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 SCENARIUSZ NR 1  

Unia Europejska – idea, historia i współczesność 

 

Przedmiot: 

• wiedza o społeczeństwie, 

• historia, 

• godzina wychowawcza, 

• godziny/ zajęcia dodatkowe/ zajęcia fakultatywne. 

 

Cele: 

Uczniowie znają, rozumieją, potrafią wyjaśnić: ideę, historię, organy, cele, wartości UE - art. 3 

Traktatu o UE http://eur-lex.europa.eu. 

Ponadto celem lekcji jest: 

• zapoznanie uczniów z historią Unii Europejskiej, 

• pogłębienie wiedzy na temat idei Unii Europejskiej, 

• zwrócenie uwagi na wartości, na których opiera się Unia Europejska, 

• kształtowanie postaw obywatelskich, 

• kształtowanie umiejętności prezentacji własnej opinii. 

 

Metody i formy pracy: 

• miniwykład, 

• praca w grupach, 

• prezentacja, 

• prezentacja multimedialna, 

• burza mózgów. 

 

Potrzebne materiały:  

1. komputer z dostępem do Internetu i rzutnik, 

2. tablica i kreda/flipchart i markery, 

3. prezentacja multimedialna  nr 1 pn. „Unia Europejska na slajdach” (pendrive lub link: 

http://europa.eu/publications/slide-presentations/index_pl.htm), 

4. prezentacja multimedialna nr 2 pn. „Cztery swobody” (pendrive), 

http://eur-lex.europa.eu/
http://europa.eu/publications/slide-presentations/index_pl.htm
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5. aparat lub telefon komórkowy, 

6. zestaw /plansz/kart/układanek (teczka z materiałami pomocniczymi), 

7. filmy www.europarlTV, (propozycje do wyboru - pendrive) polecany: „Spacer po 

unijnych instytucjach” 

http://europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=35cf564d-58c8-4b49-9531-

a33000e22be2, 

8. mapa „Kraje członkowskie Unii Europejskiej” (teczka z materiałami pomocniczymi), 

9. gra karciana pn. „Jak powstała i jak działa Unia Europejska”, 

10. Cytat z preambuły do Karty Praw Podstawowych (zapisany na planszy format A 3):  

„Świadoma swego duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa, Unia jest 

zbudowana na niepodzielnych, powszechnych wartościach godności osoby 

ludzkiej, wolności, równości i solidarności; opiera się na zasadach demokracji      

i państwa prawnego. Poprzez ustanowienie obywatelstwa Unii oraz stworzenie 

przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości stawia jednostkę                     

w centrum swych działań. 

Unia przyczynia się do ochrony i rozwoju tych wspólnych wartości, 

szanując przy tym różnorodność kultur i tradycji narodów Europy, jak również 

tożsamość narodową Państw Członkowskich i organizację ich władz 

publicznych na poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym; dąży do 

wspierania zrównoważonego i stałego rozwoju oraz zapewnia swobodny 

przepływ osób, usług, towarów i kapitału oraz swobodę przedsiębiorczości”. 

 

Pojęcia kluczowe: 

idea, historia, organy, cele, wartości, współczesne wyzwania Unii Europejskiej, integracja 

europejska. 

 

Czas trwania: 1 lekcja. 

 

Przebieg zajęć: 

 

MINIWYKŁAD: 

Nauczyciel krótko wprowadza do tematu zajęć, pyta uczniów o najważniejsze skojarzenia 

http://www.europarltv/
http://europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=35cf564d-58c8-4b49-9531-a33000e22be2
http://europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=35cf564d-58c8-4b49-9531-a33000e22be2
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dotyczące Unii Europejskiej oraz historii jej powstania. Wskazuje ramy czasowe i kontekst 

polityczny procesu powstania UE, prezentuje na mapie Europy obszar i państwa UE (ok.                   

4 min.). 

 

PRACA W GRUPACH: 

Nauczyciel tworzy grupy uczniów 3-4 osobowe, które otrzymają plansze/układanki/karty                     

z najważniejszymi wydarzeniami z historii Unii Europejskiej. Następnie uczniowie w czasie 

ok. 5 minut porządkują w kolejności chronologicznej wydarzenia z plansz.  

   

PREZENTACJA: 

Nauczyciel sprawdza wykonane ćwiczenie. Rozwija informacje na temat każdego 

z wydarzeń. Podczas prezentacji rezultatów uczniowie dyskutują pod kierunkiem nauczyciela 

o znaczeniu następujących wydarzeń: 

• Europejska Wspólnota Gospodarcza (Deklaracja Schumana, Traktat Paryski), 

• Traktaty (traktat - podstawa prawna UE i zmiany: Traktaty założycielskie/Rzymskie, 

Traktat z Maastricht, Traktat z Amsterdamu, Traktat z Nicei, Traktat z Lizbony), 

• początki Unii Europejskiej, 

• pierwsze rozszerzenie Unii Europejskiej, 

• upadek komunizmu a Unia Europejska, 

• Układ z Schengen, 

• strefa euro, 

• duże rozszerzenie Unii Europejskiej. 

(razem ok. 10 min.) 

Wykonanie przez ucznia fotografii prawidłowo ułożonych plansz/puzzli (uczniowie – np. 

telefonem komórkowym). 

 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA: 

Nauczyciela pokazuje uczniom prezentację multimedialną nr 1 pn. „Unia Europejska na 

slajdach” oraz prezentację multimedialną nr 2 pn. „Cztery swobody” (10 min.). 

  

BURZA MÓZGÓW: 

Nauczyciel rozpoczyna burzę mózgów na temat wartości i zasad, na których opiera się Unia 
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Europejska, w tym idea „czterech wolności”, z wykorzystaniem treści prezentacji – zapisanie 

zasad na flipcharcie: 

• swobodny przepływ osób, 

• swobodny przepływ towarów, 

• swobodny przepływ usług, 

• swobodny przepływ kapitału – ok. 4 min. 

Nauczyciel pyta uczniów, z której z zasad już korzystali. Poleca też przeprowadzenie po 

zajęciach krótkiej sondy: „Co to są 4 podstawowe swobody UE?” (skierować pytanie do    

5 osób spoza szkoły, w różnym wieku) – 3 min. 

 

MINIWYKŁAD: 

Nauczyciel przypomina Instytucje Unii Europejskiej - charakterystyka z wykorzystaniem 

filmów „Spacer po unijnych instytucjach” oraz prezentacji multimedialnej nr 1 pn. „Unia 

Europejska na slajdach”:  

• Parlament Europejski, 

• Rada Europejska, 

• Rada Unii Europejskiej, 

• Komisja Europejska, 

• Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 

• Europejski Bank Centralny (EBC), 

• inne organy i instytucje UE – ok. 5 min. 

 

PODSUMOWANIE SPOTKANIA – PRACA GRUPOWA: 

Gra karciana pn. „Jak powstała i jak działa Unia Europejska” – ok. 4 min. 
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SCENARIUSZ NR 2  

Skąd się wzięła demokracja? 

Historia i znaczenie demokracji w Unii Europejskiej 

 

Przedmiot: 

 wiedza o społeczeństwie, 

 historia, 

 godzina wychowawcza, 

 język polski, 

 zajęcia dodatkowe. 

 

Cele: 

Uczniowie rozumieją i znają historię demokracji, zasady i cechy ustroju demokratycznego, 

różnice między ustrojem demokratycznym a totalitarnym i autorytarnym, instytucje ustroju 

demokratycznego. 

Ponadto celem lekcji jest: 

 pogłębienie wiedzy na temat demokracji w aspekcie historycznym oraz współczesnym 

– perspektywy, szanse, zagrożenia, 

 nabycie wiedzy na temat instytucji demokratycznych, 

 kształtowanie świadomości uczniów w obszarze zachowania i postaw 

demokratycznych, 

 kształtowanie postaw obywatelskich, 

 kształtowanie umiejętności prezentacji własnej opinii. 

 

Metody i formy pracy: 

 burza mózgów, 

 symulacja (głosowanie), 

 dyskusja, 

 miniwykład, 

 praca w grupach. 
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Potrzebne materiały:  

 komputery z dostępem do Internetu i rzutnik (telefony z dostępem do Internetu), 

 tablica i kreda lub flipchart i markery, 

 telefon komórkowy/aparat, 

 małe kartki, pudełko/pojemnik z przykryciem – w formie urny wyborczej, 

 arkusze papieru i pisaki. 

 

Pojęcia kluczowe: 

demokracja, państwo, prawa obywatelskie, prawa podstawowe, prawa człowieka, systemy 

polityczne, totalitaryzm, autorytaryzm, Nagroda Sacharowa, kształtowanie umiejętności 

prezentacji własnej opinii. 

 

Czas trwania: 1 lekcja. 

 

Przebieg zajęć: 

 

BURZA MÓZGÓW:  

Nauczyciel  rozpoczyna burzę mózgów na temat: Z czym kojarzy się pojęcie demokracja? 

Przypomina etymologię z języka greckiego słowa demokracja - zapisuje na tablicy 

(flipcharcie).  

Rozdaje uczniom małe kartki. Na biurku stawia zamknięte pudełko kartonowe z otworem  

(w formie urny) – ok. 5 min. 

 

SYMULACJA (głosowanie):  

Uczniowie zapisują na małych kartkach swoje skojarzenia z pojęciem demokracja i wrzucają 

je do pudełka - urny.  

Nauczyciel poleca klasie/grupie przez głosowanie jawne (podniesienie ręki) wybór trzech 

uczniów. Wybrani wysypują zawartość pudełka – urny – ok. 3 min. 

Jeden z uczniów odczytuje określenia, drugi zapisuje je na flipcharcie, trzeci zaznacza 

wielokrotność powtórzeń niektórych słów. Wszyscy trzej układają i zapisują kolorami  

w formie piramidy wynik - najczęściej pojawiające się skojarzenia – cechy demokracji – 5 min. 
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DYSKUSJA: 

Nauczyciel inicjuje krótką dyskusję na temat: W jaki sposób obywatele UE wpływają na 

kształt demokracji. Co to jest demokracja bezpośrednia? Co to jest Europejska Inicjatywa 

Obywatelska? Komisja Petycji? Co to jest referendum?  

Wyniki dyskusji – podsumowuje krótko nauczyciel - ok. 2 min. 

 

MINIWYKŁAD: 

Nauczyciel zapisuje obok narysowanej piramidy uczniów - podstawowe pojęcia demokracji: 

wola większości, wolne wybory, rządy prawa, trójpodział władz, ochrona praw mniejszości, 

konstytucja. Porównuje ze wskazaniami uczniów. Wyjaśnia, że w opozycji do demokracji jest 

totalitaryzm, autorytaryzm. Pyta uczniów czy potrafią wskazać przykłady takich ustrojów                   

– w historii, współcześnie – ok. 3 min. 

 

PRACA W GRUPACH: 

Nauczyciel poleca uczniom odliczać do 4. Jedynki, dwójki, trójki, czwórki  - tworzą 4 grupy. 

Każda z grup ma za zadanie zaprezentować istotę jednego z typów demokracji na 

przestrzeni wieków. Po skończonej pracy - wyszukiwaniu odpowiednich informacji  

w Internecie (komputer lub telefon komórkowy) – Liderzy grup – uczniowie wybrani przez 

kolegów w grupach ćwiczeniowych - dokonują krótkiej prezentacji zaczerpniętych wiadomości 

(istota demokracji: antycznej, europejskiej, amerykańskiej, polskiej; w formie 3 do 5 zdań)                   

– ok. 8 min. 

 

MINIWYKŁAD: 

Nauczyciel podsumowuje pracę grup i prowadzi miniwykład na temat: Demokracja nie 

pojawiła się od razu i nie jest ustrojem panującym na całym świecie; źródła demokracji  

i obowiązków państwa demokratycznego. 

Źródłem ustroju demokratycznego jest konstytucja. Do minimalnych zadań państwa należą: 

stanowienie prawa, zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, w tym 

ochrona przed przestępczością, zapewnienie egzekwowania prawa. Uczniowie  

najważniejsze wnioski notują na tablicy - ok. 3 min. 
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DYSKUSJA: 

Nauczyciel zadaje pytanie: Jakie instytucje w Polsce i w Europie realizują obowiązki ustroju 

demokratycznego. Co wiecie o charakterze działalności tych instytucji? 

Uczniowie prezentują ustnie swoje wiadomości i opinie. Wybrani wcześniej trzej uczniowie 

zapisują najważniejsze informacje na tablicy/flipcharcie - ok. 5 min. 

Nauczyciel podsumowuje krótko dyskusję.  

 

PRACA W GRUPACH: 

Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy – wręcza uczniom arkusze papieru i pisaki. 

Nauczyciel na tablicy wypisuje organy: prawodawcze, wykonawcze, sądownicze, kontrolne 

(przykładowe pojęcia do zapisania na tablicy w kolejności przypadkowej: Parlament RP: Sejm 

i Senat, Parlament Europejski, Rada UE, Prezydent, Rząd, Sądy, Europejski Trybunał 

Sprawiedliwości, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Naczelna Izba Kontroli, Trybunał 

Stanu, Europejski Trybunał Obrachunkowy). 

Uczniowie spośród wymienionych pojęć przypasowują do odpowiedniego miejsca w tabeli  

 

organy 

prawodawcze 

organy 

wykonawcze 

organy sądownicze organy kontrolne 

    

 

Podczas pracy w grupach w każdej grupie zostaje wyłoniona osoba prezentująca efekty 

pracy, osoba kręcąca film obrazujący przebieg pracy, osoba zapisująca efekty pracy. 

Liderzy grup stają przed klasą, trzymając arkusze. Jeden z uczniów robi zdjęcie. 

Równolegle, podczas pracy uczniów nauczyciel zapisuje na tablicy ciekawostkę: słowo 

demokracja we wszystkich językach UE - okazuje się, że brzmi podobnie (efekty pracy do 

zamieszczenia na szkolnej stronie lub prezentacja na Dniu Europy) - ok. 10 min. 

 

Praca domowa: (ok. 1 min.) 

PREZENTACJA/ESEJ: 

1.Nauczyciel zadaje pracę w 4 grupach: wszyscy uczestnicy zajęć/lekcji, mają sporządzić 

listę organizacji pozarządowych broniących demokracji. Grupy przedstawią działanie 

wybranej organizacji – każda innej, a liderzy dostarczą nauczycielowi wyniki pracy w formie 
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prezentacji w PowerPoint. Po sprawdzeniu przez nauczyciela - prezentacje znajdą się na 

utworzonej wcześniej stronie Internetowej założonej na rzecz Projektu EPAS. 

2.Dla zainteresowanych: Napiszcie esej pt.: Kiedy i jakie referenda odegrały ważną rolę  

w dziejach UE  i/lub w Polsce (max. 2 strony A4). 

Prezentacja eseju – po ocenie nauczyciela – na stronie internetowej szkoły i w dniu UE.  
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SCENARIUSZ NR 3  

Parlament Europejski – czym jest?  

    

Propozycja/okazja realizacji zajęć w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego                         

– w Warszawie lub Wrocławiu (w miarę dostępności miejsc i uzgodnionego w BIPE terminu) 

 

Przedmiot: 

• wiedza o społeczeństwie, 

• historia, 

• godzina wychowawcza, 

• godziny/ zajęcia dodatkowe/ zajęcia fakultatywne. 

 

Cele: 

Uczniowie znają, rozumieją oraz potrafią wytłumaczyć pojęcia parlament, istota 

parlamentaryzmu, scharakteryzować i krótko opisać najważniejsze etapy w dziejach 

parlamentaryzmu.  

Uczniowie kojarzą i potrafią wskazać związki między zadaniami parlamentów krajowych                      

oraz Parlamentu Europejskiego. 

Uczniowie potrafią wymienić kompetencje i zasady działania Parlamentu Europejskiego. 

Dodatkowo celem lekcji jest: 

 pogłębienie wiedzy o Parlamencie Europejskim, 

 promocja wiedzy o działaniu Parlamentu Europejskiego, 

 kształtowanie postaw obywatelskich, 

 doskonalenie umiejętności prezentacji własnej opinii i korzystania z wiarygodnych 

źródeł informacji. 

 

Metody i formy pracy: 

• burza mózgów, 

• sonda/wywiad uliczna, 

• miniwykład, 

• prezentacja multimedialna – film, 
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• praca w grupach, 

• synteza. 

 

Potrzebne materiały:  

• tablica i kreda/ flipchart i markery, 

• komputer i rzutnik, 

• broszura pn. „Parlament Europejski Jak działa? Pytania, które chcielibyście zadać, ale 

nie wiecie kogo zapytać …“ (broszura wydana przez BIPE w Warszawie - dostępna  

w teczce z materiałami pomocniczymi), 

• broszura pn. „Parlament Europejski Dla kogo pracuje? Pytania, które chcielibyście 

zadać, ale nie wiecie kogo zapytać…” (broszura wydana przez BIPE w Warszawie 

dostępna w teczce z materiałami pomocniczymi), 

• arkusze A4 i kolorowe pisaki, 

• aparat fotograficzny/ telefon komórkowy, 

 filmy www.europarlTV,  (propozycje do wyboru - pendrive) polecany: „Jak równy z 

równym. Parlament w Strasburgu. Kongres w Waszyngtonie” 

http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=06e21367-2fbd-4f0d-a50c-

a45000a73baa, 

 mapa „Kraje członkowskie Unii Europejskiej” (mapa dostępna w teczce z materiałami 

pomocniczymi). 

 

Pojęcia kluczowe: 

Parlament Europejski, posłowie do Parlamentu Europejskiego, ordynacja wyborcza, 

immunitet, kompetencje, zwykła procedura ustawodawcza, wybory. 

 

Czas trwania: 1 lekcja. 

 

Przebieg zajęć: 

 

BURZA MÓZGÓW: 

Nauczyciel rozpoczyna zajęcia od zapytania, zebrania i zapisania na tablicy/flipcharcie 

skojarzeń uczniów na temat pojęcia parlamentu – 3 min.   

http://www.europarltv/
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=06e21367-2fbd-4f0d-a50c-a45000a73baa
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=06e21367-2fbd-4f0d-a50c-a45000a73baa
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Uczniowie próbują wskazać trzy najważniejsze funkcje, jakie pełnią parlamenty w systemach 

demokratycznych:  

- reprezentują opinie obywateli, 

- kontrolują działania rządu, 

- tworzą prawo. 

 

SONDA ULICZNA (połączona z wręczaniem ulotki o PE): 

Nauczyciel zadaje uczniom pytanie, co wiedzą Polacy – uczestnicy przeprowadzonej przez 

uczniów sondy – na temat działania Parlamentu Europejskiego.  

Uczniowie odczytują informacje uzyskane podczas sondy ulicznej – przeprowadzonej  

wcześniej (każdy zadał to samo pytanie: Co to jest i czym się zajmuje Parlament Europejski ? 

- 5 przechodniom w różnym wieku) – ok. 12 min. 

 

MINIWYKŁAD: 

Nauczyciel informuje uczniów, że Parlament Europejski jest jedynym na świecie 

wielonarodowym zgromadzeniem, wyłanianym od 1979 roku w wyborach powszechnych. 

Prezentuje mapę UE i wskazuje obszar oddziaływania PE.  

Najważniejsze informacje dotyczące Parlamentu Europejskiego uczniowie otrzymują                      

w broszurze pn. „Parlament Europejski Jak działa? Pytania, które chcielibyście zadać, ale nie 

wiecie kogo zapytać …“ oraz „Parlament Europejski Dla kogo pracuje? Pytania, które 

chcielibyście zadać, ale nie wiecie kogo zapytać…” – ok. 3 min. 

 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA – FILM: 

Nauczyciel włącza film „Jak równy z równym. Parlament w Strasburgu. Kongres                    

w Waszyngtonie” - ok. 7 min. 

 

PRACA W GRUPACH: 

Nauczyciel dzieli  klasę na 5 grup. Zadaniem uczniów jest praca z tekstem broszury pn. 

„Parlament Europejski Jak działa? Pytania, które chcielibyście zadać, ale nie wiecie kogo 

zapytać …“ oraz „Parlament Europejski Dla kogo pracuje? Pytania, które chcielibyście zadać, 

ale nie wiecie kogo zapytać…”.  

Zadaniem grup jest analiza tekstów, a następnie krótkie sprawozdanie/streszczenie 
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najważniejszych informacji pozostałym grupom przez wybranych liderów:   

Grupa 1. Jakie są kompetencje Parlamentu Europejskiego? 

Grupa 2. Jak działa Parlament Europejski?  

Grupa 3. W jaki sposób Parlament Europejski uczestniczy w tworzeniu prawa? 

Grupa 4. Skąd można czerpać informacje o Parlamencie Europejskim i w jaki sposób zwykły 

obywatel może wpływać na jego funkcjonowanie? 

Grupa 5. Jak Parlament Europejski działa na rzecz praw człowieka na świecie?  

Efektem pracy każdego zespołu jest wspólnie zapisana na kartce A4 kolorowa                                   

– przestrzenna notatka, streszczająca/ilustrująca analizowany tekst - ok. 15 min. 

Plansze – notatki zostają sklejone w jeden, duży arkusz i sfotografowane – wraz z mapą UE                   

– ok. 2 min. 

 

SYNTEZA: 

Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów:  

 pyta o odczucia dotyczące współpracy, 

 sprawdza stopień przyswojenia wiedzy. 

Na zakończenie lekcji - krótkie powtórzenie: uczniowie uzupełniają indywidualnie tabelę                

- ok. 3 min. 

 

PARLAMENT EUROPEJSKI I JEGO ZADANIA: 

 

Kompetencje/ 

uprawnienia  

Organizacja i praca PE a obywatele/ 

prawa człowieka 

PE a tworzenie 

prawa 

 

 

   

 

Praca domowa: 

Nauczyciel zadaje uczniom pracę domową: 

1. zapoznajcie się ze stroną internetową Parlamentu Europejskiego i jej zawartością: 

http://www.europarl.europa.eu/portal/pl,  

2. na podstawie informacji zawartych na stronie oraz zdobytych na lekcji, zaprojektujcie: 

„Folder/ulotkę informacyjną o Parlamencie Europejskim” (uczniowie kontynuują pracę 

http://www.europarl.europa.eu/portal/pl
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w 5 grupach z zajęć). W folderze powinny znaleźć się różnorodne informacje, takie jak: 

krótka historia UE i PE, liczba grup politycznych PE, polscy posłowie w PE, 

najważniejsze elementy ordynacji /ordynacja wyborcza, kompetencje.  

Foldery zostaną zaprezentowane podczas szkolnego Dnia Europy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Program SZKOŁA-AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 

 

SCENARIUSZ NR 4 

Wpływ Parlamentu Europejskiego na życie codzienne obywateli UE 

 

Przedmiot: 

 wiedza o społeczeństwie, 

 godzina wychowawcza, 

 godziny/zajęcia dodatkowe/zajęcia fakultatywne. 

 

Cele: 

Uczniowie poznają i rozumieją wpływ Parlamentu Europejskiego na wybrane aspekty życia 

obywateli Unii Europejskiej i innych państw świata. 

Uczniowie kojarzą i potrafią wskazać przykłady rozporządzeń i dyrektyw korzystnie 

wpływających na życie codzienne, w tym określające zasady wykonania budżetu UE. 

Ponadto celem lekcji jest: 

 uświadomienie, w jakich obszarach poszczególni obywatele mogą się starać                         

o wsparcie ze strony PE, 

 wskazanie możliwości korzystania przez uczniów z programów edukacyjnych dla 

młodzieży. 

 

Metody i formy pracy: 

 miniwykład, 

 praca w grupach - prezentacja multimedialna – film, 

 prezentacja multimedialna – PowerPoint, 

 synteza, 

 promocja. 

 

Potrzebne materiały: 

 stanowiska komputerowe (po jednym na grupę) z dostępem do Internetu, 

 rzutnik, 

 flipchart i markery, 



 

Program SZKOŁA-AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 

 

 baza aktów prawnych Unii Europejskiej (http://eur-lex.europa.eu), 

 polecany film EuroparlTV: „Erasmus: Jak wygląda studiowanie i praca za granicą?” 

http://europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=ef61783c-f5d5-4505-9162-

a24d00d13a9d, 

 polecany film EuroparlTV: ,,Erasmus+, debata młodych obywateli, zarządzanie 

kryzysem” 

http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=39a1615c-3442-4c34-8613-

a268011d55a0, 

 polecany film EuroparlTV: „Jak to działa: Nagroda Sacharowa na rzecz wolności myśli” 

http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=c4ccaa6c-6423-4c6c-90b0-

a27a012e4623, 

 mapa „Kraje członkowskie Unii Europejskiej” (w teczce z materiałami pomocniczymi). 

 

Pojęcia kluczowe: 

Karta Praw Podstawowych, Komisja Petycji, Traktat z Lizbony, Europejski Rzecznik Praw 

Obywatelskich, unijne programy dla młodzieży (Erasmus i Erasmus+), Nagroda Sacharowa. 

 

Czas trwania: 1 lekcja. 

 

Przebieg zajęć: 

 

MINIWYKŁAD: 

Nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę kompetencji Parlamentu Europejskiego, Komisji 

Petycji oraz postanowień Traktatu z Lizbony i Karty Praw Podstawowych (wraz  

z ograniczeniem stosowania karty w Polsce na podstawie tzw. protokołu brytyjsko-polskiego). 

Informuje, jaka jest polityka unijna w zakresie ochrony praw podstawowych i obywatelskich 

oraz praw człowieka, kim jest Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. Wyjaśnia główne 

zadania prawodawstwa europejskiego, to jest działanie w obszarach, które mają ułatwić życie 

obywateli w UE (np. swoboda przemieszczania się i podejmowania nauki i pracy na całym 

terytorium UE, ochrona konsumentów i pasażerów, ochrona środowiska), a także sprzyjanie 

równości szans, praw i obowiązków – ok. 5 min. 

Baza aktów prawnych Unii Europejskiej dostępna jest pod adresem: http://eur-lex.europa.eu. 

http://eur-lex.europa.eu/
http://europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=ef61783c-f5d5-4505-9162-a24d00d13a9d
http://europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=ef61783c-f5d5-4505-9162-a24d00d13a9d
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=39a1615c-3442-4c34-8613-a268011d55a0
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=39a1615c-3442-4c34-8613-a268011d55a0
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=c4ccaa6c-6423-4c6c-90b0-a27a012e4623
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=c4ccaa6c-6423-4c6c-90b0-a27a012e4623
http://eur-lex.europa.eu/
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PRACA W GRUPACH - PREZENTACJA MULTIMEDIALNA - FILM: 

Nauczyciel dzieli uczniów na 2 grupy. Każda grupa powinna mieć do dyspozycji 1 komputer                   

z dostępem do Internetu i opracować krótkie, maksymalnie 5 minutowe wystąpienie na 

wskazany/wybrany temat (tematy poniżej). Grupy wybierają w tym celu swoich liderów. 

 

Grupa I:  programy/ wymiany edukacyjne dla młodzieży 

polecany film: „Erasmus: Jak wygląda studiowanie i praca za granicą?” 

http://europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=ef61783c-f5d5-4505-9162-a24d00d13a9d, 

polecany film: ,,Erasmus+, debata młodych obywateli, zarządzanie kryzysem” 

http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=39a1615c-3442-4c34-8613-

a268011d55a0. 

 

Grupa II:  prawa człowieka (w tym nagroda Sacharowa)  

polecany film: „Jak to działa: Nagroda Sacharowa na rzecz wolności myśli” 

http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=c4ccaa6c-6423-4c6c-90b0-

a27a012e4623  

 

Informacje na temat powyższych zagadnień zostaną zaczerpnięte z filmów na stronie  

www.europarltv.europa.eu. 

Każda grupa ogląda film adekwatny do analizowanego tematu i dodatkowo wyszukuje 

aktualności w Internecie dotyczące omawianego zagadnienia (Nagroda Sacharowa, program 

Erasmus i aktualny Erasmus+), na podstawie których sporządza prezentację multimedialną                

z najważniejszymi informacjami. 

Całość trwa – ok. 25 min. 

 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA - POWERPOINT: 

Liderzy grup referują opracowane zagadnienia – wyświetlając jednocześnie najważniejsze 

informacje w formie prezentacji PowerPoint (ok. 8 slajdów każdej prezentacji) – ok. 10 min.  

 

SYNTEZA: 

Nauczyciel podsumowuje krótko wystąpienia uczniów oraz proponuje wprowadzenie do 

prezentacji ewentualnych zmian lub uzupełnienie treści – ok. 3 min. 

http://europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=ef61783c-f5d5-4505-9162-a24d00d13a9d
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=39a1615c-3442-4c34-8613-a268011d55a0
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=39a1615c-3442-4c34-8613-a268011d55a0
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=c4ccaa6c-6423-4c6c-90b0-a27a012e4623
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=c4ccaa6c-6423-4c6c-90b0-a27a012e4623
../../Scenariusze%2024.03.2016%20r/www.europarltv.europa.eu
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PROMOCJA: 

Każda z prezentacji (po akceptacji nauczyciela) zostaje zamieszczona na internetowej stronie 

szkoły oraz przedstawiona podczas szkolnego Dnia Europy – ok. 2 min. 
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SCENARIUSZ NR 5 

Dokąd zmierzasz Europo? Moje wyobrażenia o wspólnej polityce europejskiej 

 

Przedmiot: 

 wiedza o społeczeństwie, 

 godzina wychowawcza, 

 godziny/ zajęcia dodatkowe/ zajęcia fakultatywne. 

 

Cele: 

Uczniowie poznają/formułują przyszłe możliwe zagadnienia, które będą przedmiotem obrad 

Parlamentu Europejskiego, a także najbardziej prawdopodobne kierunki zmian w UE. 

Ponadto celem lekcji jest: 

 pogłębienie wiedzy na temat aktualnych problemów będących przedmiotem prac 

Parlamentu Europejskiego, 

 omówienie najbardziej prawdopodobnych obszarów pracy Parlamentu Europejskiego 

w przyszłości, 

 kształtowanie umiejętności prezentacji własnej opinii oraz pozyskiwania wiarygodnych 

źródeł. 

 

Metody i formy pracy: 

 miniwykład, 

 praca w grupach – prasówka, 

 burza mózgów, 

 prezentacja multimedialna – film, 

 dyskusja, 

 synteza. 

 

Potrzebne materiały:  

 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, 

 rzutnik, 

 tablica i kreda/flipchart i markery, 
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 polecany film EuroparlTV: „Czy UE radzi sobie z kryzysem imigracyjnym?”                    

http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=b5fddad4-54a0-46cd-b847-

a53e00eb177e, 

 zestaw materiałów "Migracja: wspólne wyzwanie" w dziale "Najważniejsze tematy" na 

stronie internetowej PE: http://www.europarl.europa.eu/news/pl/top-

stories/20150831TST91035/Migracja-wsp%C3%B3lne-wyzwanie, 

 prasa np. dzienniki, tygodniki z okresu 5-10 dni przed zajęciami, 

 małe karteczki, 

 strona internetowa: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/20150201PVL00037/Petycje, 

 informacja o agencji Frontex mającej siedzibę w Polsce: http://europa.eu/about-

eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/frontex/index_pl.htm, 

 mapa „Kraje członkowskie Unii Europejskiej” (teczka z materiałami pomocniczymi). 

 

Pojęcia kluczowe: 

Parlament Europejski, gospodarka, polityka, stosunki międzynarodowe, integracja 

europejska, polityka imigracyjna, strefa euro, eurosceptycyzm, problemy demograficzne                     

i wewnętrzne Unii Europejskiej, wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 

 

Czas trwania: 1 lekcja. 

 

Przebieg zajęć: 

 

MINIWYKŁAD: 

Wprowadzenie do tematu zajęć – nauczyciel – przypomnienie kompetencji Parlamentu 

Europejskiego i jego roli wśród instytucji UE  - ok. 5 min. 

 

PRACA W GRUPACH – PRASÓWKA:  

Nauczyciel inicjuje burzę mózgów na temat bieżących wyzwań i trudnych problemów 

stojących przed Unią Europejską. Uczniowie przeglądają przyniesioną do szkoły prasę                        

– np. dzienniki, tygodniki itp. z okresu 5-10 dni przed zajęciami i typują 4 do 6 najczęściej 

poruszanych tematów - ok. 10 min. 

http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=b5fddad4-54a0-46cd-b847-a53e00eb177e
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=b5fddad4-54a0-46cd-b847-a53e00eb177e
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/top-stories/20150831TST91035/Migracja-wsp%C3%B3lne-wyzwanie
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/top-stories/20150831TST91035/Migracja-wsp%C3%B3lne-wyzwanie
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/20150201PVL00037/Petycje
http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/frontex/index_pl.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/frontex/index_pl.htm
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BURZA MÓZGÓW: 

Następnie uczniowie wybierają ustnie/zapisują na małych kartkach/ zagadnienie, które ich 

zdaniem ma strategiczny wpływ na decyzje podejmowane aktualnie i w przyszłości przez PE. 

Trzej uczniowie przeliczają głosy – propozycje problematyki zajęć. 

Nauczyciel wybiera – typuje do analizy jeden z najczęściej powtarzających się tematów                    

– np. kryzys imigracyjny - ok. 5 min. 

 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA - FILM: 

Nauczyciel  prezentuje uczniom film ze strony EuroparlTV: „Czy UE radzi sobie z kryzysem 

imigracyjnym?” http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=b5fddad4-54a0-46cd-

b847-a53e00eb177e - ok. 5 min. 

 

DYSKUSJA: 

Nauczyciel pyta o wrażenia z filmu. Inicjuje dyskusję uczniów na temat: Z czego wynikają 

trudności, jakie są różnice w podejściu do problemu migracji między państwami 

członkowskimi? Uczniowie wypowiadają się ustnie. Następnie w grupach 5-6 osobowych 

wypełniają tabelę SWOT - ok. 10 min. 

Wyniki dyskusji uczniowie zapisują w formie tabeli SWOT na tablicy flipcharcie. 

 

 

 

SYNTEZA: 

Nauczyciel podsumowuje analizy SWOT.  

Następnie informuje uczniów o możliwości wpływania na decyzje PE w formie petycji                            

http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=b5fddad4-54a0-46cd-b847-a53e00eb177e
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=b5fddad4-54a0-46cd-b847-a53e00eb177e
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- w ramach aktywności obywatelskiej. Nauczyciel prezentuje wzór petycji dostępny pod 

adresem: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/20150201PVL00037/Petycje.  

Uczniowie mają za zadanie napisać petycję do PE, wykorzystując w tym celu powyższy 

portal. Petycja może zawierać indywidualny wniosek, skargę lub komentarz dotyczący 

aktualnej sytuacji imigracyjnej – ok. 10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/20150201PVL00037/Petycje
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SCENARIUSZ NR 6  

Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego – charakterystyka i osiągnięcia 

 

Przedmiot: 

 wiedza o społeczeństwie, 

 historia, 

 godzina wychowawcza, 

 język polski, 

 godziny/ zajęcia dodatkowe/ zajęcia fakultatywne. 

 

Cele: 

Uczniowie znają i rozumieją charakter pracy polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. 

Uczniowie wiedzą, w których grupach politycznych i komisjach parlamentarnych zasiadają 

polscy posłowie do PE. 

Ponadto celem lekcji jest: 

• pogłębienie wiedzy o Parlamencie Europejskim i pracy posłów do PE, 

• zapoznanie się z grupami politycznymi w PE i komisjami parlamentarnymi, 

• kształtowanie umiejętności prezentacji własnej opinii. 

 

Metody i formy pracy: 

 miniwykład, 

 praca w grupach, 

 prezentacja multimedialna, 

 symulacja, 

 filmik kręcony kamerą/komórką. 

 

Potrzebne materiały:  

• komputer z dostępem do Internetu, rzutnik, 

• tablica i kreda/flipchart i markery, 

• kamera/telefon komórkowy, 
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• aktualna wersja ulotki ze zdjęciami polskich posłów do PE (w teczce z materiałami 

pomocniczymi), 

• bezpłatna aplikacja mobilna „Europoseł PL – Znajdź swojego Europosła” (oryginalna 

nazwa aplikacji): 

(http://www.europarl.pl/pl/strona_glowna/aktualnosci/news/2014pl/may/europosel_pl_8

kadencja.html), 

• filmy o wybranych grupach politycznych PE  ze strony:  

(http://europarltv.europa.eu/pl/discover-parliament/political-groups.aspx), 

• przykłady sprawozdań składanych przez polskich posłów do PE i ich tematyka: 

(http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-submitted.html#sidesForm), 

• mapa „Kraje członkowskie Unii Europejskiej” (teczka z materiałami pomocniczymi). 

 

Pojęcia kluczowe: 

Parlament Europejski, ordynacja wyborcza, immunitet, kompetencje, wybory, posłowie do 

Parlamentu Europejskiego, skład i organizacja Parlamentu Europejskiego. 

 

Czas trwania: 1 lekcja. 

 

Przebieg zajęć: 

 

MINIWYKŁAD: 

Nauczyciel zaczyna lekcję od miniwykładu na temat: Ugrupowania polityczne w PE. 

Przynależność polskich posłów do grup politycznych i komisji parlamentarnych, zasady 

współpracy partyjnej i narodowej - 3 min. 

 

PRACA W GRUPACH: 

Prowadzący dzieli klasę na 6 do 8 grup odpowiedzialnych za opracowanie informacji                                

– charakterystyki grup politycznych w PE1: 

I. Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) – 216 posłów. 

                                                             
1  Stan na 3.02.2016 r. 

http://www.europarl.pl/pl/strona_glowna/aktualnosci/news/2014pl/may/europosel_pl_8kadencja.html
http://www.europarl.pl/pl/strona_glowna/aktualnosci/news/2014pl/may/europosel_pl_8kadencja.html
http://europarltv.europa.eu/pl/discover-parliament/political-groups.aspx
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-submitted.html%23sidesForm
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II. Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim – 190 

posłów. 

III. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy – 75 posłów. 

IV. Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy – 70 posłów. 

V. Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica – 51 

posłów. 

VI. Grupa Zielonych/ Wolne Przymierze Europejskie – 50 posłów. 

VII. Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej – 45 posłów. 

VIII. Grupa Europa Narodów i Wolności – 38 posłów. 

Sprawozdawcy krótko prezentują charakterystykę ugrupowań, z informacją o zasiadających  

w nich Polakach, a najważniejsze informacje 2 - 3 zdania zapisują na tablicy lub flipcharcie                 

8 x 2 min. = ok. 16 min. 

 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA: 

W formie podsumowania, wyświetlone zostają filmy (online) o wybranych grupach 

politycznych PE pochodzące ze strony: http://europarltv.europa.eu/pl/discover-

parliament/political-groups.aspx (do wyboru przez nauczyciela, kryterium wyboru może być 

wielkość ugrupowania lub liczba Polaków zasiadających w nim) - 10 min. 

 

SYMULACJA:  

[Kilka dni wcześniej  nauczyciel  poleca  przygotowanie się do zajęć – tj.  wcielenie się w rolę 

wybranego przez ucznia polskiego posła do PE.] Uczniowie przygotowali informacje na  

temat wybranej osoby – występują z krótką ustną prezentacją wybranego posła, na tle 

aktualnej ulotki wydanej przez BIPE w Warszawie z polskimi posłami do PE – ok. 6 - 8 

wystąpień - ok. 14 min.  

 

FILM: 

Każde wystąpienie jest nagrywane kamerą/telefonem komórkowym – powstaje 6 do 8 

krótkich filmików do ewentualnej prezentacji w podczas Szkolnego Dnia Europy. 

Nauczyciel rysuje na tablicy schemat PE z podziałem na partie polityczne (według aktualnych 

danych). 

http://europarltv.europa.eu/pl/discover-parliament/political-groups.aspx
http://europarltv.europa.eu/pl/discover-parliament/political-groups.aspx
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Na zakończenie swojego wystąpienia uczeń zaznacza na schemacie Parlamentu 

Europejskiego miejsce, w którym zasiada poseł ze względu na przynależność partyjną i jej 

miejsce. 

 

Praca domowa/ fakultatywnie dla zainteresowanych: (1 min.) 

Uczniowie mają zapoznać się z przykładami sprawozdań składanych przez polskich posłów 

do PE i ich tematyką (podział na 4 grupy) http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-

submitted.html#sidesForm (wyszukiwarka - na dole strony należy wpisać nazwisko polskiego 

posła do PE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-submitted.html#sidesForm
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-submitted.html#sidesForm
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SCENARIUSZ NR 7 

Wywiad z posłem do Parlamentu Europejskiego – „8 pytań do….” 

 

Przedmiot: 

 wiedza o społeczeństwie, 

 historia, 

 godzina wychowawcza, 

 język polski, 

 godziny/ zajęcia dodatkowe/ zajęcia fakultatywne. 

 

Cele: 

Uczniowie znają, rozumieją i potrafią wytłumaczyć pojęcie: parlament, istota 

parlamentaryzmu, poseł, immunitet, demokracja. 

Ponadto celem lekcji jest: 

 pogłębienie wiedzy o Parlamencie Europejskim i pracy parlamentarzystów, 

 kształtowanie postaw obywatelskich, 

 kształtowanie umiejętności prezentacji własnej opinii, 

 zasady przeprowadzania wywiadu dla różnych mediów, 

 poznanie zasad autoryzacji wywiadu. 

 

Metody i formy pracy: 

 dyskusja, 

 praca w grupach, 

 wywiad (wymiana doświadczeń). 

 

Potrzebne materiały:  

 komputer i rzutnik, ekran/Internet z dostępem do komunikatora SKYPE, 

 kamera lub aparat fotograficzny, 

 zestaw nagłaśniający, mikrofony (opcjonalnie), 

 flipchart i markery, 

 aktualna wersja ulotki ze zdjęciami polskich posłów do PE (teczka z materiałami 
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pomocniczymi), 

 bezpłatna aplikacja mobilna „Europoseł PL – Znajdź swojego Europosła” (oryginalna 

nazwa aplikacji) 

(http://www.europarl.pl/pl/strona_glowna/aktualnosci/news/2014pl/may/europosel_pl_8

kadencja.html), 

 mapa „Kraje członkowskie Unii Europejskiej” (teczka z materiałami pomocniczymi). 

 

Pojęcia kluczowe: 

Parlament Europejski, posłowie do Parlamentu Europejskiego, partie polityczne i grupy 

polityczne w PE, immunitet, kompetencje, wybory, autoryzacja.  

 

Czas trwania: 1 lekcja. 

 

Przebieg zajęć: 

 

DYSKUSJA: 

Nauczyciel inicjuje krótką dyskusję o roli i przynależności posłów do grup politycznych w PE, 

znaczeniu kompromisu w pracy ludzi o różnych poglądach: Dlaczego zazwyczaj trudno dojść 

do porozumienia? Jaki wysiłek trzeba podjąć? Co jest potrzebne dla uzyskania kompromisu?  

- Uczniowie podają kilka sposobów ułatwiających wypracowanie kompromisu. Zapisują je na  

flipcharcie - ok. 5 min. 

 

PRACA W GRUPACH: 

Nauczyciel podzielił wcześniej klasę na grupy. W ramach przygotowania do lekcji każda                   

z grup przygotowuje się do wywiadu gromadząc najważniejsze informacje związane                          

z zaproszonym posłem, nawiązujące do zadawanych pytań. 

Wywiad z posłem do PE – 8 pytań do. 

1. Co skłoniło posła do podjęcia decyzji o kandydowaniu do Parlamentu Europejskiego 

(motywacje)?  

2. Jakie poseł posiadał wcześniej doświadczenie w działalności politycznej lub społecznej? 

3. Którą partię reprezentuje poseł w Polsce - krótka charakterystyka specyfiki partii. 

4. Którą grupę polityczną w Parlamencie Europejskim reprezentuje poseł i jego partia - krótka 

http://www.europarl.pl/pl/strona_glowna/aktualnosci/news/2014pl/may/europosel_pl_8kadencja.html
http://www.europarl.pl/pl/strona_glowna/aktualnosci/news/2014pl/may/europosel_pl_8kadencja.html
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charakterystyka specyfiki grupy politycznej. 

5. W których komisjach PE pracuje poseł – krótka charakterystyka, najważniejsze aktualne 

zadania. 

6. Obowiązki prawa i przywileje posła do PE – na czym polega immunitet poselski. 

7. Najważniejsze bieżące tematy i debaty PE – prezentowane przez Posła poglądy. 

8. Zaangażowanie posła w podejmowane bieżące inicjatywy grupy politycznej lub Ważne 

wyzwania dla UE w najbliższym roku. 

 

WYWIAD: 

Nauczyciel wita i przedstawia zaproszonego Gościa – polskiego posła do Parlamentu 

Europejskiego. 

Uczniowie wyjaśniają cel i charakter spotkania – wywiadu (popularyzacja wiedzy                             

o Parlamencie Europejskim i pracy posłów do PE) – ok. 3 min. 

Uczniowie proszą o zgodę na rejestrację wywiadu (kamera/komórka, mikrofon - wywiad 

rejestruje dwóch, wybranych Uczniów). 

Uczniowie zadają pytania, a następnie opracowują udzielone przez posła odpowiedzi                            

– do autoryzacji. 

Przebieg wywiadu + autoryzacja wypowiedzi posła ok. 20 minut (+ 15 minut montaż, korekta 

stylistyczna, językowa). W tym czasie, gdy uczniowie w grupach opracowują treść wywiadu               

– dwaj inni uczniowie prezentują gościowi informacje o szkole oraz założenia i realizację 

projektu EPAS. 

 

PODSUMOWANIE: 

Nauczyciel i uczniowie dziękują posłowi za wizytę i wywiad. Proszą o zgodę na możliwość 

prezentacji wywiadu/skrótu na stronie internetowej szkoły/placówki - ok. 3 min. 

 

Praca domowa: 

Nauczyciel zadaje pracę domową: Jakie cechy powinien posiadać poseł do PE? Uczniowie    

w grupach wypisują na kartkach cechy "idealnego" posła do PE. 

 

UWAGA – opcjonalnie wywiad może zostać przeprowadzony za pośrednictwem SKYPE  

(w razie trudności z możliwością bezpośredniej wizyty posła w szkole) 
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SCENARIUSZ NR 8 

Co ważnego w Parlamencie Europejskim – tematy i wyzwania 

(Wybrane zagadnienia z zakresu ekologii i energetyki oraz gospodarki odpadami jako 

ważne tematy debaty PE) 

 

Przedmiot: 

 wiedza o społeczeństwie, 

 geografia, 

 godzina wychowawcza, 

 język polski, 

 godziny/ zajęcia dodatkowe/ zajęcia fakultatywne. 

 

Cele: 

Uczniowie znają i rozumieją istotę działania Parlamentu Europejskiego. 

Uczniowie kojarzą i potrafią wskazać związki między funkcjami i zadaniami parlamentów 

narodowych i Parlamentu Europejskiego. 

Ponadto celem lekcji jest: 

 pogłębienie wiedzy o ważnych zagadnieniach omawianych w Parlamencie 

Europejskim, 

 kształtowanie postaw obywatelskich proekologicznych i prozdrowotnych, 

 kształtowanie umiejętności prezentacji własnej opinii, 

 znajomość kluczowych zagadnień gospodarczych i ekologicznych. 

 

Metody i formy pracy: 

 burza mózgów, 

 miniwykład, 

 praca w grupach, 

 prezentacja multimedialna, 

 praca z mapą, 

 synteza. 

 



 

Program SZKOŁA-AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

32 

 

Potrzebne materiały: 

 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, 

 rzutnik, 

 tablica i kreda/flipchart i markery, 

 broszury „Energia”, „Działania w dziedzinie klimatu”, „Środowisko” ze strony 

http://europa.eu/teachers-corner/15/index_pl.htm, 

 polecany film EuroparlTV: "Od zera do milionów: potencjał energii odnawialnej" 

http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=6d29ed82-a843-4e6b-99b7-

a29900cdf19f, 

 polecany film EuroparlTV: "Jak uniknąć kryzysu energetycznego w UE?" 

http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=ce641c90-4990-4f6f-871b-

a36c00dcc21d, 

 polecany film EuroparlTV: "Whisky zamiast paliwa"  

http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=209cfe7f-ce67-4e98-9a3e-

a19a008d6b6c, 

 polecany film EuroparlTV: "Unia Energetyczna: inwestycje w energie odnawialne, 

efektywność o bezpieczną przyszłość"           

http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=8d82b1d5-e83b-4e38-9e2a-

a56800a24b5b, 

 polecany film EuroparlTV: „Kolejne pięć lat w unijnej polityce” 

http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=93ff4edf-78bb-4ba5-adf2-

a36500e16337, 

 mapa „Kraje członkowskie Unii Europejskiej” (teczka z materiałami pomocniczymi). 

 

Pojęcia kluczowe: 

Parlament Europejski, ekologia, polityka energetyczna, transport, recykling. 

 

Czas trwania: 1 lekcja. 

 

Przebieg zajęć: 

 

http://europa.eu/teachers-corner/15/index_pl.htm
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=6d29ed82-a843-4e6b-99b7-a29900cdf19f%20
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=6d29ed82-a843-4e6b-99b7-a29900cdf19f%20
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=ce641c90-4990-4f6f-871b-a36c00dcc21d
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=ce641c90-4990-4f6f-871b-a36c00dcc21d
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=209cfe7f-ce67-4e98-9a3e-a19a008d6b6c
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=209cfe7f-ce67-4e98-9a3e-a19a008d6b6c
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=8d82b1d5-e83b-4e38-9e2a-a56800a24b5b
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=8d82b1d5-e83b-4e38-9e2a-a56800a24b5b
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=93ff4edf-78bb-4ba5-adf2-a36500e16337
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=93ff4edf-78bb-4ba5-adf2-a36500e16337
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BURZA MÓZGÓW: 

Nauczyciel inicjuje burzę mózgów na temat wagi i znaczenia w Europie energii, jej 

pozyskiwania, wykorzystania, składowania pozostałości, wpływu na stan środowiska. 

Uczniowie wypowiadają się i zapisują ważne ich zdaniem pojęcia i zagadnienia na flipcharcie 

– ok. 5 min. 

 

MINIWYKŁAD: 

Nauczyciel porządkuje wypowiedzi uczniów, wprowadza do tematu zajęć, wyróżnia 

najważniejsze  zagadnienia i wyznacza 3 wiodące tematy do opracowania przez 3 grupy                  

– ok. 3 min. 

 

PRACA W GRUPACH: 

Uczniowie pracują w 3 grupach przy stanowiskach komputerowych oraz na podstawie 

broszur „Energia”, „Działania w dziedzinie klimatu”, „Środowisko” ze strony: 

http://europa.eu/teachers-corner/15/index_pl.htm – ok. 10 min. 

Energetyka i ekologia – jako ważne wyzwania polityki światowej, europejskiej                          

i krajowej – 3 wystąpienia ok. 3 minutowe prezentowane przez liderów grup – ok. 9 min. 

 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA: 

Prezentacja fragmentów filmów o źródłach energii odnawialnej:  

 "Od zera do milionów: potencjał energii odnawialnej" 

http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=6d29ed82-a843-4e6b-99b7-

a29900cdf19f,  

 "Jak uniknąć kryzysu energetycznego w UE?" 

http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=ce641c90-4990-4f6f-871b-

a36c00dcc21d, 

 "Whisky zamiast paliwa"  

http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=209cfe7f-ce67-4e98-9a3e-

a19a008d6b6c, 

 "Unia Energetyczna: inwestycje w energie odnawialne, efektywność o bezpieczną 

przyszłość"  

http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=8d82b1d5-e83b-4e38-9e2a-

http://europa.eu/teachers-corner/15/index_pl.htm
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=6d29ed82-a843-4e6b-99b7-a29900cdf19f
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=6d29ed82-a843-4e6b-99b7-a29900cdf19f
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=ce641c90-4990-4f6f-871b-a36c00dcc21d
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=ce641c90-4990-4f6f-871b-a36c00dcc21d
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=209cfe7f-ce67-4e98-9a3e-a19a008d6b6c
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=209cfe7f-ce67-4e98-9a3e-a19a008d6b6c
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=8d82b1d5-e83b-4e38-9e2a-a56800a24b5b
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a56800a24b5b.  

Łączny czas prezentacji – ok. 8 min. 

 

PRACA Z MAPĄ: 

Analiza mapy Europy z krajami członkowskimi w zakresie wykorzystania źródeł energii, w tym 

energii ze źródeł odnawialnych i podejmowanych inwestycji – nauczyciel zapisuje wnioski na 

tablicy – ok. 3 min. 

 

SYNTEZA: 

Nauczyciel podsumowuje krótko pracę uczniów i poleca ułożenie krzyżówki - uczniowie                  

w 3 grupach układają w wersji elektronicznej krzyżówki z hasłem „EKOLOGIA”, 

„ENERGETYKA”, „INWESTYCJA” - ok. 5 min. Krzyżówki w wersji elektronicznej zostaną 

zamieszczone na internetowej stronie szkoły. 

 

Praca domowa: 

Nauczyciel poleca przygotowanie się do dyskusji o pakiecie klimatycznym - decyzjach 

podejmowanych przez Parlament Europejski w zakresie polityki energetycznej i ekologicznej  

– z wykorzystaniem filmu: „Kolejne pięć lat w unijnej polityce”, ze strony: 

http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=93ff4edf-78bb-4ba5-adf2-a36500e16337. 

Dyskusja na powyższy temat odbędzie się podczas szkolnego Dnia Europy - ok. 2 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=8d82b1d5-e83b-4e38-9e2a-a56800a24b5b
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=93ff4edf-78bb-4ba5-adf2-a36500e16337
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SCENARIUSZ NR 9 

Przykłady dobrych praktyk w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE 

 

Przedmiot:                

 wiedza o społeczeństwie, 

 godzina wychowawcza, 

 godziny/ zajęcia dodatkowe/ zajęcia fakultatywne. 

 

Cele: 

Uczniowie znają, rozumieją i potrafią wytłumaczyć rolę Unii Europejskiej w rozwoju gałęzi 

przemysłu, usług handlu oraz w rozbudowie infrastruktury gospodarczej i społecznej. 

Uczniowie kojarzą i potrafią wskazać przykłady projektów, które były współfinansowane ze 

środków unijnych. 

Uczniowie  dostrzegają różnice w ich otoczeniu z okresu przedakcesyjnego i teraz. 

Ponadto celem lekcji jest: 

 wskazanie na konkretnych przykładach nowych inwestycji zalet członkostwa Polski  

w UE, 

 ukazanie zmian - realizacji, które dokonują się w ramach projektów UE, 

 poszerzenie indywidualnych umiejętności uczniów w zakresie tworzenia prezentacji 

multimedialnych, 

 zwrócenie uwagi na rolę Parlamentu Europejskiego w uchwalaniu wieloletnich                         

i corocznych budżetów Unii Europejskiej oraz rozporządzeń określających zasady 

wydatkowania funduszy unijnych. 

 

Metody i formy pracy: 

 prezentacja multimedialna, 

 burza mózgów, 

 praca w grupach. 

 

Potrzebne materiały:  

• stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, 
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• rzutnik, 

• tablica i kreda/flipchart i markery, 

• prezentacja multimedialna pn. „Przykłady dobrych praktyk w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków UE” (pendrive), 

• mapa „Kraje członkowskie Unii Europejskiej” (teczka z materiałami pomocniczymi). 

 

Pojęcia kluczowe: 

Europejska Współpraca Terytorialna, Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki, Innowacyjna 

Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej, Pomoc Techniczna, Programy Regionalne, 

Fundusze Strukturalne, Programy Operacyjne. 

 

Czas trwania: 1 lekcja. 

 

Przebieg zajęć: 

 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA: 

Nauczyciel wprowadza uczniów do tematu zajęć i uruchamia prezentację multimedialną                 

pn. „Przykłady dobrych praktyk w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE”                 

– ok. 12 min. 

 

BURZA MÓZGÓW: 

Nauczyciel pyta uczniów czy osobiście potrafią wskazać inne przykłady skutecznego 

pozyskania funduszy europejskich i realizacji inwestycji podnoszących walory otoczenia                   

– ok. 3 min. 

Nauczyciel grupuje podane przykłady w 3 - 4 kategorie (np. komunikacja w mieście, miejsca 

rekreacji/wypoczynku, ośrodki kultury itp.) – ok. 3 min. 

 

PRACA W GRUPACH: 

Uczniowie dobierają się w zespoły kilkuosobowe. Każdy zespół będzie pracować przy 

osobnym komputerze, z dostępem do Internetu.  

Nauczyciel poleca uczniom wykonanie prezentacji multimedialnych „Przed i Po”, w których 

przedstawione zostaną realia funkcjonowania danego miejsca, ośrodka, dziedziny sprzed 
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wykonania danego projektu oraz po jego realizacji - współfinansowanej ze środków UE. 

Każda grupa wybiera temat prezentacji (spośród minimum 4 różnych obszarów/dziedzin). 

Nauczyciel informuje grupę, iż najlepsza praca będzie opublikowana na stronie szkolnego 

punktu informacyjnego oraz zostanie - zaprezentowana podczas szkolnego Dnia Europy jako 

nagroda dla twórców. Uczniowie przygotowują swoje prezentacje ok. 8 – 10 slajdów - ok.                 

15 min. 

 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA: 

Liderzy grup prezentują efekty pracy zespołowej. Nauczyciel na bieżąco koryguje/uzupełnia 

treść na prezentowanych slajdach - ok. 10 min. 

 

Praca domowa: 

Nauczyciel poleca klasie wykonanie projektu ulotki/plakatu popularyzującego konieczność 

wykonania jednej - trzech inwestycji w otoczeniu najbliższym dla szkoły/miejsca 

zamieszkania uczniów/miasta - z funduszy unijnych. Ulotka/plakat zostanie wykonana 

zespołowo podczas szkolnego Dnia Europy – ok. 2 min. 
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SCENARIUSZ NR 10 

„Jak założyć firmę i otrzymać dotację z UE?” 

Zasady konstruowania wniosków o dotację na otwarcie działalności gospodarczej 

 

Przedmiot: 

 podstawy przedsiębiorczości, 

 godzina wychowawcza, 

 godziny/ zajęcia dodatkowe/ zajęcia fakultatywne. 

 

Cele: 

Uczniowie rozumieją powody i źródła wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw przez Unię 

Europejską, w tym przez Parlament Europejski, który dba o przeznaczenie odpowiednich 

funduszy dla MŚP w procesie uchwalania budżetu UE. 

Uczniowie znają, rozumieją i potrafią wytłumaczyć pojęcia: wniosek o dotację, biznes plan. 

Uczniowie kojarzą i potrafią wskazać związki między rozwojem gospodarczym kraju/regionu  

a pozyskiwanymi dotacjami z UE. 

Ponadto celem lekcji jest: 

• pogłębienie świadomości na temat środków przeznaczanych na współfinansowanie 

projektów ze środków UE, 

• zdobycie wiedzy, dlaczego i w jaki sposób UE wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, 

• zwrócenie uwagi na rolę Parlamentu Europejskiego w uchwalaniu wieloletnich                               

i corocznych budżetów Unii Europejskiej oraz rozporządzeń określających zasady 

wydatkowania funduszy unijnych,  

• kształtowanie u młodzieży postaw przedsiębiorczych, 

• nabywanie umiejętności w zakresie konstruowania prostych/ramowych biznes planów. 

 

Metody i formy pracy: 

 miniwykład, 

 prezentacja multimedialna – film, 

 praca w grupach, 

 metoda ćwiczenia/studium przypadku. 
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Potrzebne materiały:  

 stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu i rzutnik, 

 tablica i kreda/ flipchart i markery, 

 druk wniosku o dotację oraz biznes plan (teczka z materiałami pomocniczymi                           

i pendrive), 

 strona internetowa: http://ec.europa.eu/small-business/index_pl.htm, 

 polecany film EuroparlTV: "Potrzebujesz pomocy finansowej z Unii na realizację 

Twojego projektu?"  

http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=c9705db9-d3d3-40cf-b68d-

a48000904afc, 

 mapa „Kraje członkowskie Unii Europejskiej” (teczka z materiałami pomocniczymi). 

 

Pojęcia kluczowe: 

Wniosek o dotację, projekt, biznes plan, analiza SWOT. 

 

Czas trwania: 2 lekcje. 

 

Przebieg zajęć: 

 

MINIWYKŁAD: 

Nauczyciel wprowadza uczniów do tematu zajęć - na podstawie informacji dostępnych na 

stronie: http://ec.europa.eu/small-business/index_pl.htm - omawiając następujące 

zagadnienia: 

 Dlaczego UE wspiera sektor MŚP? 

 W jaki sposób UE wspiera sektor MŚP? 

 Podstawowe zasady Programu „Small Business Act”, który opracowano z myślą                        

o potrzebach MŚP - „najpierw myśl na małą skalę”. 

 Możliwości pozyskiwania środków na otwarcie działalności gospodarczej w tym: 

- instytucje przyznające dotację, 

- ogólne regulaminy przyznawania dotacji. 

Nauczyciel wyjaśnia pojęcie: wniosku o dotację, biznes planu i projektu oraz celowości ich          

http://ec.europa.eu/small-business/index_pl.htm
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=c9705db9-d3d3-40cf-b68d-a48000904afc
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=c9705db9-d3d3-40cf-b68d-a48000904afc
http://ec.europa.eu/small-business/index_pl.htm
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wykonania, a także analizy otoczenia - ok. 10 min. 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA - FILM: 

Projekcja filmu ze strony EuroparlTV: "Potrzebujesz pomocy finansowej z Unii na realizację 

Twojego projektu?" http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=c9705db9-d3d3-40cf-

b68d-a48000904afc  - ok. 3 min. 

 

PRACA W GRUPACH: 

Nauczyciel dzieli klasę na 4 - 6 grup, które będą konstruowały szkic biznes planu we 

wskazanych obszarach np.: 

 I grupa: Doradztwo finansowe (kredyty, pożyczki, lokaty), 

 II grupa: Salon fryzjerski, 

 III grupa: Działalność remontowa, 

 IV grupa: Działalność cateringowa, 

 V grupa: Działalność szkoleniowa, 

 VI grupa: Projektowanie wnętrz. 

Nauczyciel wyjaśnia zasadę analizy SWOT – ok. 10 min. 

 

METODA ĆWICZENIA/STUDIUM PRZYPADKU: 

ETAP 1.  

Nauczyciel przekazuje każdej z grup do wykonania analizę SWOT dla wybranego projektu wg 

poniższego wzoru – ok. 15 min.: 

              

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 

 

 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=c9705db9-d3d3-40cf-b68d-a48000904afc
http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=c9705db9-d3d3-40cf-b68d-a48000904afc
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ETAP 2.  

Nauczyciel rozdaje poszczególnym grupom wydrukowany wzór biznes planu dołączanego do 

wniosku o dotację na podjęcie działalności gospodarczej i analizuje go razem z uczniami. 

Każda grupa dostosowuje opisy w poszczególnych polach do specyfiki przydzielonego typu 

działalności - ok. 30 min. 

Omówienie przez liderów wykonanych biznes planów – na forum klasy - ok. 15 min. 

Bieżąca/podsumowująca korekta nauczyciela – podsumowanie zajęć - ok. 7 min. 

 


