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Wst�p 

 

 Praca dotyczy projektu mi�dzyprzedmiotowego, jaki mo�e by� zastosowany                     

na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powy�szy projekt mo�e zosta� 

przeprowadzony na zaj�ciach z przedmiotów: informatyka oraz kółka informatycznego, 

mo�e by� tak�e zrealizowany na zaj�ciach z takich przedmiotów jak: geografia, WOS          

oraz lekcjach wychowawczych w toku realizacji �cie�ki mi�dzyprzedmiotowej                  

dotycz�cej Unii Europejskiej.  Najlepszym rozwi�zaniem byłoby, aby w/w projekt 

przeprowadził na kilku lekcjach jeden nauczyciel.   

 

Odniesienie do podstawy programowej 

 
Tre�ci: 

-  podstawowe zasady pracy w sieci lokalnej i globalnej, 

-  redagowanie tekstów, tworzenie dokumentów zawieraj�cych tekst, grafik�, 

-  wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do rozwi�zania konkretnego zadania, 

-  korzystanie z multimedialnych �ródeł informacji. 

 

Osi�gni�cia: 

-  wybieranie, ł�czenie i celowe stosowanie ró�nych narz�dzi informatycznych   

   do rozwi�zywania typowych praktycznych problemów szkolnych ucznia, 

-  korzystanie z ró�nych, w tym multimedialnych i rozproszonych �ródeł informacji   

   dost�pnych za pomoc� komputera. 

 

Opis merytoryczny materiałów 

 

Materiały niezb�dne do przeprowadzenia zaj�� dotycz� wiadomo�ci o pa�stwach 

tworz�cych Uni� Europejsk�.  Zawieraj� one ró�ne elementy: 

-  s� ilustracje (mapy Europy z zaznaczonymi pa�stwami), 

-  s� ilustracje flag pa�stw członkowskich, 

-  s� teksty zawieraj�ce wiadomo�ci na temat tego, czym jest Unia Europejska, 

-  s� grafiki na temat struktury Unii Europejskiej, 

- jest te� arkusz kalkulacyjny, w którym uczniowie zgromadz� dane dotycz�ce liczby 

ludno�ci poszczególnych pa�stw, ich powierzchni, u�ywanych j�zyków pa�stwowych. 
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Opis techniczny materiałów 

 

 Cz��� materiałów dost�pna b�dzie dla uczniów w sieci lokalnej, w folderze 

Company na serwerze, znaczn� cz��� wiadomo�ci b�d� musieli odszuka� w Internecie, 

cz��� znajd� w programie EDU ROM z geografii, oraz na płytach CD wydanych                    

przez ró�ne organizacje a dotycz�cych Unii Europejskiej (zawarto�� płyt mo�na umie�ci� 

na serwerze pracowni lub udost�pnia� po kolei ka�demu ch�tnemu uczniowi).   

 

Do realizacji zaj�� niezb�dne jest oprogramowanie: 

-  IE, 

-  pakiet Works lub Office, 

-  Microsoft Power Point. 

 

Adresy internetowe: 

- www.wiemonet.pl 

- www.uniagery.pl 

- www.infoeuropa.gov.pl 

- www.europa.eu.int 

- www.europa.torun.pl 

- www.ecwm.org.pl. 

 

Wskazówki dydaktyczne dla nauczyciela 

 

 Materiały zgromadzone do w/w zaj�� a jest ich bardzo du�o, powinny by� pozostawione 

do wyboru dla uczniów.  Wykorzystanie 10 % zebranych materiałów wystarczy                                        

do bardzo dobrego wykonania podsumowania przez ucznia w postaci arkusza kalkulacyjnego, 

oraz wspólnego stworzenia prezentacji multimedialnej. 

Informacje uzyskane w toku tych zaj�� mog� by� u�yte na zaj�ciach z innych przedmiotów,               

np.: podczas omawiania wspólnej waluty euro, podczas zaj�� o symbolach narodowych, 

j�zykach wyst�puj�cych w Europie itp. 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Konspekt zaj�� 

 

Temat zaj��:  

 

Pa�stwa Unii Europejskiej – symbole narodowe, j�zyki urz�dowe, liczba ludno�ci                                      

– gromadzimy i porz�dkujemy informacje. 

 

Klasa III gimnazjum specjalnego. 

 

Czas realizacji tematu:  2 - 4 godz. lekcyjne. 

 

Do przeprowadzenia w/w zaj�� ucze� powinien umie� posługiwa� si� programami: 

 

-  IE (umie� wyszukiwa� informacje w sieci), 

-  arkuszem kalkulacyjnym. 

 

Pomoce dydaktyczne wykorzystywane na lekcji: 

 

Programy: 

- IE, 

- pakiet Works lub Office, 

- Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej - płyta CD, 

- Tak ł�czymy Polsk� z Europ� - płyta CD, 

- Nasza Europa twoje miejsce – informator dla młodzie�y płyta CD, 

- Adresy internetowe: 

- www.wiemonet.pl 

- www.uniagery.pl 

- www.infoeuropa.gov.pl 

- www.europa.eu.int 

- www.europa.torun.pl 

- www.ecwm.org.pl. 
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Przebieg zaj��: 

 

1. Nawi�zanie do referendum na temat przyst�pienia Polski do Unii Europejskiej. 

2. Rozpocz�cie dyskusji na temat pa�stw nale��cych do UE. 

3. Przedstawienie tematu zaj��. 

4. Zapoznanie uczniów z zadaniami, jakie maj� do wykonania. 

5. Przydzielenie poszczególnym uczniom zada� do wykonania w zale�no�ci                                        

od ich umiej�tno�ci. 

6. Zaproponowanie etapów pracy, miejsc gromadzenia informacji, oraz miejsc,                                             

w których mog� znale�� informacje. 

7. Gromadzenie przez uczniów informacji. 

8. Porz�dkowanie informacji, indywidualnie lub grupowo. 

9. Umieszczanie danych w arkuszu kalkulacyjnym. 

10. Przedstawienie wyników pracy indywidualnej i /lub zespołowej. 

11. Stworzenie wspólnej prezentacji multimedialnej. 

 

Bibliografia: 

 

 -  Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej - płyta CD, 

-  Tak ł�czymy Polsk� z Europ� - płyta CD, 

-  Nasza Europa twoje miejsce - informator dla młodzie�y płyta CD, 

-  „Gimnazjum – encyklopedia ucznia” PWN 2002, 

-  „Tak dla Polski” materiały wydane przez Kancelari� Prezydenta Polski, 

-  Adresy internetowe: 

• www.wiemonet.pl 

• www.uniagery.pl 

• www.infoeuropa.gov.pl 

• www.europa.eu.int 

• www.europa.torun.pl 

• www.ecwm.org.pl 

 

Zał�czniki: 

- płyta CD z materiałami do pracy dla uczniów i wypracowanymi przez uczniów.  
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