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- narzędzia i instrumenty demokracji
partycypacyjnej w UE
- instytucje europejskie realizujące
obowiązki ustroju demokratycznego    
- organy: prawodawcze, wykonawcze,
sądownicze, kontrolne i ich znaczenie 

W programie:

EUROPEJSKA LEKCJA OBYWATELSKA

Jak my Europejczycy możemy wpływać na
kształt demokracji? 

DEMOKRACJA

Polecane dla:               - szkoła podstawowa kl. VII-VIII
                                      - szkoła ponadpodstawowa



- wspólne definiowanie tolerancji
- budowanie szacunku dla odmienności  
- dyskusja o granicach tolerancji

W programie:

EUROPEJSKA LEKCJA OBYWATELSKA

Budowanie pozytywnych postaw względem
osób o odmiennych cechach  

TOLERANCJA

Polecane dla:               - szkoła podstawowa od kl. IV
                                       - szkoła ponadpodstawowa



-   w jaki sposób możemy chronić i
wzmacniać praworządność? 
- dyskryminacja - przejawy dyskryminacji,
praktyki antydyskryminacyjne 
- organizacje i środowiska wspierające
europejskie wartości  
- debata - prawa człowieka a wpływanie na
światopogląd obywateli      

W programie:

EUROPEJSKA LEKCJA OBYWATELSKA

Prawa człowieka, praworządność,
równouprawnienie  

EUROPEJSKIE 
PRAWA I WARTOŚCI

Polecane dla:               - szkoła podstawowa kl. VII-VIII
                                       - szkoła ponadpodstawowa



- definiowanie własnego stylu życia  
- czynniki warunkujące zachowanie i
reakcje ludzi w różnych sytuacjach (w
tym umiejętności: twórcze i krytyczne
myślenie, empatia, radzenie sobie z
emocjami, samoświadomość, skuteczne
porozumiewanie się, umiejętności)   
- poszukiwanie definicji „dróg
kulturowych" 

W programie:

EUROPEJSKA LEKCJA
OBYWATELSKA

Ponadnarodowe idee i wartości 
oraz ich praktyczny wymiar

Europejski styl życia 

Polecane dla:               - szkoła ponadpodstawowa



-   poznanie instytucji UE: Parlament
Europejski, Rada Europejska, Rada Unii
Europejskiej, Komisja Europejska, Trybunał
Sprawiedliwości  
- polscy przedstawiciele w instytucjach UE
- zasady wyboru przedstawicieli do
organów UE i rekrutacja urzędników do
instytucji UE

W programie:

EUROPEJSKA LEKCJA OBYWATELSKA

Przegląd instytucji unijnych 

Jak funkcjonuje UE?

Polecane dla:               - szkoła ponadpodstawowa



-  budowanie rozumienia pojęcia
"zjednoczeni w różnorodności"
- poznanie wybranych wartości
europejskich 
- nabywanie wiedzy o ojcach Europy 
i powodach integracji europejskiej 
- prawa obywatelskie Europejczyków/jek

W programie:

EUROPEJSKA LEKCJA OBYWATELSKA

Fakty europejskie w zabawach i quizach

ZAGADKOWA 
EUROPA

Polecane dla:               - szkoła podstawowa od kl. IV
                                      - szkoła ponadpodstawowa, kl. I-III



- rozpoznawanie symboliki UE
- poznawanie melodii hymnu UE
- kraje należące do UE i ich fagi 
- podstawowe prawa obywateli UE

W programie:

EUROPEJSKA LEKCJA OBYWATELSKA

Gry i zabawy z symbolami UE 

SYMBOLE EUROPY

Polecane dla:               - szkoła podstawowa kl. I - IV
                                      - szkoła specjalna



- definiowanie pojęcia Mała/y
Europejczyk/ka
- budowanie rozumienia podstawowych
pojęć językiem dziecka: uważność,
tolerancja, sprawiedliwość

W programie:

EUROPEJSKA LEKCJA OBYWATELSKA

Uważność. Dlaczego Syriusz 
ma niebieską skórę?

Tolerancja dla
najmłodszych

Polecane dla:               - edukacja przedszkolna
                                      - szkoła podstawowa kl. I-III



- miniprezentacja założeń Green Dealu
- zajęcia warsztatowe - wymiar
praktyczny koncepcji Europejskiego
Zielonego Ładu
- przykłady działań młodzieżowych na
rzecz klimatu
- debata - ocena skutków wybranych
propozycji działań UE na rzecz klimatu 

W programie:

EUROPEJSKA LEKCJA OBYWATELSKA

Jak my Europejczycy możemy przeciwdziałać
zmianom klimatycznym? 

GREEN DEAL

Polecane dla:               - szkołą podstawowa kl. VII-VIII
                                      - szkoła ponadpodstawowa


