
1 
 

 
 

 

 
PROGRAM 
SZKOLNEGO 
KLUBU 
EUROPEJSKIEGO 
„Euroentuzjasta” 

 
 

 
 

SPIS TREŚCI 

 

Cele ogólne                              2 

Cele szczegółowe     2 

Zadania klubu     3 

Metody i formy realizacji     4 

Spodziewane efekty               4 

Ewaluacja programu              4 

Tematyka zajęć                       5 

  

Szkolny Klub Europejski jest ważną formą 
pobudzania aktywności pozalekcyjnych                          
i pozaszkolnych uczniów, a zarazem drogą do 
poszerzania wiedzy na temat zjednoczonej Europy.  

Edukacja europejska staje się dzisiaj nakazem 
chwili - jest nie tylko atrakcyjna, ale i też 
bezpośrednio przydatna uczniom. Szkole natomiast 
daje możliwość promocji w środowisku lokalnym             
i nawiązania kontaktów z innymi szkołami w Polsce  
i Europie. 

Głównym celem klubu jest integrowanie 
społeczności szkolnej wokół zagadnień europejskich 
i optymalne przygotowanie uczniów do świadomego 
uczestnictwa w zmieniającej się rzeczywistości. 

Program Szkolnego Klubu Europejskiego 
przeznaczony jest dla uczniów Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Skawinie. Jest on 
dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów                
z różnym stopniem niepełnosprawności 
intelektualnej.  

Opracowany został w oparciu o podstawę 
programową kształcenia ogólnego dla III etapu 
edukacyjnego. W programie ujęto również treści 
zawarte w Programie Wychowawczym Szkoły. 

 

„Prawdziwym Europejczykiem jest 
ten, kto się nigdy nie zniechęca.” 
 

(P.H. Spaak) 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. POCZTY POLSKIEJ W SKAWINIE 
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Uczniom należy przybliżyć różne aspekty geograficzne, 

kulturowe i polityczne Europy. Tylko wtedy będą w stanie 

zrozumieć, jakie struktury zjednoczonej Europy mogą 

wpływać na ich własne życie oraz życie społeczności 

lokalnych, regionów, krajów czy całego świata. 

 

 
 

Cele ogólne: 
 

1. Zdobywanie, upowszechnianie wiedzy o Europie. 
2. Popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej. 
3. Popularyzacja wiedzy na temat własnego kraju, najbliższego regionu. 
4. Propagowanie korzyści z integracji Polski z Unią Europejską. 
5. Integrowanie społeczności szkolnej wokół zagadnień europejskich. 
6. Kształtowanie świadomości europejskiej, upowszechnienie wiedzy                     

o tradycjach i kulturze innych narodów. 
7. Szerzenie postaw tolerancji i szacunku wobec innych narodów. 
8. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności - zwłaszcza za pokój, obronę praw 

człowieka oraz ochronę dziedzictwa kulturalnego. 
9. Kształtowanie aktywnych, twórczych postaw. 

 

Cele szczegółowe: 
 
Uczeń: 

 Podaje definicję Unii Europejskiej; 
 wyjaśnia cel powstania Unii Europejskiej; 
 poszerza wiadomości na temat krajów Unii Europejskiej; 
 dostrzega podobieństwa i różnice w językach narodów europejskich; 
 zna sylwetki wybitnych twórców polskiej i europejskiej kultury; 
 dostrzega związki polskiego dziedzictwa kulturowego z kulturą Europy; 
 rozpoznaje związki własnego regionu z Europą; 
 czuje się przynależny do społeczności lokalnej, regionalnej, państwowej, 

narodów Europy; 
 umie wymienić obyczaje oraz zabytki danych kultur; 
 szanuje zwyczaje oraz tradycje innych kultur; 
 wskazuje na mapie Europy wybrane kraje i regiony; 
 czyta cicho ze zrozumieniem; 
 wyszukuje i gromadzi informacje; 
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 komunikuje się i korzysta ze środków masowego przekazu; 
 czynnie uczestniczy w konkursach, grach, zabawach, inscenizacjach i innych 

zajęciach; 
 prezentuje przygotowane materiały, przekazuje posiadaną wiedzę; 
 wykorzystuje zdobytą wiedzę w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych; 
 usprawnia technikę manualną; 
 rozwija zainteresowania i zdolności artystyczne; 
 uważnie słucha tekstów czytanych przez nauczyciela/kolegę; 
 doskonali umiejętność dłuższego wypowiadania się w mowie i piśmie; 
 podejmuje próby dyskusji; 
 przejawia pozytywny stosunek do środowiska naturalnego. 

 

Zadania szkolnego klubu europejskiego 
 

1. Organizowanie spotkań o charakterze dydaktycznym poświęconym krajom 
Europy - historia, kultura, geografia oraz Unii Europejskiej.  

2. Gromadzenie materiałów dotyczących regionu, Polski oraz państw UE. 
3. Prowadzenie kampanii informacyjnej związanej z działalnością klubu -

plakaty, spotkania, wystawy, gazetki ścienne oraz artykuły na stronie 
internetowej szkoły. 

4. Przygotowanie i udział w konkursach dotyczących wiedzy o Europie                     
i Polsce. 

5. Korespondencja z młodzieżą z innych krajów europejskich. 
6. Współpraca z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej oraz 

Skawińskim Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast. 
7. Organizacja „Dnia Europejskiego” w szkole oraz „Balu Europejczyka”. 
8. Pozyskiwanie środków na działalność klubu. 
9. Współpraca z miastami partnerskimi miasta Skawina (w zakresie edukacji). 
10. Organizowanie wydarzeń kulturalnych z udziałem zaproszonych gości                 

a także okolicznościowych spotkań w klubie. 
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 Metody i formy realizacji 

Realizacja zadań klubu europejskiego oparta jest na 
metodach aktywizujących, dzięki którym młodzież 
wdraża się do planowania, organizowania i oceniania 
własnej pracy a także nabywa umiejętności 
współdziałania w zespole. 

1. Cotygodniowe spotkania dyskusyjne. 

2. Konkursy szkolne i pozaszkolne. 

3. Działalność artystyczna (piosenki, 
inscenizacje, prace plastyczne). 

4. Wystawy prac plastycznych w szkole i poza 
nią. 

5. Programy  komputerowe wykorzystujące  
tematykę europejską. 

6. Projekcja filmów o krajach Europy. 

7. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze. 

8. Korespondencja z młodzieżą z zagranicy 
(pisanie listów, życzeń, pozdrowień). 

9. Spotkania okolicznościowe. 

10. Projekty. 
 

 

Warto zastanowić się nad artyk i zadać sobie pytanie, czy obraz ilustruje lub uzupełnia 

przekazywane informacje. Należy unikać obrazów, które wyglądają na wyrwane z 

kontekstu. Firma Microsoft udostępnia tysiące obrazów clipart, które można 

zaimportować do biuletynu. Jest również dostępnych kilka narzędzi, za pomocą 

których można rysować kształty i symbole. Wybrany obraz należy umieścić w 

sąsiedztwie artykułu. Nie należy również zapomnieć o umieszczeniu podpisu w 

pobliżu obrazu. 

Można również opracować lub znaleźć w sieci Web artykuły „wypełniające”. Można 

pisać na różne tematy, ale warto zadbać o to, aby artykuły były krótkie. Sporą część 

zawartości biuletynu można umieścić także we własnej witrynie sieci Web. Program 

Microsoft Word zapewnia prosty sposób konwersji biuletynu na publikację sieci Web. 

Po zredagowaniu biuletynu można go więc przekonwertować na witrynę sieci Web i 

opublikować. Sporą część zawartości biuletynu można umieścić także we własnej 

witrynie sieci Web.  

Korzyścią z używania biuletynu jako narzędzia promocyjnego jest możliwość 

wielokrotnego używania zawartości z materiałów marketingowych, takich jak 

informacje prasowe i badania rynku. Ponieważ głównym celem rozpowszechniania 

biuletynu może być sprzedanie produktu lub usługi, podstawą sukcesu jest 

utworzenie biuletynu przydatnego dla czytelników. Doskonałym sposobem na 

dodanie do biuletynu przydatnej zawartości jest opracowanie i napisanie własnych 

artykułów lub załączenie kalendarza nadchodzących zdarzeń. 

 

 

Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego: 

 znają symbole Unii Europejskiej oraz Hymn 

Zjednoczonej Europy, 

 posiadają wybrane wiadomości o krajach 
europejskich w zakresie geografii, historii                  
i kultury, 

 uświadamiają sobie potrzebę współpracy 
między krajami Europy, 

 mają większe poczucie odpowiedzialności za 
środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe, 

 mają większą świadomość europejską                                
z jednoczesnym poszanowaniem odrębności 
narodowej,  

 potrafią dzielić się zdobytą wiedzą z innymi. 

 mają poczucie własnej godności a także 
szacunku dla zachowań i postaw innych, 

 umieją współpracować w grupie. 

 
 

Ewaluacja programu 

Ewaluacja programu nie 
przewiduje form 
sprawdzania, gdyż zajęcia w 
klubie prowadzone są dla 
osób zainteresowanych. 
Głównymi sposobami 
ewaluacji jest udział uczniów 
w przedsięwzięciach klubu, 
opinie uczniów, nauczycieli i 
rodziców o organizowanych 
uroczystościach, 
wycieczkach, konkursach. 
Ewaluacją programu jest 
sprawozdanie z działań SKE, 
podsumowującego działania 
SKE w danym roku szkolnym. 
Sprawozdanie zostanie 
udostępnione osobom 
zainteresowanym w szkole 
oraz opublikowanie na 
stronie internetowej szkoły.  
 

Spodziewane efekty 
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TEMATYKA SPOTKAŃ: 
 

 
 

 

1. Przedstawienie uczniom celów i zasad funkcjonowania szkolnego klubu 
europejskiego. Zapoznanie uczniów ze sposobami pracy na zajęciach szkolnego 
klubu europejskiego w bieżącym roku szkolnym. Ustalenie nazwy klubu. 

2. Opracowanie Statutu Szkolnego Klubu Europejskiego. Wybór Zarządu SKE.  

3. Pojęcie Europy w geografii i historii: 

 granice geograficzne Europy jako kontynentu, 

 powierzchnia i liczba ludności Europy, 

 państwa europejskie i ich stolice (państwa tworzące Unię Europejską             
i pozostałe państwa), 

 religie, języki i ludy europejskie, 

 opowieść o mitologicznej Europie. 

4. Symbole europejskiej jedności: 

 flaga: projekt Madariaga y Rojo i Arsene'a Heitz'a zatwierdzony w 1955 
roku, 

 hymn: słowa pochodzą z "Ody do radości" Fryderyka Schillera, muzyka 
pochodzi z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena, aranżacji dokonał 
Herbert von Karajan, 

 waluta: najpierw ecu, później euro, 

 święto: Dzień Europy (9 maja), tego dnia Robert Schuman (minister 
spraw zagranicznych Francji) przedstawił utworzenia Europejskiej 
Wspólnoty Węgla i Stali, 

 chrześcijańscy patroni Europy: Św. Benedykt z Nursji, Świeci Cyryl i 
Metody, Św. Brygida Szwedzka, Św. Katarzyna ze Sieny, Św. Teresa 
Benedykta od Krzyża, 

 Syriusz: maskotka dla dzieci w Unii Europejskiej, w każdym kraju 
Syriusz występuje z jego narodowym elementem, 

 ojcowie założyciele: Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de 
Gaspari, Jean Monnet, Paul-Henri Spaak, Józef Retinger, 

 paszport europejski: w kolorze burgundzkiego wina z napisem "Unia 
Europejska" pod nazwą państwa. 

5. Współpraca międzynarodowa: 

 Skawina i jej miasta partnerskie, 

 działalność Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast (wizyta            
w siedzibie SSPM), 

 wymiany młodzieży między szkołami – przygotowanie uczestników. 
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6. Uczenie się międzykulturowe: 

 dostrzeganie różnic w wartościach, poglądach, tradycji, światopoglądzie 
czy ocenie historii różnych krajów europejskich, 

 przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii, 

 rozumienie odmienności kulturowych, 

 propagowanie postaw tolerancji i dialogu, 

 przygotowanie do interakcji z przedstawicielami różnych kultur, 

 wzmacnianie własnej tożsamości kulturowej. 

7. Wizyta w krajach Beneluksu - Belgia, Holandia, Luksemburg. 

8. Wizyta na Półwyspie Skandynawskim - Szwecja, Finlandia. 

9. Europejskie kontrasty krajobrazowe, czyli wizyta w Danii i Austrii. 

10.  Wizyta za Kanałem La Manche - Wielka Brytania, Irlandia. 

11.  Wizyta nad Morzem Śródziemnym - Włochy, Grecja. 

12.  Co słychać u naszych zachodnich sąsiadów – Niemcy. 

13.  Wizyta na Półwyspie Pirenejskim - Hiszpania, Portugalia. 

14.   Wizyta w ojczyźnie Schumana i de Gaulle'a. 

 
 

 

Opracowanie: 

mgr Agnieszka Zybek 

mgr Wioletta Wójcik 

 

 


