
Warsztaty Europejskie w Województwie Lubelskim 

(Zamość, Chełm, Puławy, Świdnik, Lublin)

Scenariusz zajęć (120 minut), 25-60 osób, 2 trenerów

1. Przywitanie uczestników i „mikroeurobarometr” nt. skojarzeń z 
UE (aplikacja Kahoot!);

 Porównanie próby z wynikiem Standardowy 
Eurobarometr nr 91 ( raport  z września  2019 r.);

 http://www.europarl.europa.eu/poland/pl/
strona_glowna/eurobarometr_1/eurobarometr-
2019.html;

10 min

2. Dyskusja dydaktyczna z wykorzystaniem publikacji pt. Priorytety 
nowej KE a interesy Polski. Oceny i wnioski Team Europe (2019);

 Publikacja dostępna on-line 
(https://ec.europa.eu/poland/services/publications_pl).

20 min

3.  Rozgrzewka (np. odliczanie do „21” w kole 10 min

4. Wytyczne nowej KE na lata 2019-2024.

Wybór trzech dowolnie wybranych obszarów mieszczących się w 
ramach każdej wytycznej KE. (6 załączników szczegółowych 
scenariuszy ). Po jednej wytycznej dla każdego miasta:

 Europejski Zielony Ład – Lublin (warsztaty w ramach konferencji 
polsko-ukraińskiej;

 Gospodarka, która służy ludziom – Puławy;

20 min



 Europa na miarę ery cyfrowej – Chełm;

 Ochrona naszego europejskiego stylu życia – Świdnik;

 Silniejsza pozycja Europy w świecie – Zamość;

 Nowy impuls dla demokracji europejskiej - Lublin

5. Kahoot nt. wybranych obszarów mieszczących się w/w 
wytycznych

10 min

6. Rozgrzewka np. (skojarzenie „tam i z powrotem” od słowa 
Bruksela)

10 min

7. Kahoot! nt. dezinformacji – studenci Europejskiego Koła 
Naukowego UMCS;

 Co to jest fake news?

 Co to jest troll?;

 Przykłady fake newsów nt. UE i sposobów walki z nimi (np. 
Wojownicy klawiatury)

15 min

8. Polska w UE

 Polska jako beneficjent netto; Polacy na wysokich stanowiskach ; 
Prezydencja Polski w 2011 r.; kwestia praworządności po 2015 
r.)

15 min

9. Zakończenie 

 Podziękowania dla nauczycieli szkół oraz Dyrekcji tych szkół ;

 Nagrody dla wyróżniających się uczestników warsztatów oraz 
certyfikat udziału dla wszystkich uczniów. 

10 min 

Ze względu na korzystanie podczas warsztatów z technologii informacyjno-komunikacyjnych
na spotkanie zabierz smartfon.  

Na  najbardziej  aktywne  osoby  czekają  nagrody. Każdy  uczestnik  warsztatu  otrzyma
certyfikat,  potwierdzający  jego  udział  w  wydarzeniu.  Certyfikat  ten  będzie  uznawany  podczas
rekrutacji na Wydział Politologii UMCS. 
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