
Szkoła - Ambasador  
Parlamentu Europejskiego 

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie 

Przyszłość młodzieży 
 w Unii Europejskiej – 

 moja szkoła  
2036 roku.  



Bierzemy udział w pierwszym etapie 
konkursu 

 Oto trudy przygotowań. Dzięki współpracy 

 z Biurem Informacji PE otrzymaliśmy materiały pozwalające 
poszerzyć wiedzę o Parlamencie Europejskim.  



Jest! Przechodzimy do drugiego 
etapu, zajmując 8 miejsce w 
Polsce 



Przygotowujemy punkty 
informacji o Unii Europejskiej w 

naszej szkole. 



W formie wystawy promujemy 
ustawodastwo i przepisy unijne 





Poznajemy kraje członkowskie 
UE 



Podczas realizacji 
Scenariusza Nr. 1 ,,Unia 
Europejska – idea, historia i 
współczesaność” 
porządkujemy w kolejnośći 
chronologicznej wydarzenia 
z historii UE. Trzeba 
przyznać,  że dotychczas nie 
mieliśmy pojęcia o 4 
podstawowych swobodach. 



Scenariusz Nr 2 ,,Skąd się wzięła demokracja ?” 
Wcielamy się w wyborców, uczestniczymy w 
głosowaniu. 



Scenariusz Nr 3 Parlament Europejski - czym jest? 
Prowadzimy burzę mózgów na temat definicji parlamentu 
oraz zapisujemy wyniki sondy na temat  tego czym jest 
Parlament Europjski oraz jaka jest jego działalność.  



Scenariusz Nr 4 Wpływ Parlamentu 
Europejskiego na życie codzienne 

obywateli Unii Europejskiej. Uczniowie 
naszej szkoły biorą udział w wymianach 

edukacyjnych dla młodzieży. 
Omawiamy jak wygląda system 

edukacyjny w innych krajach Europy.  



Scenariusz Nr 5 ,, Dokąd 
zmierzasz Europo ? Moje 
wyobrażenia o wspólnej 

polityce europejskiej” 
Piszemy petycję do PE.  



Unia to wielka wspólnota 
 ale też różnorodność państw 

członkowskich 



.  

Przygotowujemy prezentację o wybranym pośle do PE.  

Scenariusz Nr 6 Polscy posłowie do  
 Parlamentu Europejskiego – 
 charakterystyka i osiągniecia 



  
.  

Kierujemy prośbę do wybranego 

posła o odpowiedź na 

interesujące nas pytania 







Wykonujemy prezentację 

 multimedialną  

,, Przed i Po” w których  

ukażemy zmiany jakie zaszły 

 w naszym otoczeniu dzięki 

 środkom uzyskanym z UE.  



Sporządzamy biznesplan  w wybranych obszarach.  

Wykonujemy analizę SWOT dla wybranego projektu  

wskazując mocne i słabe strony,  

szanse i zagrożenia projektu.  







Uczestniczymy w konferencji na temat 
historii państw członkowskich UE 



Uczestniczymy w prelekcji dotyczącej 
różnic w rozwoju krajów zrzeszonych w 
UE i pozostałych 



Polska jako kraj członkowski UE  
korzysta z dofinansowania staży zawodowych 
przeznaczonych dla młodzieży –  
Przyszłość młodzieży w Unii Europejskiej – 
 moja szkoła 2036 roku.  

Staże zawodowe otwierające  
drogę do przyszłości 





Przedsiębiorwstem 
oferujacycm staże 

była także 
kwiaciarnia Sofi 

Flora. 



W przyszkolnej pracowni poznajemy jak wygląda 
praca w naszym kraju i rozmawiamy na temat 
różnic dotyczących pracy w Polsce a pracy za 

granicą.  




