
 

 

KARTA PROJEKTU 

Szkoła: Zespół Szkół Integracyjnych nr1 im Roberta Oszka w Katowicach 

Temat projektu/ zakres tematyczny: „Kraje Unii Europejskiej od 2004 i od 2007 roku” 

Zespół projektowy: opiekunowie Szkolnego Klubu Europejskiego, członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego 

Nauczyciel – opiekun: mgr Renata Blicharska, mgr Iwona Wójcik, mgr Mariola Polis, mgr Agnieszka Górowska 

Problemy, które chcemy rozwiązać: Poszerzenie wiedzy uczniów na temat krajów Unii Europejskiej piątego i szóstego rozszerzenia 

 

Poznamy kraje UE od 2004 i 

2007 stolice , rok 

przystąpienia ,symbole 

narodowe, ciekawostki o 

państwie oraz atrakcje 

turystyczne kraju i stolicy 

Wyszukamy informacje na temat krajów które 

przystąpiły do UE w 2004 i2007roku . Pozyskamy 

również wiadomości na temat atrakcji 

turystycznych w każdym państwie i jego stolicy ; 

symboli narodowych . Ważne będą również 

ciekawostki o tych państwach 

Włożyliście duże zaangażowanie w wyszukiwanie informacji na temat 

krajów które przystąpiły do UE w 2004 i 2007. W wyszukiwaniu informacji 

korzystaliście z rożnych źródeł informacji 

Nauczymy się gromadzić i 

opracować materiały 

informacyjne na temat krajów 

UE od 2004 i 2007 

Z zgromadzonego materiału wybierzemy 

najważniejsze i wykonamy plansze na temat 

każdego państwa , albumy jak również 

prezentację multimedialną   

Prawidłowo wyselekcjonowaliście ze zgromadzonego materiału 

informacje, które należało umieścić w swoich pracach .Plansze i 

prezentacje multimedialne wykonane zostały zgodnie z punktami 

zawartymi w regulaminach konkursów . Nie wszystkie albumy zostały 

Cele projektu Kryteria do każdego z celów Informacja zwrotna na temat realizacji celów 



 

 

jednak wykonane zgodnie z punktami znajdującymi się w regulaminie na 

co należy zwrócić uwagę następnym razem. 

Nauczymy się dzielić 

zdobytymi informacjami z 

pozostałymi członkami 

społeczności szkolnej 

Plansze w formie wystawki zostaną 

wyeksponowane na korytarzu szkolnym , 

wystawka albumów jak i prezentacje 

multimedialne zaprezentujemy podczas apelu 

Dzień Unii Europejskiej   

Plansze zostały właściwie wyeksponowane . 

 

Harmonogram działań 

Zadania/ działania 

Uczniowie 

/nauczyciele 

odpowiedzialni 

Terminy 

realizacji 
Nazwa narzędzia TIK Informacja o wykonaniu zadania  

Zorganizowanie spotkania członków Klubu 

Europejskiego, zaplanowanie zadań do 

realizacji w roku szkolnym 212 / 2013, 

związanych z realizacją projektu 

edukacyjnego: „ Kraje Unii Europejskiej od 

2004 i od 2007 roku”. 

Opiekunowie 

SKE/ Członkowie 

Szkolnego Klubu 

Europejskiego 

Wrzesień 

2012 

 Spotkanie dało nam obraz naszej pracy w 

bieżącym roku szkolnym podczas realizacji 

projektu edukacyjnego: „ Kraje Unii 

Europejskiej od 2004 i od 2007 roku” ; 

przybliżyło również formy oraz narzędzia z 

jakich będziemy korzystać przy realizacji 

projektu 



 

 

 Zajęcia edukacyjnych dla członków Klubu 

na temat państw UE piątego i szóstego 

rozszerzenia : Cypr, Malta, Słowenia, 

Węgry, Litwa, Estonia, Bułgaria i Rumunii 

Opiekunowie 

SKE/Członkowie 

Szkolnego Klubu 

Europejskiego 

Wrzesień 

2012 – 

maj 2013 

Strony internetowe 

Europa – kraje europejskie  

www.Europa.eu/kids-corner  

Ciekawostki o krajach UE- kącik 

dla dzieci 

Zadanie to przybliżyło nam państwa UE 

piątego i szóstego rozszerzenia : Cypr, Malta, 

Słowenia, Węgry, Litwa, Estonia, Bułgaria i 

Rumunia; poznaliśmy położenie geograficzne 

państwa , datę przystąpienia do UE , zabytki 

stolicy jak atrakcje turystyczne państwa 

Opracowanie i rozpowszechnienie 

regulaminu konkursu plastycznego dla klas 

1-3 szkoły podstawowej na wykonanie 

planszy: „Kraje członkowskie Unii 

Europejskiej od 2004 i 2007 roku” 

Opiekunowie 

SKE /Członkowie 

SKE 

listopad 

2012 

Edytor tekstu, 

Strona internetowa szkoły 

www.zsi1katowice.pl  

Udało nam się opracować regulamin konkursu; 

nauczyliśmy się jak graficznie wykonać 

regulamin  

Regulamin został zamieszczony na stronie 

internetowej szkoły. 

Poszukiwanie i gromadzenie przez uczniów 

klas 1-3 SP materiałów dotyczących krajów 

UE od 2004 i od 2007 roku 

Uczniowie, 

wychowawcy 

klas, rodzice 

Listopad - 

grudzień 

2012 

Edytor tekstu, 
Strony internetowe: 

http://bulgaria.lovetotravel.pl/,  

http://www.astro.amu.edu.pl/~

voyager/BULGARIA/, 

http://wegry.lovetotravel.pl/, 

http://wloczegawielka.blogspot.

com/2012/04/wegry.html, 

http://estonia.lovetotravel.pl/, 

http://www.wirtualnycypr.pl/, 

http://cypr.lovetotravel.pl/, 

http://litwa.lovetotravel.pl/, 

http://www.frater.pl/przewodni

k,slowenia,113, 

http://www.national-

geographic.pl/aktualnosci/pokaz

/tajemnice-malty/  

Wyszukaliśmy i zgromadziliśmy ważne 

materiały ; nauczyliśmy się jak wykorzystać 

Internet do pozyskania konkretnych informacji. 



 

 

Wykonanie plansz konkursowych przez 

uczniów klas 1-3 w ramach ogłoszonego 

konkursu 

Wychowawcy 

klasy, uczniowie 

kl. 1-3 

12 

grudzień 

2012 

Edytor tekstu, Jesteśmy zadowoleni z wykonania plansz .Jest 

to obraz jak dużo informacji zgromadziliśmy na 

dany temat ,dla niektórych z nas było to 

pierwsze takie wyzwanie . 

Rozstrzygniecie konkursu plastycznego dla 

uczniów klas 1-3 SP na wykonanie plansz 

Opiekunowie 

SKE 

Styczeń 

2013 

Edytor tekstu, 

www.zsi1katowice.pl  

Dla klas które otrzymały nagrodę wyniki 

konkursu były wskazówką ,iż przestrzegali 

zasad zawartych w regulaminie , natomiast dla 

pozostałych była to informacja, na co należy 

zwrócić uwagę podczas następnych 

konkursów. Wyniki zostały zamieszczone na 

stronie internetowej szkoły 

Opracowanie i rozpowszechnienie 

regulaminu konkursu dla klas 4-6 szkoły 

podstawowej na wykonanie albumu 

prezentującego: „Kraje członkowskie Unii 

Europejskiej od 2004 i 2007 roku”  

Opiekunowie 

SKE/ Członkowie 

SKE 

luty 2013 Edytor tekstu, 

Regulamin został zamieszczony 

na stronie internetowej szkoły 

Brawo jest to nasz drugi regulamin 

,opracowanie którego  

okazało się już znacznie łatwiejsze . Regulamin 

został zamieszczony na stronie internetowej 

szkoły 

Poszukiwanie i gromadzenie przez uczniów 

klas 4-6 SP materiałów dotyczących krajów 

UE od 2004 i od 2007 roku 

Uczniowie, 

wychowawcy 

klas 4-6, rodzice 

 

 

 

 luty - 

marzec 

2013 

Program komputerowy Word  

Strony internetowe 

http://www.bulgaricus.com/atra

kcje-przyrodnicze/stobskie-

piramidy.html  

http://obiezyswiat.org/index.ph

p?gallery=12334 

http://www.atrakcje-

turystyczne.com/europa/bulgari

a/sofia/ 

http://wloczegawielka.blogspot.

com/2012/04/wegry.html 

http://www.ciekawe-

Zgromadziliśmy materiały dotyczące krajów, 

które w latach 2004 i 2007 wstąpiły do Unii 

Europejskiej. 

W tym celu wykorzystaliśmy mapy, pocztówki, 

atlasy oraz różnego rodzaju czasopisma i 

gazety. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów 

naszej pracy. W przyszłości chcielibyśmy 

wykorzystać wywiady przeprowadzone z 

Polakami zamieszkującymi wybrane kraje. 



 

 

miejsca.net/przewodnik/europa

/podziemny_swiat_jaskinie_w_

aggtelek  

http://docelowo.pl/budapeszt/z

abytki.html 

http://www.eesti.pl/tallinn.html 

http://www.wakacjezprzewodni

kiem.pl/europa/estonia-

przewodnik.html 

http://www.mariusztravel.com/

kraje/cyprzdjecia2.php  

http://www.cypr.net.pl/cypr-

centralny-nikozja.xml 

http://litwa-

turystyka.pl/16_atrakcje?PHPSE

SSID=d029692c2e863e2b6744cf

2179e10faa 

http://litwa-

wycieczki.pl/13/Ciekawostki  

http://www.national-

geographic.pl/aktualnosci/pokaz

/tajemnice-malty/ 

Wykonanie plansz konkursowych przez 

uczniów klas 4-6 w ramach ogłoszonego 

konkursu na opracowanie albumu 

Wychowawcy 

klas ,uczniowie 

27 marca 

2013 

Edytor tekstu, 

 

Wykonaliśmy plansze konkursowe na 

opracowanie albumu na temat jednego 

wybranego kraju Unii Europejskiej. Praca nad 

tym zadaniem sprawiła nam wiele frajdy i 

przyjemności. Wykazaliśmy się umiejętnością 

korzystania z Internetu. 



 

 

Rozstrzygniecie konkursu dla uczniów klas 

4-6 SP na wykonanie albumów 

Opiekunowie 

SKE 

kwiecień 

2013 

Edytor tekstu, 

Strona internetowa szkoły 

www.zsi1katowice.pl  

Poznaliśmy laureatów konkursu na wykonanie 

albumu o jednym z ośmiu krajów Unii 

Europejskiej. Dla laureatów było to 

zwycięstwo, informacja jak doskonale 

wywiązali się z powierzonego zadania. Wyniki 

zostały zamieszczone na stronie internetowej 

szkoły. 

Opracowanie przez członków SKE 

materiałów informacyjno – edukacyjnych 

do konkursu wiedzy o 8 krajach piątego i 

szóstego rozszerzenia UE 

Członkowie SKE Styczeń 

2013 - 

kwiecień 

2013 

Program Power Point Opracowaliśmy materiały przeznaczone na 

konkurs wiedzy o krajach piątego i szóstego 

rozszerzenia Unii Europejskiej. Praca nad 

przygotowanymi materiałami bardzo 

poszerzyła naszą wiedzę na temat tych krajów. 

Zamieszczenie opracowanych materiałów 

informacyjno –edukacyjnych przez 

członków SKE na stronie internetowej 

szkoły 

 

Opracowanie i rozpowszechnienie 

regulaminu konkursu wiedzy dla klas 4-6 SP 

i klas I – III G o Krajach członkowskich Unii 

Europejskiej od 2004 i 2007 roku 

Opiekun SKE / 

Członkowie SKE 

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie 

SKE / 

Członkowie SKE 

 

kwiecień 

2013 

 

 

 

 

 

 

kwiecień 

2013 

Strona internetowa szkoły 

www.zsi1katowice.pl  

 

 

 

 

 

 

Edytor tekstu, 

Strona internetowa szkoły 

www.zsi1katowice.pl 

 

 

Na stronie internetowej szkoły zostały 

zamieszczone materiały o poszczególnych 

państwach, które opracowaliśmy 

korzystających z stron internetowych ; 

nauczyliśmy się selekcjonować zebrany 

materiał , wyszukiwać informacje w Internecie 

Jesteśmy zadowoleni z wykonania tego 

zadania, na tym etapie nie było to dla nas już 

problemem .Regulamin został zamieszczony na 

stronie internetowej szkoły. 

Opracowanie zestawów pytań 

konkursowych o Krajach członkowskich 

Unii Europejskiej od 2004 i 2007 roku” 

Przygotowanie się uczniów do konkursu 

Opiekunowie 

SKE 

 

kwiecień 

2013 

 

 

 

Edytor tekstu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

wiedzy o Krajach członkowskich Unii 

Europejskiej od 2004 i 2007 roku 

Uczniowie klas 

4-6 SP i I – III G 

Kwiecień - 

maj 2013 

Strona internetowa szkoły 

www.zsi1katowice.pl  

Przygotowaliśmy się do wzięcia w konkursie 

wiedzy o krajach członkowskich UE od 2004 i 

2007 roku. W tym celu skorzystaliśmy z 

materiałów znajdujących się na stronie 

internetowej szkoły 

Przeprowadzenie konkursu wiedzy w 

formie testu komputerowego 

Opiekunowie 

SKE 

Maj 2013  Zadanie zostanie zrealizowane 27 maja 

Rozstrzygniecie konkursu wiedzy o Krajach 

członkowskich Unii Europejskiej od 2004 i 

2007 roku 

Opiekunowie 

SKE 

maj 2013  Zadanie zostanie zrealizowane 27 maja 

Opracowanie i rozpowszechnienie 

regulaminu konkursu prezentacji 

multimedialnych dla klas I – III G o 8 

Krajach członkowskich Unii Europejskiej od 

2004 i 2007 roku 

Poszukiwanie i gromadzenie przez uczniów 

klas I-III G materiałów na temat krajów UE 

od 2004 i od 2007 roku do prezentacji 

multimedialnej 

Opiekunowie 

SKE/Członkowie 

SKE 

 

 

Uczniowie klas I 

– III G 

kwiecień 

2013 

 

 

 

 

 

Kwiecień - 

maj 2013 

 

Program komputerowy Word 

Strona internetowa szkoły 

www.zsi1katowice.pl 

 

 

 

 

Strony internetowe 

http://poznajnieznane.pl/cieka

wostki-2/ciekawostki-panstwa-

3/bulgaria-ciekawostki/ 

http://bulgaria.travelon.pl/cieka

wostki/ 

 

http://bulgaria.lovetotravel.pl/ 

http://www.frater.pl/przewodni

k,slowenia,113 

http://litwa-

wycieczki.pl/13/Ciekawostki 

Uważamy ,iż zadanie wykonaliśmy poprawnie 

jesteśmy z tego zadowoleni . Regulamin został 

zamieszczony na stronie internetowej szkoły 

 

Zadanie to rozszerzyło naszą wiedzę na temat 

krajów UE, nauczyliśmy się wykorzystywać 

różne źródła informacji, selekcjonować i 

materiały do projektu. 



 

 

http://obiezyswiat.org/show.ph

p?photo=446234&speed=1&wi

dth=940&height=649 

http://www.vilnius-

tourism.lt/pl/turystyka/warto-

zwiedzic/top-20/triju-kryziu-

kalnas/ 

http://www.krajoznawcy.info.pl/

category/swiat/europa/cypr/pa

ge/3 

http://wfs.w.of.pl/Cypr10/Nikozj

a1/Nikozja1.php 

http://www.swiatpodrozy.pl/a.p

hp?id=377#.UZR2xaK8B-V 

http://www.holidaycheck.pl/reg

ion-zdjecia_Estonia-ch_ub-

rid_106.html?mediaCategoryMa

inId=3 

http://www.wnieznane.pl/buda

peszt,13,4,zdjecia,foto-1328 

http://www.budapeszt.infinity.w

aw.pl/joomla/index.php?option

=com_content&task=view&id=6

57&Itemid=49 

http://www.unesco.pl/?id=295 

Wykonanie konkursowych prezentacji 

multimedialnych przez uczniów klas I – III 

gimnazjum w ramach ogłoszonego 

konkursu  

Uczniowie klas I 

– III G 

maj 2013 Program Power Point Realizując to zadanie nauczyliśmy się jak będąc 

w grupie przygotować prezentację 

multimedialną . Opracować graficznie całość 

informacji zebranych przez poszczególnych 

członków grupy. 



 

 

Zapoznanie wychowawców klas i uczniów z 

przebiegiem apelu Dzień Unii Europejskiej  

Opiekunowie 

SKE/Członkowie 

SKE 

maj 2013 Edytor tekstu, Zadanie uważamy ,iż zostało zrealizowane 

poprawnie, wykonaliśmy harmonogram Dnia 

Unii Europejskiej który został przedstawiony 

na godzinach wychowawczych w klasach. 

Przygotowanie scenografii do apelu Dzień 

Unii Europejskiej (prezentacje 

multimedialne uczniów klas I – III 

Gimnazjum , albumy przygotowane przez 

uczniów klas 4-6 

Opiekunowie 

SKE/Członkowie 

SKE 

maj 2013 

 

 

 Zadanie zostanie zrealizowane 27 i 28 maja 

Zorganizowanie apelu dla społeczności 

szkolnej: 

�  odśpiewanie hymnu UE, 

�  zaprezentowanie informacji o 

działalności SKE,  

� przedstawienie prezentacji 

multimedialnych na temat 8 

krajów UE przez uczniów klas I – III 

Gimnazjum 

wystawka albumów opracowanych przez 

uczniów klas 4-6 SP 

Opiekunowie 

SKE/Członkowie 

SKE 

 

maj 2013 

 

  Zadanie zostanie zrealizowane 28 maja 

Rozstrzygniecie konkursu dla uczniów klas I 

– III Gimnazjum na przedstawienie 

prezentacji multimedialnych o 8 krajach 

członkowskich 

Opiekunowie 

SKE 

maj 2013  Zadanie zostanie zrealizowane 4 czerwca 



 

 

Wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych 

zwycięzcom konkursów zorganizowanych w 

ramach projektu edukacyjnego : „ Kraje 

Unii Europejskiej od 2004 i od 2007 roku” 

Opiekunowie 

SKE 

czerwiec 

2013 

 Zadanie zostanie zrealizowane na apelu 

podsumowującym konkursy w II półroczu 

 


