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Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie Punktu
Informacji
Europejskiej
Europe
Direct
Piotrków
Trybunalski
„Akademia Młodego Europejczyka - Co wiesz o Parlamencie Europejskim”.
W
maju
2019
roku
odbędą
się
kolejne
wybory
do
Parlamentu
Europejskiego. W związku z tym chcemy przekazać uczniom szkół
średnich niezbędną wiedzę na temat tego czym jest i jak działa jedyna
w
Unii
Europejskiej
instytucja
wybierana
przez
obywateli
w
powszechnych wyborach.
Kierujemy do Państwa propozycję bezpłatnych lekcji europejskich, które
w przystępny sposób, z wykorzystaniem gry stworzonej przez sieć
informacyjną Europe Direct „Gwiezdny Ekspres” poszerzają wiedzę
uczniów z zakresu edukacji europejskiej. W lekcji mogą uczestniczyć
klasy, wybrani, zainteresowani tematem uczniowie lub Szkolne Kluby
Europejskie. Przywozimy na nasze lekcje także bezpłatne materiały o
tematyce Unii Europejskiej m.in. przewodniki po instytucjach UE,
publikacje UE w pigułce i inne tematycznie powiązane broszury.
W programie lekcji:
Parlament Europejski jako jedna z instytucji Unii Europejskiej
Krótka historia Parlamentu Europejskiego
Jak to działa - uchwalanie prawa Unii Europejskiej
Parlament Europejski w liczbach
Tym razem głosuję - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Gra edukacyjna Gwiezdny ekspres – co wiesz o Parlamencie
Europejskim
Dla nauczycieli zaangażowanych w organizację lekcji mamy scenariusze
lekcji europejskich dla szkół średnich „Temat: Europa”. Autorami
zawartych w publikacji scenariuszy są nauczyciele i nauczycielki ze
szkół ponadpodstawowych o bardzo różnych profilach oraz pracownicy
bibliotek.
W
publikacji
zaprezentowano
16
najwyżej
ocenionych
scenariuszy z konkursu Komisji Europejskiej. Najbardziej aktywnych
uczniów na każdej lekcji uhonorujemy zestawem gadżetów.
Jeśli
zdecydują
Państwo,
żeby
Punkt
Europe
Direct
zrealizował lekcje europejskie w wybranych klasach zapraszamy do
kontaktu z naszymi specjalistami pod nr tel. 44/649 76 62 lub
przesyłając
zgłoszenie
na adres
e-mail
: europedirect-piotrkow@piotrkow.info.pl
Kartę można pobrać pod adresem:
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http://www.piotrkow.info.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=ca
tegory&id=13:2019&Itemid=48
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