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PLAN REALIZACJI PROBLEMATYKI „EUROPEJSKIEJ”

NA LEKCJACH HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

W GIMNAZJUM

HISTORIA

ZAGADNIENIE TEMATYKA CEL WIODĄCY

 - Kulturowa i cywilizacyjna
przynależność Polski do
Europy.

 -  Uczeń potrafi wskazać
podobieństwa kulturowe
i cywilizacyjne między Polską a
innymi krajami Europy oraz
scharakteryzować wkład Polski w
osiągnięcia kultury europejskiej.

 I. Polska
w Europie.

- Związki pomiędzy Polską a
innymi państwami  Europy w
przeszłości.

- Uczeń potrafi uzasadnić, posługując
się faktografią historyczną
wielowiekowe związki między
państwem polskim a innymi
państwami Europy w sferze kultury,
polityki, prawa itp..

 II.  Tworzenie się
zjednoczonej
Europy.

-  Zarys historyczny i główne
etapy kształtowania się
Wspólnot Europejskich
(Traktat Paryski, Traktaty
Rzymskie, Traktat z
Maastricht, Traktat
Amsterdamski)

-  Uczeń potrafi przedstawić
chronologicznie prawne etapy
historii integracji europejskiej z
uwzględnieniem ich przyczyn   i
skutków.

 III.  Człowiek we
Wspólnotach
Europejskich

-  Deklaracje i konwencje
międzynarodowe dotyczące
praw człowieka (Powszechna
Deklaracja Praw Człowieka,
Konwencja Praw Dziecka).

-  Uczeń potrafi wymienić prawa
człowieka (ze szczególnym
uwzględnieniem praw dziecka)
zawarte w międzynarodowych
deklaracjach i konwencjach oraz
dokonać ich krytycznej oceny.
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-  Znaczenie chrześcijaństwa w
rozwoju Polski            i
Europy

-  Uczeń potrafi wskazać wspólne dla
Polski i Europy chrześcijańskie
korzenie kultury i ich wpływ na
ukształtowanie się wzorców
cywilizacji Zachodu.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

ZAGADNIENIE TEMATYKA CEL WIODĄCY

  -  Oddziaływanie Wspólnot
Europejskich na Polskę  w
sferze politycznej,
gospodarczej i społecznej.

 -  Uczeń potrafi podać przykłady, na
podstawie doniesień medialnych,
oddziaływania Wspólnot
Europejskich na nasz kraj, rozumie
przyczyny  tego procesu oraz
potrafi ocenić ich skutki.

-  Droga Polski do Unii
Europejskiej.

 -  Uczeń umie wymienić i opisać
etapy przystępowania Polski do
struktur europejskich.

 -  Koszty przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej.

-  Uczeń potrafi wymienić i
scharakteryzować zobowiązania
finansowe Polski wobec partnerów
z Unii oraz wskazać te obszary
gospodarcze, które będą musiały
ulec przemianom lub likwidacji po
akcesie unijnym.

 -  Korzyści z członkostwa Polski
w Unii Europejskiej.

-  Uczeń umie wymienić korzyści
polityczne, gospodarcze             i
cywilizacyjne jakie uzyska Polska
w wyniku członkostwa      w Unii
Europejskiej.

 I. Polska
w Europie.

- Euroregiony jako przykład
współpracy państw na
obszarach przygranicznych.

-  Uczeń potrafi podać przykłady
funkcjonujących euroregionów,
określić ich położenie i
scharakteryzować ich działanie.
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-  Członkostwo Polski w
wybranych organizacjach      i
strukturach
międzynarodowych (ONZ,
NATO, OBWE, Rada Europy,
Grupa Wyszegradzka,
CEFTA).

-  Uczeń potrafi wymienić kilka
przykładów organizacji i struktur
międzynarodowych do których
należy Polska, określić ich cele     i
metody działania oraz rolę naszego
kraju w tych instytucjach.

-  Elementy integracji
gospodarczej w Europie
(strefa wolnego handlu, unia
celna, wspólny rynek,  unia
walutowa).

-  Uczeń umie wymienić i
scharakteryzować wszystkie
elementy integracji europejskiej.

-  Państwa członkowskie Unii
Europejskiej.

-  Uczeń umie wymienić, określić
położenie geograficzne              i
dokonać charakterystyki
poszczególnych państw
członkowskich UE.

 II. Tworzenie się
zjednoczonej
Europy.

-  Państwa stowarzyszone z Unią

Europejską.
-  Uczeń umie wymienić, określić

położenie geograficzne              i
dokonać charakterystyki
poszczególnych państw
stowarzyszonych i kandydujących
do UE.

-  Powołanie, zadania i
członkowie Rady Europy.

-  Uczeń umie określić tryb
powoływania Rady Europy oraz
wymienić jej zadania i państwa
członkowskie.

-  Struktura organizacyjna
Wspólnot Europejskich.

-  Uczeń potrafi wymienić i
scharakteryzować poszczególne
organizacje tworzące Wspólnoty
Europejskie.

 III.  Założenia i
funkcjonowanie
Wspólnot
Europejskich.

-  Kompetencje Rady
Europejskiej, Rady Unii
Europejskiej, Parlamentu
Europejskiego, Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości
i Trybunału Obrachunkowego.

-  Uczeń umie wymienić szczegółowe
uprawnienia poszczególnych
organizacji działających w ramach
struktur europejskich.
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FORMY EWALUACJI:

� Organizacja gminnego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej,
� Udział uczniów Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej,
� Prowadzenie przez uczniów szkolnej gazetki tematyce europejskiej,
� Organizacja lekcji pokazowych na temat Unii Europejskiej,
� Opracowanie konspektów lekcji dotyczących zagadnień europejskich

do przeprowadzenia na godzinach do dyspozycji wychowawcy.


