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REALIZACJA EDUKACJI EUROPEJSKIEJ 
 

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 
 

W RUDKACH – REFLEKSJE 
 
 I WSPOMNIENIA 

 
 
 

 TRUDNE POCZĄTKI 
 
 

Przed kilkoma  laty w szkołach polskich pojawiły się ścieżki edukacyjne. 
Początkowo odnosiliśmy się do nich z nieufnością, bo nikt z nas tak na dobra sprawę 
nie wiedział, jak i po co je realizować. Po latach okazało się, że nie taki diabeł 
straszny, a jedna z nich stała się szczególnie atrakcyjna w realizacji. Mam na myśli 
edukację europejską, która przyczyniła się także do popularyzacji wiedzy o Unii 
Europejskiej i jej instytucjach.  
    Nie umniejszając wartości innych ścieżek, można stwierdzić z całą pewnością, 
że realizacja edukacji europejskiej może być wspaniałą przygodą. Moje gimnazjum 
rozpoczęło prace od opracowania szczegółowego planu realizacji edukacji na 
poszczególnych przedmiotach. Plan ten miał na celu ujęcie wszystkich ważnych 
aspektów europejskich i nie powielanie tychże na różnych przedmiotach, np. na 
historii i wiedzy o społeczeństwie. Realizacja ścieżek edukacyjnych to nie tylko praca 
na lekcjach. Prace uatrakcyjniają metoda projektu, konkursy, Internet i wreszcie 
Szkolne  Kluby Europejskie czy europejskie programy edukacyjne.  
 Będąc nauczycielem języka niemieckiego edukację europejską realizuje na 
każdej lekcji. W tym stwierdzeniu nie ma żadnej przesady, bo nauka języka obcego 
jest ze wszech miar „europejska”. Język danego państwa to nie tylko zbiór liter i 
wyrazów, ale i jego historia, geografia i kultura. Od dwóch lat nasi uczniowie startują 
w konkursach przedmiotowych z języków obcych, odnosząc w nich duże sukcesy.   
 
           ZALETY PRACY METODA PROJEKTU 
 
 
          Wiedza najlepiej wchodzi do głowy, gdy wychodzi się poza schemat lekcji, gdy 
uczniowie sami kierują procesem nauczania. Taką szansą zmiany okazały się 
warsztaty metodyczne na temat pracy metodą projektu. Warsztaty prowadzone przez 
Marię Sobowiec – Krogulec ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Kielcach dały nam nauczycielom solidne podstawy i wiedzę o tej metodzie pracy. 
Po warsztatach narodził się pomysł, by zrealizować projekt „Dni Europejskie”. 
Uczniowie klas drugich mieli możliwość stania się pierwszymi „projektantami” w 
krótkiej wtedy historii gimnazjum. Zmierzyli się z czterema państwami – Niemcami, 
Wielką Brytanią, Rosją i Włochami. Języki trzech pierwszych państw nauczane są w 
naszej szkole. Nie uczymy wprawdzie języka włoskiego, ale matki wielu naszych 
uczniów pracują we Włoszech, tym samym uczniowie mają do tego kraju bardziej 
osobisty stosunek. Każda klasa podzielona została na 7 grup – geografowie, kucharze, 
technicy, muzycy, aktorzy, etnografowie i plastycy. Każda grupa miała przygotować 
„produkt”. Geografowie przygotowywali informacje o danym kraju, np. w postaci 
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tablic informacyjnych, plastycy mapy, godła. Produktem kucharzy była potrawa 
typowa dla danego kraju i przepis na nią, często w języku polskim i obcym. Muzycy 
przygotowywali utwór muzyczny, a aktorzy utwór literacki. Zadaniem etnografów 
było przygotowanie stroju, technicy służyli pomocą w przygotowaniu wystawy. Na 
pierwszych „Dniach Europejskich” każda klasa zaprezentowała utwory literackie i 
piosenki w językach  prezentowanych państw. Five o’clock rozpoczął się wprawdzie 
około 12.00, ale wszyscy puścili to w niepamięć zajadając pizzę, kulebiaka czy 
Frankfurter Kranz (niemieckie ciasto z kremem). W kolejnym roku uczniowie wzięli 
na tapetę Austrię, Szwecję, Francję i Hiszpanię. Obecni na sali słuchali więc wierszy 
Rilkego, flamenco, co odważniejsi jedli ślimaki, a wszystko to pod okiem królewskiej 
pary ze Szwecji i świętej Łucji. W roku 2003 gimnazjum nasze przygotowało występ 
na Piknik Europejski w Nowej Słupi. W każdym powiecie województwa 
świętokrzyskiego prezentowano inne państwo unijne. Powiat kielecki przybliżył 
uczestnikom pikniku Holandię. W roku 2004 – roku wejścia Polski do Unii – nasi 
uczniowie „zaprzyjaźnią” się z  państwami, które wraz z Polska zasilą szeregi Unii. 
Czeka nas spotkanie z Maltą, Słowacją, Węgrami i innymi unijnymi „nowicjuszami”. 
Występ przed publicznością i prezentacja produktów grup to ukoronowanie długich 
przygotowań. Drobne upominki i brawa są nagrodą za ciężką pracę. 

 Przygotowania do projektu rozpoczynamy dużo wcześniej, bo pracy jest 
sporo. Zadania każdej z grup są szczegółowo omawiane; każda grupa ma swego 
lidera, pomocą służą także nauczyciele geografii, muzyki, plastyki, techniki i języków 
obcych. Dużą pomocą służą też rodzice. Główne filary szkoły ruszają wspólnie do 
pracy, by „Dni Europejskie” wypadły jak najlepiej. Praca metodą projektów to ogrom 
pracy, ale i świetna zabawa, którą można polecić każdej placówce oświatowej. 
Polecam również warsztaty prowadzone przez pracowników ŚCDN i wydane przezeń 
opracowanie na temat pracy metodą projektu.  

 
 

KONKURSY  
 
 

  W ramach edukacji europejskiej uczniowie brali także udział w konkursach na 
temat Unii Europejskiej. Były to zarówno konkursy szkolne jak i wyższego szczebla. 
Konkursem najtrudniejszym był na pewno konkurs „Europa bez tajemnic”. Wymagał on od 
uczniów bardzo szczegółowej wiedzy nie tylko o krajach unijnych, ale i instytucjach i 
aspekcie prawnym procedury wchodzenia do Unii. Taką wiedza wykazać się mogą 
uczniowie, którzy nie tylko pilnie pracują na lekcjach historii czy WOS-u, ale pracują dużo 
sami, wyszukując informacji na ten temat w dostępnych im źródłach. Najbardziej 
prestiżowym konkursem jest bez wątpienia konkurs organizowany przez Sejm RP. Celem 
konkursu jest wyłonienie parlamentu dziecięcego, który obraduje 1 czerwca. Nie święci 
garnki lepią i wśród obecnych gimnazjalistów znajdują się przyszli posłowie i senatorowie. 
Uczeń nie musi się tu wykazać wiedzą o charakterze czysto politycznym, musi napisać 
wypracowanie na jeden z podanych tematów. W 2001 z takim zadaniem zmierzył się jeden z 
naszych uczniów; posłem nie został, ale było to dla nas wydarzenie historyczne. Po raz 
pierwszy nasza szkoła wzięła udział w tym organizowanym od lat konkursie. 
                      Co roku organizujemy także szkolne konkursy wiedzy o Unii Europejskiej. W 
tym roku uczniowie wykażą się swoją wiedzą o państwach wstępujących do Unii i obalą 
euromity. Mieszkamy tak blisko Litwy, Czech czy Słowacji, a często nasza wiedza o tych 
państwach jest bardzo mała. Teksty obu konkursów pozwalam sobie załączyć do artykułu; 
być może zainteresują one innych nauczycieli. 
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                  Z myślą o młodzieży zainteresowanej Unią i Europą utworzyliśmy także 
biblioteczkę europejską i nawiązaliśmy kontakty z ambasadami. 
 
 
    SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI 
 
 
Pierwiastek proeuropejski propaguje także Szkolny Klub Europejski „Eurorudek”. Dużą 
pomocą  w rozpoczęciu pracy klubu było szkolenie dla nauczycieli i uczniów, jak tworzyć 
szkolne kluby europejskie. Te ciekawe w treści i formie szkolenia zorganizowało 
starachowickie stowarzyszenie „Demokracja i Rozwój”, a przeprowadził Andrzej Gruca z 
Olesna – wielki orędownik szkolnych klubów europejskich. Nasz klub koordynuje działania 
proeuropejskie na płaszczyźnie uczniowskiej. Członkowie SKE zorganizowali i 
przeprowadzili w maju 2003 młodzieżowe referendum. „Eurorudek” prowadzi także gazetkę 
informacyjną o Unii Europejskiej. W planach mamy kolejne „Dni Europejskie”, konkursy i 
utworzenie własnej strony WWW w Internecie.  Kluby europejskie to możliwość nauki 
demokracji, poszanowania odmienności innych nacji i tolerancji. Plan pracy klubu 
uwzględnia oczekiwania uczniów, uczniowie decydują sami o przebiegu pracy w klubie. W 
klubie nie jest wymagana wiedza czysto podręcznikowa, a więc  pojawia się możliwość 
zaistnienia dla uczniów, którzy nie mają możliwości wykazania się na lekcji. Zrzeszając 
uczniów z różnych klas klub staje się też możliwością integracji zespołu uczniowskiego. Nie 
bez znaczenia jest też udział w tworzeniu tradycji szkoły.   
 
 
 
    PODRÓŻE PRZEZ INTERNET 
 

Nie mając możliwości wyjazdów do państw europejskich, odbywamy podróże 
wirtualne w Internecie. Internet to nasze okno na świat i jedna z dróg poznawania kultury i 
historii państw europejskich. Wędrówka po galeriach malarstwa i ulicach europejskich 
metropolii staje się możliwa bez paszportów, pieniędzy i konieczności ruszania się spod 
Łysicy. W trakcie pracy z Internetem pojawia się integracja dwóch ścieżek – europejskiej i 
multimedialnej. To wreszcie możliwość odwiedzenia stron WWW innych klubów 
europejskich i kontaktów z nimi dzięki poczcie elektronicznej.   

 
 
 
   NASZE PLANY 
 
 
Rok 2004 to ważny dla Polski rok. Działania europejskie nie zostaną jednak 

zakończone wraz z wejściem polski do Unii europejskiej. Czeka nas jeszcze wiele udanych 
prezentacji „Dni Europejskich”, rozszerzenie działalności SKE i – miejmy nadzieję – udział 
publicznego Gimnazjum nr 2 w Rudkach w europejskich programach edukacyjnych.  

Za wcześnie, by spocząć na laurach. Jest jeszcze tyle wiedzy do zdobycia i tylu 
ciekawych Europy uczniów. 

 
 
   CO NAM DAŁA EDUKACJA EUROPEJSKA? 
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� Realizacja projektów to zbiorowa praca nauczycieli i uczniów, gdzie uczeń 

zdobywa wiedzę w sposób ciekawy i nieszablonowy; uczeń wybiera sam 
grupę, w której w najlepszy sposób będzie mógł wykorzystać swoje 
umiejętności. Uczeń słaby może zaprezentować swoje do tej pory nieznane 
talenty. 

� Przygotowanie do konkursów jest świetna okazja, by poszerzyć swoją wiedzę i 
zaistnieć na forum pozaszkolnym. 

� Działalność SKE to europejska wersja samorządności uczniów. 
� Udział w referendum pozwolił uczniom zapoznać się z jego procedurą. Młodzi 

ludzie mogli podjąć swoja decyzję na równi z dorosłymi. 
� „Dni Europejskie” stały się elementem tradycji szkoły, co dla szkół tak 

młodych jak gimnazja jest bardzo ważne. 
 
 
 
 
 
 
Renata Lasota – Lenart 
Nauczyciel języka niemieckiego i opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego 
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Rudkach 
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EUROPA NA TAK I NIE 
 
 
1. Czy do maja 2004 Unia Europejska liczyła 15 członków?  
       TAK / NIE 
2. Czy z brytyjskich ulic znikną piętrowe autobusy?  
                                   TAK / NIE 
3. Czy w Belgii językami urzędowymi są francuski i flamandzki? 
                                    TAK / NIE 
4. Czy UE karze za sprzedaż papierosów na sztuki? 
                                   TAK / NIE 
5. Czy UE ustaliła jak głośno może pracować kosiarka? 
                                   TAK / NIE 
6. Czy UE przekształciła  marchewkę w owoc? 
                                   TAK / NIE 
7. Czy siedziba UE znajduje się w Hadze? 
                                   TAK / NIE 
8. Czy Szwajcaria należy do UE? 
                                   TAK / NIE 
9.   Czy językami urzędowymi Unii są tylko francuski, angielski i niemiecki? 
                                   TAK / NIE 
10.  Czy UE ustali grubość i średnicę pizzy? 
                                   TAK / NIE 
 
 
 
Opracowała  
Mgr Renata Lasota – Lenart 
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Rudkach 
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NOWI W UNII 
 
 

1.  Unia Europejska powiększy się od 1 maja 2004 o: 
a) 12 państw 
b) 10 państw 
c) 7 państw 
 

2. Językami urzędowymi Cypru są: 
a) grecki i turecki 
b) grecki i cypryjski 
c) grecki i włoski 
 

3. Prezydentem Czech od marca 2003 jest: 
a) Vaclav Havel 
b) Vaclav Klaus 
c) Vaclav Hruby 

 
4. Stolicą Estonii jest: 

a) Ryga 
b) Kłajpeda 
c) Tallin 

5. Powierzchnia Litwy wynosi: 
a) ok. 65000 km 
b) ok. 75000 km 
c) ok. 55000 km 

6. Łotwa to kraj bogaty: 
a) w złoto i srebro 
b) w jeziora i lasy 
c) w góry i lasy 

7. Malta leży na: 
a) wyspie 
b) półwyspie 
c) jest enklawą we Włoszech 

8. Waluta Słowacji to: 
a) sloven 
b) korona 
c) tolar 

9. Słowenia powstała po rozpadzie: 
a) Czechosłowacji 
b) Czarnogóry 
c) Jugosławii 
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10. Ludność Węgier wynosi: 
a) ok. 10 mln. 
b) ok. 20 mln. 
c) ok. 7 mln 

11. Polski Sejm liczy: 
a) 560 posłów 
b) 460 posłów 
c) 260 posłów 

12. Po rozszerzeniu Unii na fladze widnieć będzie: 
a) 18 gwiazdek 
b) 25 gwiazdek 
c) 12 gwiazdek 

13. Najmniejszą powierzchnię wśród „nowicjuszy” w Unii ma: 
a) Cypr  
b) Malta 
c) Słowenia 

14. Na fladze Litwy widnieją kolory: 
a) biały, czerwony, żółty 
b) żółty, zielony, czerwony 
c) czarny, zielony, biały 

15. Najwięcej mieszkańców wśród wstępujących do Unii państw ma: 
a) Łotwa 
b) Słowacja 
c) Polska 

 
 

 
Opracowała  
Mgr Renata Lasota – Lenart 
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Rudkach 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


