Sprawozdanie z realizacji planu pracy
Szkolnego Klubu Europejskiego „Euroludek”
za I półrocze i II półrocze roku szkolnego 2016/2017
Tematem przewodnim pracy Szkolnego Klubu Europejskiego w bieżącym roku szkolnym było
poznawanie tradycji, kultury, kuchni, strojów narodowych, ciekawostek i najciekawszych
zabytków wybranych państw członkowskich UE, w szczególności Litwy, Łotwy i Wielkiej
Brytanii oraz Chorwacji. W ramach pracy Klubu będą organizowane były dla uczniów naszej
szkoły zajęcia klubowe oraz konkursy, których celem było rozwijanie świadomości
europejskiej wśród uczniów poprzez zdobywanie i szerzenie informacji o krajach UE.
1. Prowadzenie zajęć dla członków Klubu
Na zajęciach w I półroczu:
- opracowano plan pracy SKE na rok szkolny 2016/2017
- poznawano historię, geografię i przyrodę, kulturę, tradycje, zwyczaje, kuchnię, zabytki,
sławnych ludzi oraz ciekawostki na temat wybranych krajów członkowskich Unii
Europejskiej: Łotwa, Litwa, Wielka Brytania, Chorwacja, Niemcy
- tworzono prace plastyczne związane z krajami UE
- poznawano Instytucje UE
- wyszukiwano i zbierano informacje potrzebne do opracowania materiałów informacyjno
– edukacyjnych dla uczniów szkoły na temat Litwy, Łotwy i Wielkiej Brytanii
- poznawano bajki krajów UE: Łotwa - O żołnierzu i trzech podarunkach oraz „Jak powstała
Unia Europejska”
- poszerzano wiedzę na temat UE poprzez grę dydaktyczną „ Podróżujemy po Europie”
- poznawano sąsiadów Polski
- poznawano parki narodowe Chorwacji
- omawiano temat „Co to jest Unia?
- poznawano flagi państw UE poprzez grę edukacyjną
- porządkowano teczki zawierających informacje na temat państw UE
- poznawano mit założenia UE - Dlaczego Europa to Europa?
- podróżowano po Europie poprzez grę dydaktyczną
- poznawano zabytki i ciekawe miejsca Chorwacji
- poznawano Rygę i jej atrakcje turystyczne
- poznawano kuchnię Łotwy

-

Na zajęciach w II półroczu:
pracowano z komputerem poprzez gry interaktywne związane z tematyką UE
oglądano filmy edukacyjne o Litwie i Łotwie
porządkowano teczki klubowe państw UE poprzez poszukiwanie informacji z gazet,
czasopism, Internetu,
przygotowywano materiały na gazetkę
przeprowadzona została na zajęciach klubu lekcja pokazowa przez uczniów biorących
udział w projekcie CHORWACJA DZISIAJ
przygotowano gazetkę ścienną na temat Chorwacji przez uczniów biorących udział w
projekcie gimnazjalnym
poszerzano wiedzę na temat programu Erasmus+ i poznawano Kraje partnerskie
omawiano zabytki i atrakcje Łotwy
przygotowywano galerię prac uczniów z okazji wizyty partnerskiej w ramach programu
Erasmus + - Litwa, Łotwa, Wielka Brytania
omawiano temat bezpieczeństwa w sieci i działań podjętych przez Komisję Europejską

-

przygotowywano uczniów do międzyszkolnego konkursu „Mam 13 lat - jestem
Europejczykiem”
opracowywano plakat informacyjny o Chorwacji
poznawano ABC - Unii Europejskiej
rozszerzano wiadomości na temat państw, które wstąpiły do UE w 2004
przygotowywano dekorację na dzień UE

2. Konkursy szkolne / imprezy szkolne
W I półroczu :
- zorganizowano całoroczny konkurs:
a) dla uczniów klas 1-3 SP szkolny konkurs na wykonanie gazetki ściennej
prezentującej wylosowany kraj Unii Europejskiej ( tablice korkowe SKE) - Listopad
2016 – czerwiec 2017
- Ogłoszono i jest w trakcie realizacji przez uczniów konkurs:
b) dla uczniów klas I – III G szkolny konkurs plastyczny na wykonanie planszy
prezentującej Litwę, Łotwę i Wielką Brytanię – styczeń 2017
W II półroczu :
a) Dla uczniów klas 4-6 SP zorganizowano szkolny konkurs na przygotowanie stoiska
promującego wybrane kraje UE „ Europejski ryneczek” – maj 2017 podczas
obchodów szkolnego Dnia Europejskiego
b) Dla uczniów klas I – III G zorganizowano międzyklasowy turniej wiedzy o Litwie,
Łotwie i Wielkiej Brytanii - czerwiec 2017
c) Rozstrzygnięto roczny konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 SP na wykonanie
gazetki ściennej prezentującej wylosowany kraj Unii Europejskiej
Imprezy szkolne:
-

Opracowano scenariusz „Dnia Europejskiego” i przygotowano z udziałem uczniów
i wychowawców klas 4- 6 „Europejski Ryneczek”– maj 2017

3. Promocja Klubu i szkoły w środowisku lokalnym / współpraca ze środowiskiem
a) Udział uczniów w lekcjach europejskich, prowadzonych przez przedstawicieli
Europe Direct Katowice – wg propozycji organizatora
-

3 marca 2017 odbyły się w naszej szkole zajęcia poprowadzone przez pana Michała
Witasa przedstawiciela Europe Direct w Katowicach, których celem było
przybliżenie problematyki bezpieczeństwa w sieci . Uczniowie zapoznani zostali
z historią Internetu, rodzajami niebezpieczeństwa w sieci oraz jak być bezpiecznym w
sieci.

b) 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)
-

-

9 maja 2017 roku 3 uczniów naszej szkoły wzięło udział w XVII Międzyszkolnym
Konkursie dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych i pierwszych
gimnazjalnych „Mam 13 lat – jestem Europejczykiem” przy wsparciu Punktu
Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice. 17 maja w II etapie finałowym
konkursu naszą szkołę reprezentował Jan Turula
Udział uczniów szkoły w spotkaniu z cyklu „Eurocafe” organizowanym przez Europa
Direct i Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w dniu 10.04.2017 na temat: „Dobre i złe

-

strony Internetu” z udziałem przedstawiciela Wydziału Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich
i Patologii.
Promocja szkoły i Klubu Europejskiego w środowisku lokalnym – udział przedstawiciela
Europa Direct – Katowice w imprezie szkolnej: „ Dzień Europejski – Europejski
Ryneczek”

4. Gazetki Szkolnego Klubu Europejskiego
-

Wykonano gazetki ścienne omawiające bieżące zagadnienia związane z działalnością SKE
Prace konkursowe uczniów klas 1 – 3 SP prezentowane są na bieżąco na gazetkach
ściennych SKE
Prezentacja prac konkursowych uczniów klas 1 – 3 SP i I – III Gimazjum na bieżąco na
gazetkach ściennych SKE

5. Dokumentowanie działalności Klubu na szkolnej stronie internetowej
-

-

informacje dotyczące bieżących wydarzeń z życia Klubu zamieszczane są na szkolnej
stronie internetowej szkoły w zakładce Klub Europejski; regulaminy konkursów w I i w II
półroczu
zamieszczenie materiałów informacyjno – edukacyjnych opracowanych przez członków
Klubu ( Litwa, Łotwa, Wielka Brytania - kraje partnerskie Programu Erasmus +) na stronie
internetowej szkoły w zakładce SKE

6. Opracowywanie materiałów edukacyjno – informacyjnych dla uczniów szkoły
-

Uczniowie kl. 6a pod opieką p. K. Trembaczowskiej–Brom i uczniowie kl. Ic pod opieką
p. I. Wójcik są w trakcie opracowywania materiałów edukacyjno–informacyjnych dla
uczniów szkoły n/t Litwy, Łotwy i Wielkiej Brytanii, które zostaną umieszczone
w formie broszurki informacyjnej na szkolnej stronie internetowej w II półroczu.

-

Broszura na temat krajów partnerskich Programu Erasmus+ (Wielkiej Brytanii, Litwy
i Łotwy) została opracowana przez uczniów klasy Ic, 6a, IIb pod opieką p. Iwony
Wójcik, p. Katarzyny Trembaczowskiej-Brom i p. Renaty Blicharskiej. Materiały
zamieszczono na stronie internetowej szkoły w zakładce SKE
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