Sprawozdanie z realizacji
planu pracy Szkolnego Klubu Europejskiego „ Euroludek”
w 1 półroczu i w 2 półroczu roku szkolnego 2015/2016
Tematem przewodnim pracy Szkolnego Klubu Europejskiego w bieżącym roku szkolnym
było poznawanie tradycji i najciekawszych zabytków państw członkowskich UE. Z tej okazji
Klub zorganizował dla uczniów szkoły zajęcia klubowe oraz konkursy, których celem było
rozwijanie świadomości europejskiej wśród uczniów poprzez zdobywanie i szerzenie
informacji o perełkach architektury w krajach Unii Europejskiej, strojach narodowych
i tradycjach.
1. Prowadzono zajęcia dla członków Klubu, na których:
- zapoznano członków Klubu z: historią, kulturą, tradycją, zwyczajami, kuchnią, zabytkami
oraz ciekawostkami na temat następujących krajów członkowskich Unii Europejskiej:
Austria, Bułgaria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Grecja, Wielka Brytania.
- oglądano filmy edukacyjne o tematyce unijnej
- pracowano z komputerem – gry interaktywne związane z tematyką UE, poszukiwanie
informacji na temat zabytków UE
- tworzono prace plastyczne związane z krajami UE
- przygotowywano materiały na gazetkę SKE
- zapoznawano członków Klubu z podstawowymi zwrotami w językach: greckim, włoskim,
chorwackim i portugalskim
- zapoznano członków Klubu z wybitnymi ludźmi związanymi z UE oraz z informacjami
na temat 9 – Maja - Święta Europy
- rozwijano wiedzę na temat krajów europejskich poprzez rozwiązywanie krzyżówek
tematycznych, quizów wiedzy oraz poprzez gry edukacyjne
- przygotowywano członków Klubu do szkolnych i pozaszkolnych konkursów o tematyce
europejskiej
- przygotowano prezentację multimedialną na temat Chorwacji
- pracowano z komputerem – poszukiwano i opracowano materiały na temat ciekawostek
13 krajów UE
2. Konkursy szkolne / imprezy szkolne
Opracowano regulamin i przeprowadzono 1 zaplanowany na I półrocze konkurs:
a) Dla uczniów klas 1-3 SP, świetlicy i 4 – 6 SP szkolny konkurs plastyczny
na wykonanie planszy „ Najciekawsze budowle krajów UE ”
Opracowano regulaminy i przeprowadzono 2 zaplanowane na II półrocze konkursy:
b) Dla uczniów klas I –III Gim. szkolny konkurs na wykonanie przygotowanie
stoiska promującego wybrane kraje UE „Europejski ryneczek” – maj 2016
podczas obchodów szkolnego Dnia Europejskiego
c) Dla uczniów klas I – III G międzyklasowy turniej wiedzy o wybranych krajach
UE - czerwiec 2016
d) Dla uczniów klas 1-3 i 4-6 SP szkolny konkurs na prezentację stroju narodowego
wybranego kraju UE podczas obchodów szkolnego Dnia Europejskiego - maj 2016
„Stroje narodowe krajów UE” ( zrezygnowano z przeprowadzenia oddzielnego
konkursu – prezentację strojów narodowych krajów UE włączono do konkursu
„Europejski ryneczek”)
Imprezy szkolne:
-

Przygotowano imprezę edukacyjno- konkursową: Dzień Europejski – maj 2016

3. Promocja Klubu i szkoły w środowisku lokalnym / współpraca ze środowiskiem
-

Udział uczniów w lekcjach europejskich, prowadzonych przez przedstawicieli Europe Direct
Katowice – wg propozycji organizatora:

•

Dnia 14 grudnia 2015 uczniowie klas 4-5 oraz I-III gimnazjum w dwóch kategoriach wiekowych
uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez przedstawiciela Europe Direct w Katowicach,
poświęconych tradycjom i zwyczajom bożonarodzeniowym w państwach Unii Europejskiej.

-

Udział uczniów w akcjach i konkursach organizowanych przez organizacje europejskie m.in.:
Europe Direct, Parlament Europejski we Wrocławiu, Urząd Komitetu Integracji
Europejskiej, UNICEF i inne ( wg napływających propozycji):

•

Członkowie Klubu oraz uczniowie aktywnie zaangażowani w działalność Klubu wzięli udział 19
listopada i 8 grudnia w spotkaniu w ramach klubu dyskusyjnego „Eurocafe”, organizatorem
którego był Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Punkt Informacji Europejskiej Europe
Direct oraz Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach.

•

Członkowie Klubu oraz inni uczniowie klas 4-6 SP w ramach obchodów Dnia Europy
wzięli udział 10 maja 2016 w imprezie dydaktyczno – integracyjnej zorganizowanej
przez Miejski Dom Kultury „ Koszutka” w Katowicach, której tematem przewodnim
była kuchnia europejska.

•

Członkowie Klubu pod kierunkiem p. Katarzyny Trembaczowskiej – Brom wzięli udział
w międzywojewódzkim konkursie wiedzy o Chorwacji, którego organizatorem był
Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie przy współudziale kuratorów
oświaty województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego oraz Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.

•

Członkowie Klubu oraz chętni uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim
konkursie plastycznym „Moja podróż po Europie” organizatorem którego był Zespół
Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach pod patronatem honorowym
Burmistrza Gminy Słomniki i pod patronatem medialnym: Pedagogika Specjalna – portal
dla nauczycieli.

•

Członkowie Klubu oraz chętni uczniowie klas 1- 6 SP wzięli udział w wojewódzkim
konkursie plastycznym „Namaluj mi przyrodę”, organizatorem którego było
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej: Europe Direct – Katowice.

4. Gazetki Szkolnego Klubu Europejskiego
-

Wykonywane zostały gazetki ścienne omawiające zagadnienia związane z bieżącą
działalnością SKE – cały rok

•

Wykonano gazetki ścienne o tematyce:

•

-

Wybrane państwa UE
Święta Bożego Narodzenia w krajach UE
Euro – wspólna europejska waluta
„Najciekawsze budowle krajów UE”
Informacje bieżące dotyczące działalności Klubu
„Ciekawostki o krajach UE”

Prezentacja materiałów opracowanych przez członków Klubu
Opracowane przez członków Klubu materiały informacyjne „ Ciekawostki o krajach Unii
Europejskiej ” zaprezentowano na gazetce ściennej SKE oraz na szkolnej stronie
internetowej szkoły w zakładkach: Klub Europejski.

•
•

Prezentacja prac konkursowych uczniów
Zorganizowano wystawkę prac konkursowych „ Najciekawsze budowle krajów UE ”
Zorganizowano konkursową prezentację stoisk 7 państw europejskich w ramach
obchodów Dnia Europejskiego – Europejski ryneczek”

5. Dokumentowanie działalności Klubu na szkolnej stronie internetowej
-

informacje dotyczące bieżących wydarzeń z życia Klubu oraz udziału w akcjach
i konkursach w ramach współpracy ze środowiskiem i z innymi organizacjami
działającymi na rzecz propagowania treści proeuropejskich zamieszczano systematycznie
na szkolnej stronie internetowej szkoły w zakładkach: Klub Europejski ( w 1 półroczu i w
2 półroczu)

6. Opracowywanie materiałów edukacyjno – informacyjnych dla uczniów szkoły
-

Został opracowany przez opiekuna Klubu (I. Wójcik) materiał informacyjno - edukacyjny
dla uczniów szkoły na temat słynnych budowli wybranych państw Unii Europejskiej

•

Opracowany przez opiekuna Klubu materiał informacyjno – edukacyjny dla uczniów
szkoły zamieszczono na szkolnej stronie internetowej w zakładce Klubu Europejskiego

DODATKOWO poza planem pracy Klubu : w związku z obchodami Ogólnopolskiego
Dnia Praw Dziecka:
•

dla uczniów, rodziców i nauczycieli został przygotowany przez opiekuna Klubu
(I.Wójcik) zestaw materiałów edukacyjno-informacyjnych: „Prawa Dziecka”, który
został zamieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce Klubu Europejskiego Informacje
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