
  
 

 

 

EDUKACJA EUROPEJSKA W METROPOLII WARSZAWSKIEJ  

Nauczycielu, Pedagogu, 

przed nami 18 rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej (1 maja 2022) jak i kolejne 

obchody Dnia Europy (9 maja 2022). To doskonała okazja, by zorganizować w szkole lekcję 

europejską i porozmawiać z dziećmi o poczuciu przynależności do europejskiej wspólnoty.  

W tym celu przygotowaliśmy komplet materiałów edukacyjnych, które pomogą Ci 

zorganizować ciekawą lekcję o Unii Europejskiej. Możesz również wykorzystać je podczas 

zastępstwa jak i w czasie godziny wychowawczej. 

Materiały te zaprezentowane zostaną podczas europejskich lekcji modelowych, które 

odbędą się w następujących terminach: 

✓ 22 marca godz. 15:00 – 16:30 lub 

✓ 30 marca godz. 15:00 – 16:30 

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres: europa@um.warszawa.pl  

Pytania można kierować również telefonicznie (pon-pt 8:00-16:00) pod nr telefonu: 

(022) 443 02 26. 

Na dzień przed lekcją wysłany zostanie do Państwa link do udziału w spotkaniu na MS Teams.  

Po spotkaniu zestaw materiałów edukacyjnych zostanie przekazany Państwu mailowo. 

Liczymy, że w kwietniu/maju przeprowadzą Państwo lekcje europejskie a następnie –  

w ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej pod koniec maja – podzielą się z nami swoimi 

doświadczeniami i sugestiami. 

Organizatorem lekcji modelowej jest miasto stołeczne Warszawa (Biuro Funduszy 

Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy realizujące projekt ‘Europejska 

Warszawa’) we współpracy ze Stowarzyszeniem „Metropolia Warszawa”.  

Ponadto, pragniemy wiosną zaprosić Państwa na cykl Spotkań Europejskich – webinariów  

z ciekawymi ludźmi, ekspertami w dziedzinie europeistyki. Wkrótce podamy dokładny 

harmonogram Spotkań. 

Skąd pomysł na modelowe lekcje europejskie? 

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, poczucie przynależności do większej 

wspólnoty to tematy od zawsze niezwykle aktualne i interesujące dla dzieci.  
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Często szkolne ‘lekcje o Unii Europejskiej’ ograniczają się do przedstawienia suchych faktów, 

liczb i dat oraz omówienia przyczyn i skutków ważniejszych wydarzeń . W programie zajęć 

nie ma miejsca na omówienie europejskich wartości, dziedzictwa kulturowego czy społecznej 

tożsamości. Uświadomienie najmłodszym, że są nie tylko mieszkańcami swojej gminy/miasta 

lecz również Polakami i Europejczykami jest dla nich niezwykle ważne. Nasz scenariusz lekcji 

przygotowaliśmy tak, aby zajęcia o tematyce europejskiej nie były edukacją ‘o Europie’ lecz 

edukacją ‘dla Europy’. Stąd proponowane przez nas lekcje prowadzone są w formie pytań  

i rozmów z dziećmi. Taka formuła zakłada nie tylko interaktywny i aktywizujący charakter 

zajęć, ale pozwala też ocenić poziom wiedzy i zainteresowanie tematem. Możemy też na 

bieżąco „wychwycić” i sprostować tzw. fake-newsy – tak bardzo niestety rozpowszechnione 

wśród dzieci i młodzieży. 

 

Zapraszamy!  


