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                        PROGRAM     EDUKACJI    EUROPEJSKIEJ
„Nasza przyszłość- wspólna Europa”

REALIZOWANY  ZGODNIE    ZE    SZKOLNYM    PROGRAMEM
ŚCIEŻEK  EDUKACYJNYCH   W  GIMNAZJUM   NR 2   W    ŁAPACH

W TRZYLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA

„Wspólna Europa nie powstanie od razu i nie powstanie jako jednolita budowla: będzie powstawać przez kolejne fakty,
które stworzą dopiero rzeczywistą solidarność”.
                                                                                                                                                         Robert  Schuman

„Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy.”

                                                                                                                                                        Jan  Paweł  II
      I. CELE  EDUKACYJNE GŁÓWNE:

1. Pokazanie roli Polski i Polaków w integrującej się  Europie.
2. Rozwijanie myślenia wśród uczniów - „Jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem”.
3. Rozumie  proces integracji europejskiej jako ważny czynnik  wspomagający rozwój naszego kraju.

     II. ZADANIA SZKOŁY:

1. Ukazanie zasad funkcjonowania najważniejszych organizacji europejskich.
2. Zapoznanie z celami, programami i instytucjami Unii Europejskiej.
3. Wskazywanie konkretnych form i możliwości współpracy młodzieżowej oraz uczestnictwa w życiu publicznym

zintegrowanej Europy.
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 III. REALIZACJA  EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

   Cele szczegółowe          Treści    Formy realizacji, metody                Opis osiągnięć

UCZEŃ:
Przedstawienie Europy pod
względem geograficznym,
demograficznym i
historycznym

Charakterystyka Europy:
•  środowisko

geograficzne
•  ludność Europy
•  wspólne korzenie-

historyczna przeszłość
narodów i państw
podstawą jedności
europejskiej

Geografia:
Środowisko geograficzne, rozmieszczenie
ludności, państwa, języki, religie,
urbanizacja, regiony geopolityczne
Historia:
Cywilizacja śródziemnomorska, państwa,
religie, społeczeństwa europejskie
Język polski, religia, historia:
Zasady ładu europejskiego opartego na
wspólnej podstawie cywilizacyjnej grecko-
rzymskiej
Rozwój chrześcijaństwa, zasady miłości
bliźniego, Biblia, nauki Jana Pawła II
Plastyka:
Sztuka  Greków i Rzymian – plakaty
Godzina  wychowawcza, religia:
Tradycje katolickie – Boże Narodzenie,
Wielkanoc

Potrafi:
- opisać środowisko geograficzne Europy
- wykazać zróżnicowanie ludności
-zrozumieć i wyjaśnić wspólną
przeszłość narodów i państw

Wyjaśnienie procesów
integracyjnych
zachodzących w Europie

Dzieje integracji
europejskiej

Historia, WOS, geografia:
Rozbudowa Wspólnot Europejskich
Historia, WOS, geografia, wychowanie
fizyczne, język angielski:
Instytucje i organizacje np. ONZ, Rada
Europy, OBWE, Grupa Wyszehradzka,
EFTA, instytucje sportowe

-potrafi wymienić cele działania
instytucji i organizacji europejskich
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Przedstawienie postaci
twórców idei integracji
europejskiej- R, Schuman,
K. Adenauer, Jean Monnet

Twórcy zjednoczonej
Europy

Historia, WOS:
Sylwetki zasłużonych polityków.

-wymieni twórców zjednoczonej Europy

Zapoznanie z
funkcjonowaniem, celami,
instytucjami i programami
UE
Poszerzenie wiedzy o
krajach UE, obyczajach
historii

Poznajemy Unię Europejską
•  charakterystyka

krajów
•  symbole
•  waluta
•  cele
•  programy

gospodarcze,
kulturalne,
edukacyjne

•  instytucje UE

Historia, WOS:
- historia i funkcjonowanie UE
Godzina wychowawcza:
Poznajemy UE
Nasza przyszłość w Europie
Geografia, informatyka:
Krajobrazy Europy
Państwa europejskie
Sztuka – muzyka:
-nauka hymnu, muzyka ludowa w Europie
godzina wychowawcza:
Zwyczaje świąteczne w Europie
technika:
Kuchnia europejska
sztuka – plastyka:
-konkursy plastyczne
Konkurs wiedzy o UE
Udział w konkursie „Europa w szkole”
Tworzenie „Biblioteczki Europejskiej” i jej
wykorzystanie
Udział w konkursach organizowanych
przez inne instytucje
Powołanie SKE
Realizacja projektu „Dzień Europejski”

-potrafi wymienić kraje UE i wskazać je
na mapie
-zna symbole i walutę UE
-zna instytucje UE
-wymieni cele i programy UE
-potrafi gromadzić, porządkować,
prezentować informacje
-twórczo rozwiązuje problemy
-umie pracować w zespole
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Przedstawienie drogi Polski
do UE

Integracja Polski z Unią
Europejską

WOS, historia:
Polskie stanowisko negocjacyjne
Geografia, WOS, sztuka, j. angielski,
wychowanie fizyczne, godzina
wychowawcza:
Koszty i korzyści wynikające z polskiego
członkostwa w UE dla Polaków- debata

-zna problemy integracji Polski z UE
-potrafi gromadzić, porządkować i
prezentować informacje
-umie argumentować i bronić swojego
stanowiska

Przedstawienie zasad
państwa demokratycznego
Rozwijanie poszanowania
dla idei demokracji
Wykazanie współczesnej
roli obywatela
Zaznajomienie z Deklaracją
Praw Człowieka i Obywatela

Demokracja w Europie
•  idea państwa

demokratycznego

•  tolerancja i prawa
człowieka

•  zagrożenia dla
jedności i pokoju w
Europie

Historia, WOS:
Demokracja w starożytności i obecnie
Pojęcie konstytucji
Pierwsze konstytucje
Trójpodział władzy
Monarchie konstytucyjne i republiki we
współczesnym świecie
Godzina wychowawcza:
Prawa człowieka. Deklaracja Praw
Człowieka i Obywatela
Plastyka:
Plakat – prawa człowieka
Wychowanie fizyczne:
Zasada fair – play
Idea olimpiad sportowych
Godzina wychowawcza,WOS, geografia:
Kto to jest uchodźca?
Mój stosunek do mniejszości narodowych
WOS, godz. wych., historia, geografia:
Terroryzm, nacjonalizm, obojętność na
potrzeby drugiego człowieka

-wie, co to jest konstytucja,
-rozumie pojecie demokracji i republiki
-zna podstawowe prawa człowieka
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Rozwijanie wrażliwości na
problemy ochrony
środowiska

Ekologia w jednoczącej się
Europie

•  11 ekologicznych
zasad UE

Biologia, godz. wych., geografia:
Zasady ochrony przyrody
Selektywna zbiórka odpadów
Realizacja szkolnego programu
ekologicznego
Plastyka:
Konkursy plastyczne wyczulające na
ochronę środowiska

-wymieni 11 ekologicznych zasad UE
-wykazuje poszanowanie przyrody
-rozumie konieczność ochrony
środowiska
-świadomie uczestniczy w akcjach
„Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”

Zapoznanie z kulturą
europejską

Duchowy wymiar wspólnoty
europejskiej

•  kultura europejska

Plastyka:
Historia i współczesność sztuki
europejskiej- malarstwo, rzeźba,
architektura

Historia, WOS:
Osiągnięcia kultury europejskiej na
przestrzeni dziejów
Muzyka:
Wybitni kompozytorzy europejscy
Język polski:
Wybór literatury europejskiej
Religia:
Przesłanie Jana Pawła II
Udział w konkursach „Europa w szkole”,
„Moja Polska”

-zna postacie wybranych twórców
kultury europejskiej  i ich dzieła
-rozumie rolę Polaków w kulturze
europejskiej
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Uświadomienie, że Europa i
Podlasie to mieszanka
kultur, religii i narodów
Prześledzenie dziejów Łap i
losów rodzin uczniów

Moje miejsce w Europie Historia, WOS:
Narodowości i religie na Podlasiu
Dzieje Łap i okolic
Godz. wych.
 Czym dla mnie jest „mała ojczyzna”?
Ciekawa historia mojej rodziny.
Konkurs plastyczny, fotograficzny.

-zna historię regionu
-uświadamia sobie różnorodność
religijną i narodowościową regionu
-jest tolerancyjny

Nawiązanie kontaktów z
młodzieżą w Europie

Poznajemy  swoich
rówieśników w Europie

Język angielski, godzina wychowawcza
Doskonalenie języka angielskiego
Nawiązywanie kontaktów z młodzieżą z
krajów UE

-umie pisać i rozmawiać w języku
angielskim
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IV. SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW
  Ścieżka edukacji europejskiej zapisana jest w Planach wynikowych z poszczególnych przedmiotów przy konkretnych
tematach lekcji i razem z nimi jest realizowana.
V. PRZEWIDYWANE OSI ĄGNIĘCIA UCZNIA:

Absolwent gimnazjum powinien:
•  wiedzieć, co  znaczy słowo Europa
•  rozumieć procesy integracyjne w Europie– znać przeszłość integracji, jej twórców, państwa
•  przedstawić drogę Polski do Unii Europejskiej
•  mieć szacunek dla tradycji i kultury regionalnej, ojczystej i europejskiej
•  być wrażliwym na problemy ochrony środowiska
•  nawiązywać kontakty z innymi Europejczykami
•  rozwijać swoje zainteresowania
•  umieć współdziałać w grupie i rozwiązywać problemy

V. OCENIANIE OSI ĄGNIĘĆ UCZNIÓW
•  ocena za wiedzę i umiejętności z poszczególnych przedmiotów

dyplomy za wyróżnienia w konkursach
VII. SPOSÓB DOKUMENTOWANIA REALIZACJI  ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ – EDUKACJA EUROPEJSKA

•  Tematy realizujące edukację europejską zostaną zapisane na wyznaczonych stronach  w dzienniku lekcyjnym
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