
PROJEKT  EDUKACYJNY  -  „SZKOLNY  KONKURS
O  UNII  EUROPEJSKIEJ”

Cele:
•  zdobywanie  wiedzy  o  Unii  Europejskiej,
•  umiejętność  zbierania  informacji  z  różnych  źródeł,
•  zaktywizowanie  całej  społeczności  uczniowskiej,
•  zintegrowanie  nauczycieli  wokół  zadania.

Adresaci:
•  uczniowie  gimnazjum

Opis  działania:

L.p Zadania Sposób  realizacji Odpowiedzialni Termin
realizacji

1. Propozycja
zorganizowania
szkolnego  konkursu
o  Unii  Europejskiej.

Powołanie  zespołu
koordynującego  i  wybór
przewodniczącego.

dyrektor koniec
sierpnia

2. Opracowanie
regulaminu  konkursu.

przewodniczący  zespołu do  15.09.

1.  Prezentacja
wybranego  państwa  UE.

wychowawcy dwa  razy
w
miesiącu

2.  Kącik  informacji  w
bibliotece  szkolnej.

bibliotekarz na
bieżąco

3.  Prezentowanie
nowych  stron
internetowych  z
wiadomościami  o  UE.

nauczyciele  informatyki raz  w
miesiącu

4.  Kącik  informacji  na
gazetce  szkolnej.

nauczyciele  wos  i
geografii

raz  w
miesiącu

5.  Opracowanie  testu  do
eliminacji  klasowych.

zespół  humanistów początek
kwietnia

3. Przydział  zadań  do
realizacji.

6.  Przeprowadzenie
eliminacji  klasowych.

nauczyciele  wos  i
historii

połowa
kwietnia

4. Finał  szkolnego
konkursu  o  UE.

1.  Poszukiwanie  źródeł
finansowania  nagród.

dyrektor,  rada
rodziców,  sklepik
uczniowski

do  końca
kwietnia



2.  Przygotowanie
zestawu  pytań  do  finału.

nauczyciele  wos  i
geografii

początek
maja

3.  Przeprowadzenie
finału  konkursu.

nauczyciele  zespołu
humanistycznego

maj

4.  Uroczysty  apel
podsumowujący  konkurs.

przewodniczący  zespołu
koordynującego,
nauczyciel  sztuki,
opiekun  świetlicy

maj

Ewaluacja:
1. Ilość  uczestników,  którzy  wzięli  udział  w  konkursie.
2. Poziom  wiedzy  i  umiejętności  reprezentowany  przez  uczniów.
3. Osiągnięty  wynik  w  konkursie  pozaszkolnym.

Promocja:
1. Prezentacja  listy  laureatów  na  tablicy  informacyjnej  na  korytarzu  szkolnym

oraz  na  apelu  podsumowującym  osiągnięcia  szkoły.
2. Zapis  w  kronice  szkolnej.
3. Reprezentowanie  szkoły  przez  finalistów  w  konkursie powiatowym.

Regulamin  konkursu

I  Termin
1. Eliminacje  klasowe  do  15  kwietnia.
2. Finał  szkolny  do  8  maja.
3. Do  finału  szkolnego  kwalifikuje  się  pięciu  najlepszych  uczniów  w

poszczególnych  kategoriach  wiekowych  w  wyniku  eliminacji  klasowych.

II  Źródła  informacji:
1. Gazetka  szkolna  raz  w  miesiącu.
2. Dostępna  literatura  w  bibliotece  szkolnej  według  wykazu  umieszczonego  na

tablicy  informacyjnej.
3. Możliwość  zdobywania  informacji  ze  stron  www.
4. Informacje  zawarte  w  telegazecie.
5. Prezentacje  wybranych  krajów  UE przez  poszczególne  klasy.
6. Informacje  w  prasie  codziennej  dotyczące  UE.
7. Możliwość  korzystania  z  punktów  konsultacyjnych  u  nauczycieli.

III   Obszary  tematyczne:

Klasa  I

Unia  Europejska

•  korzenie  integracji,



•  historia  traktatów,
•  Ojcowie  Europy,
•  symbole  UE,
•  państwa  UE  i  ich  stolice.

Klasa  II

                 Unia  Europejska

•  historia  UE,
•  Ojcowie  Europy,
•  państwa  UE,
•  instytucje  UE,
•  gospodarka  w  UE,
•  prawa  człowieka.

Klasa   III

                   Unia  Europejska

•  historia  UE,
•  Ojcowie  Europy,
•  Państwa  UE,
•  Struktura  UE,
•  Gospodarka  w  UE,
•  Państwa  stowarzyszone  z  UE,
•  Polityka  regionalna  i  fundusze  strukturalne,
•  Polska  w  Europie.

IV    Nagrody:

1. W  poszczególnych  kategoriach  wiekowych:
•  I, II,  III   -  nagroda  i  dyplom,
•  Pozostali  uczniowie  dyplomy  za  uczestnictwo.

2. Uczniowie  klas  trzecich,  którzy  zajęli  trzy  pierwsze  miejsca  reprezentują  szkołę
w  konkursach  pozaszkolnych

3. Zwycięzcy  konkursów  pozaszkolnych  otrzymują  ocenę  celującą  na  koniec  roku
szkolnego  z  przedmiotu  wiedza o  społeczeństwie,  pozostali  uczestnicy  konkursu
cząstkową  ocenę  celującą  z  tego  przedmiotu.


