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AUTOR
Prezentowane narzędzie edukacyjne zostało przygotowane a następnie zaktualizowane przez 

belgijską organizację edukacyjną non profit  Europe House Ryckevelde na zlecenie Parlamentu 

Europejskiego. 

KONTAKT
Więcej informacji można uzyskać w biurze kontaktowym Parlamentu Europejskiego w Państwa 

kraju: www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/stay-informed/liaison-offices-in-your-

country.

WERSJE JĘZYKOWE
Oryginał: EN

Tłumaczenia: wszystkie języki urzędowe UE

Język tej wersji: PL

Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie europarl.europa.eu/ambassador-school.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Narzędzie edukacyjne „Europe@school — Aktywne lekcje o Unii Europejskiej” przygotowano 
z myślą o przekazywaniu uczniom wiedzy o UE. Jego główną grupę docelową stanowią 
uczniowie ogólnokształcących i zawodowych szkół średnich w wieku od 14 do 18 lat we 
wszystkich państwach członkowskich UE. Cel tych materiałów jest ściśle edukacyjny. Takie jest 
też jedyne kryterium doboru treści i metod. Wyłączną odpowiedzialność za treść materiałów 
ponosi autor, a wyrażonych w nich opinii nie należy traktować jako oficjalnego stanowiska 
Parlamentu Europejskiego. 

Aktualizację narzędzia edukacyjnego ukończono w kwietniu 2020 r. Bruksela © Unia Europejska, 
2020. 
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O  EUROPE@SCHOOL – AKTYWNE ZAJĘCIA 
DOTYCZĄCE UNII EUROPEJSKIEJ 

KONCEPCJA : CZYM JEST „EUROPE@SCHOOL”?
Narzędzie edukacyjne „Europe@school – Aktywne lekcje o Unii Europejskiej” przygotowano w celu 
udostępnienia szkołom biorącym udział w programie Parlamentu Europejskiego „Szkoła-Ambasador” 
materiałów dydaktycznych umożliwiających uczniom aktywne zdobywanie wiedzy o Unii Europejskiej. 
Obejmuje ono skrojone na miarę i atrakcyjne lekcje o UE dla uczniów w wieku od 14 do 18 lat. 

Publikacja powstała z myślą o wyposażeniu wszystkich szkół w Europie w instrumenty pozwalające 
uczyć o europejskiej demokracji parlamentarnej oraz w informacje umożliwiające udział i 
zaangażowanie w działania Parlamentu Europejskiego na rzecz młodzieży. Materiały te można 
oczywiście wykorzystywać na potrzeby szerszego grona odbiorców. 

Podejście modułowe i aktywne metody 
Dzięki zastosowaniu aktywnych metod takich jak gry edukacyjne i fabularne czy dyskusje w 
klasie materiały te cieszą się popularnością wśród uczniów i nauczycieli. Z badań wynika bowiem, że 
uczenie się oparte na doświadczeniu to angażująca strategia kształcenia o ogromnej sile oddziaływania. 

Wszystkie moduły zawarte w materiałach mogą być używane oddzielnie. Nauczyciel może sam 
decydować, które moduły najlepiej sprawdzą się w przypadku jego uczniów i ich programu nauczania. 

Ponadto na końcu podręcznika dla nauczycieli zamieszczono listę dodatkowych materiałów 
dydaktycznych, w których również zastosowano tego rodzaju aktywne podejście. 

Oparte na zasadach dydaktycznych 
Narzędzie „Europe@school” przygotowano w oparciu o ugruntowane zasady dydaktyczne. Pozwoliło 
to stworzyć kreatywne i przemyślane materiały edukacyjne o dużej sile oddziaływania:

- Dostosowane do grupy docelowej: narzędzie „Europe@school” opracowano z myślą o 
uczniach w wieku od 14 do 18 lat w całej Unii Europejskiej. Ponieważ stanowią oni dużą grupę 
docelową, postanowiono zastosować podejście modułowe: nauczyciel sam dobiera zadania, 
które będą najlepiej odpowiadały potrzebom edukacyjnym jego uczniów.

- Gotowe do użycia: materiały można od razu wykorzystać na zajęciach i są one przyjazne dla 
użytkownika. 

- W przygotowywanie materiałów zaangażowano nauczycieli i inne zainteresowane strony. 
Materiały były wypróbowywane i wykorzystywane w szkołach biorących udział w programie 
Parlamentu Europejskiego „Szkoła-Ambasador”.

- Aktualne: narzędzie „Europe@school” wykorzystuje współczesne media i jest nowoczesne. 

- Neutralne: informacje są przedstawione w sposób neutralny. Uczniowie mogą wyrobić sobie 
własne zdanie. 
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- Kreatywne i motywujące: narzędzie „Europe@school” wykorzystuje aktywne i nowoczesne 
metody, które motywują nauczycieli i uczniów do pogłębiania wiedzy o Europie w klasie i w 
szkole. 

„Europe@school” bazuje na jasnym podejściu pedagogicznym oraz na  wzrostowym modelu nauczania 
o Europie w szkole, zgodnie z deklaracją paryską z 2015 r., w której wezwano do zwiększenia roli 
kształcenia w promowaniu aktywności obywatelskiej i wspólnych unijnych wartości: Podstawowy cel 
edukacji nie ogranicza się do rozwijania wiedzy, umiejętności, kompetencji i postaw oraz ugruntowania 
fundamentalnych wartości, ale jest nim również pomoc młodym ludziom, by stali się aktywnymi, 
odpowiedzialnymi i wolnymi od uprzedzeń członkami społeczeństwa.

MODUŁY EUROPE@SCHOOL
1. Quiz internetowy o Unii Europejskiej:
 -  Wskazówki dla nauczycieli
 - Quiz internetowy

2. Państwa członkowskie UE:
 -  Wskazówki dla nauczycieli
 - Gra edukacyjna
 -  Prezentacja 

3. UE – historia i fakty:
 -  Wskazówki dla nauczycieli
 - Gra edukacyjna
 -  Prezentacja 
 -  Kalendarium procesu integracji europejskiej do wydrukowania (2):
  - Od 6 do 27 państw członkowskich
  - Od węgla i stali do wspólnej waluty euro i dalej

4. UE w naszym życiu codziennym:
 -  Wskazówki dla nauczycieli
 - Gra edukacyjna
 -  Prezentacja 

5. Wartości UE:  
 -  Wskazówki dla nauczycieli
 - Gra edukacyjna
 - Dyskusja w klasie z tezami

6. Gra fabularna Parlamentu Europejskiego: 
 -  Wskazówki dla nauczycieli
 - Gra fabularna z pięcioma tematami do wyboru
 -  Prezentacja do oceny ćwiczenia

7. Umiejętność korzystania z mediów 
(moduł przygotowany przez Parlament Europejski):
 -  Gra edukacyjna
 -  Prezentacja 

8. Ogólny podręcznik dla nauczycieli (niniejszy dokument)
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DODATKOWE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
1. WIEDZA OGÓLNA O UNII EUROPEJSKIEJ

• UE na slajdach: europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_pl

•  Gra online na temat UE w naszym życiu codziennym: www.the12differences.eu 

•  Internetowy quiz Parlamentu Europejskiego sprawdzający wiedzę ogólną o UE i 
Parlamencie Europejskim (15 minut): www.wybory-europejskie.eu/quiz

•  Broszura UE & JA: op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-b81b-
01aa75ed71a1

•  Quiz internetowy UE & JA: europa.eu/learning-corner/quiz_pl

2. WARTOŚCI UE:
• Quiz internetowy Parlamentu Europejskiego o prawach człowieka (10-15 minut): www.

europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20191205STO68454/quiz-how-much-do-you-
know-about-human-rights-in-the-eu 

3. GDZIE ZNALEŹĆ INNE MATERIAŁY EDUKACYJNE
• Dom Historii Europejskiej: historia-europa.ep.eu/pl/wychowawcy-i-nauczyciele

• Kącik edukacyjny: europa.eu/learning-corner/home_pl
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