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Scenariusz „Dnia Europejskiego” w Integracyjnym Gimnazjum Nr 47 w Łodzi 

 

 

CELE 

- Pogłębienie wiedzy uczniów na temat Unii Europejskiej. 

- Doskonalenie umiejętności pracy w zespole. 

- Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za realizowane zadania. 

 

PRZEBIEG 

1. Powitanie uczestników i zapoznanie z planem uroczystości oraz przedstawienie celów jej 

organizacji. 

2. Debata na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

 

Podczas zaplanowanej przez nas debaty uczniowie zwolennicy i przeciwnicy integracji 

Polski z Unią Europejską będą przedstawiali swoje argumenty i bronili swojego stanowiska. 

Podsumowaniem debaty (oraz całej szkolnej imprezy) będzie przeprowadzone w naszej szko-

le referendum. 

 

3. Quiz na temat wiedzy o UE. 

 

a) Reprezentacje poszczególnych klas (trzyosobowe) będą odpowiadały na pytania dotyczą-

ce UE. 

b) Pytania będą dotyczyć historii UE, instytucji unijnych i integracji Polski z UE. 

c) Klasy, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody. 

 

4. Prezentacja państw członkowskich UE oraz kandydujących do Unii. 

 

Każda klasa przygotuje prezentację dwóch państw wylosowanych przez siebie miesiąc 

przed uroczystością (jednego spośród 15 państw należących do UE i jednego spośród 10 

państw, które w najbliższym czasie przystąpią do Unii). Prezentacja powinna zawierać nastę-

pujące elementy: historię danego państwa, jego kulturę, obyczaje, symbole, kulinarne przy-

smaki. Komisja składająca się z dyrektora szkoły, przedstawicieli nauczycieli i uczniów, bę-

dzie oceniała prezentacje poszczególnych klas. Klasy, które zostaną najwyżej ocenione przez 

komisję otrzymają nagrody. 
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5. Referendum. 

 

Na zakończenie „Dnia Europejskiego” odbędzie się referendum, w którym uczniowie, 

nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice będą odpowiadali na pytanie czy są za czy 

przeciw przystąpieniu do Unii Europejskiej. Referendum będzie przeprowadzone w ramach 

akcji: „Młodzi głosują”, organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Referendum 

to przeprowadzane wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej w całej Polsce poprzedzi głoso-

wanie obywateli polskich, którzy wypowiedzą się na powyższy temat w dniu 8 VI 2003 r. 

 

 

WNIOSKI 

 

Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości zaangażowało całą społeczność szkol-

ną (uczniów, rodziców i nauczycieli). Poszczególne punkty programu cieszyły się dużym za-

interesowaniem. Uczniowie wykazali się aktywnością, umiejętnością pracy w zespole, odpo-

wiedzialnością za realizowane zadania oraz pokazali, że nie są im obojętne najważniejsze 

problemy naszego społeczeństwa i kraju, wykazali się postawą obywatelską (liczny udział w 

referendum). Dzięki udziałowi w imprezie uczniowie pogłębili wiedzę na temat Unii Europej-

skiej. Dzięki zaangażowaniu wielu osób „Dzień Europejski” został sprawnie przeprowadzony 

i wszyscy uczestnicy odnieśli pozytywne wrażenie. Organizowanie takich imprez jest po-

trzebne i celowe. Zamierzamy kontynuować nasze działania w tym kierunku. 

 

  


