczyciel – bibliotekarz. Szkolny punkt informacji europejskiej
zlokalizowany będzie w bibliotece szkolnej, która dysponuje odpowiednimi warunkami
lokalowymi.

3. Etapy realizacji projektu:
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Przedstawienie propozycji projektu szkolnego punktu
informacji europejskiej na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej
Pozyskanie sprzymierzeńców projektu:

� Dyrektor szkoły
� Z-ca dyrektora ds. kształcenia zawodowego
� Nauczyciel Edukacji Prawnej i Obywatelskiej (

EP i O)
� Nauczyciel opiekun szkolnego Klubu

Europejskiego
� Uczniowie sekcji informacyjnej działającej przy

bibliotece szkolnej

Środki i materiały niezbędne do realizacji projektu
a) będące na stanie biblioteki:

� Komputer z dostępem do internetu
� Książki, broszury, informatory na temat UE
� Zbiory audiowizualne (kasety VHS)
� Teczki tematyczne
� Adresy stron www zawierających informacje

na temat UE
b) które należy pozyskać:

� Broszury na temat różnych obszarów
integracji

� Zbiory multimedialne (kasety VHS oraz
płyty CD )

� Portfolia na temat poszczególnych państw
UE

� Cztery dodatkowe stanowiska komputerowe

Bibliotekarz

Bibliotekarz

Bibliotekarz

Sekcja informacyjna
biblioteki

Bibliotekarz

Uczniowie klas III
LO, nauczyciel EPiO
Dyrektor

Luty-2003

Luty2003

Luty 2003

Luty-maj
2003-04-22

Marzec 2003

Kwiecień 2003
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z dostępem do internetu, pozyskane w
ramach realizacji projektu „Centrum
Informacji Multimedialnej’’ przez naszą
szkołę.

� Dodatkowy regał na zgromadzone zbiory.
Opracowanie zgromadzonych zbiorów i informacji

� Informacje o zbiorach multimedialnych
umieszczamy w katalogu zbiorów
audiowizualnych

� Broszury należy uporządkować tematycznie wg
obszarów integracji bądź aktualnych problemów
będących tematem poszukiwań

� Sporządzić wykaz adresów www wraz z krótką
notą o tematyce informacji europejskiej

� Sporządzić wykaz najczęściej poszukiwanych
zagadnień, problemów, zjawisk, instytucji
związanych z UE ( hasła przedmiotowe ) i stron
www na których możemy znaleźć pożądane
informacje.

Działania organizacyjne i udostępnianie zbiorów i
informacji.

� Reklama szkolnego punktu na terenie szkoły
oraz na stronie www szkoły i biblioteki
szkolnej.

� Prowadzenie zeszytu dezyderatów
związanych z problematyką unijną

� Zaangażowanie sekcji informacyjnej do
wyszukiwania materiałów i informacji w
internecie na poszukiwane tematy.

� Udostępnianie materiałów oraz informacji
uczniom, ich rodzicom, pracownikom
szkoły.

� Systematyczne uaktualnianie posiadanej
bazy danych na temat UE.

� Współpraca ze szkolnym Klubem
Europejskim

Uroczysta prezentacja szkolnego punktu informacji
europejskiej podczas konferencji szkolnej na temat
„Integracja europejska jako szansa i wyzwanie dla
młodych lubuszan”

� Zaproszenie gości na uroczystą prezentację
do czytelni szkolnej

Dyrektor
Bibliotekarz przy
współpracy z sekcją
informacyjną
biblioteki

Bibliotekarz,
nauczyciel
informatyki

Sekcja informacyjna

Opiekun klubu
europejskiego
Bibliotekarz, dyrektor,
nauczyciel historii i
PO

Kwiecień 2003
Luty-maj 2003
I na bieżąco

Maj 2003

Od kwietnia
2003
Wg potrzeb

Od marca

Na bieżąco

Na bieżąco

16 maja 2003

4. Oczekiwane efekty wynikające z realizacji projektu:

� Większy dostęp do informacji na temat UE wśród naszych uczniów,
� Wzrostświadomości europejskiej klientów szkolnego PIE
� Większy prestiż biblioteki i szkoły wśrodowisku lokalnym

Opracowała : Irena Szwarc


