
Szkolny Klub Europejski jako ciekawa forma aktywizacji obywatelskiej uczniów. Omówienie 

dobrych praktyk. Program Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego.  

I. Na czym polega działalność Klubu Europejskiego na przykładzie Szkolnego Klubu Europejskiego 

EUROBUD w Zespole Szkół Budowlanych we Włocławku. 

Szkolny Klub Europejski EUROBUD przy Zespole Szkół Budowlanych powstał jesienią 2001 roku. 

Pierwszym przedsięwzięciem było zorganizowanie zajęć na temat historii i podstaw funkcjonowania 

Unii Europejskiej. Wynikiem tych zajęć był pierwszy Konkurs Wiedzy O UE. W dalszej pracy klub 

realizował następujące zadania: popularyzowanie wiedzy o o UE, zachęcanie do nauki języków 

obcych, nauczanie o historii, zwalczanie ksenofobii, nietolerancji, wychowanie w duchu solidarności, 

otwartości i tolerancji, publikowanie o działalności UE na rzecz  demokracji i rozwoju dobrobytu.  

Już w 2002 roku uczestniczyliśmy w pierwszej włocławskiej Paradzie Schumana. Z młodzieżą z całego 

miasta maszerowaliśmy przez miasto. Po włocławskiej Paradzie pojechaliśmy na ogólnopolska Paradę 

do warszawy. Uczestniczyliśmy potem w tych wydarzeniach jeszcze w wielu kolejnych latach. Na 

przestrzeni lat spotykaliśmy się w znanymi osobami życia publicznego: Tadeuszem Mazowieckim, 

Leszkiem Balcerowiczem, Różą Thun, Bronisławem Geremkiem, Stefanem Niesiołowskim, Dariuszem 

Rosatim, Tadeuszem Zwiefką, Bronisławem Komorowskim, Hanna Gronkiewicz Waltz, Ryszardem 

Czarneckim, Jerzym Buzkiem, Bogusławem Liberadzkim, Danutą Huebner  i wielokrotnie Januszem 

Zemke.  

Przez te wszystkie lata różne były aktywności klubu. Organizowaliśmy prezentacje krajów 

europejskich, uczestniczyliśmy w szkoleniach i warsztatach, we Włocławku i innych miastach Polski. 

Promowaliśmy nasze miasto. Odbywały się w naszej szkole debaty o tolerancji, happeningi, wystawy i 

konkursy. Zapraszaliśmy gości dyskutując i zadając pytania o szanse i zagrożenia eurointegracji.  

Również po wstąpieniu do UE, a może szczególnie od tego momentu nasze działania stały się jeszcze 

bardziej intensywne. Uczyliśmy się korzystać z dóbr, jakie proponowała nam Europa. Uczniowie uczyli 

się pisać projekty, ubiegać o granty. Doskonale współpracowaliśmy z Centrum Informacji Europejskiej 

we Włocławku i Toruniu. Uczestniczyliśmy w Festiwalu mniejszości etnicznych, to również mieściło 

się w naszych zadaniach.  

W 2005 roku nasz klub na tyle okrzepł, że wybraliśmy się na pierwszy Międzynarodowy Zjazd Klubów 

Europejskich do Warszawy. Zaczęła się wtedy nasza przyjaźń z Fundacją Roberta Schumana. Nasi 

uczniowie spotkali się z młodzieżą z Polski, Białorusi, Ukrainy.  

Korzystaliśmy ze szkoleń o programach unijnych np. Kapitał Ludzki, który dawał możliwość rozwoju 

młodym ludziom. Przedstawiciele klubu  pojechali również na spotkanie do Giełdy Papierów 

Wartościowych na konferencję o rozwoju rynku kapitałowego.   

Na kolejne konferencje o rozwoju rolnictwa jeździłyśmy do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 

a o pisaniu projektów unijnych na Uniwersytet Warszawski. W lutym 2013 opanowaliśmy miasto 

przeprowadzając grę miejską w ramach projektu Spotkania z Parlamentem Europejskim. Nasi 

uczniowie biegali w mrozie ucząc się i dowiadując w różnych instytucjach, jaki wpływ na życie 

Włocławian ma ustawodawstwo europejskie. Kolejnego dnia okupowaliśmy Wzorcownię, organizując 

konkursy, zabawy i spotkania dla mieszkańców miasta. Wspierał nas wtedy Tadeusz Zwiefka.  



W 2013 roku byliśmy współorganizatorami włocławskiej Parady Schumana. Dostrzeżono 

zaangażowanie naszej szkoły i nasz uczeń dostał zaproszenie na wizytę w Brukseli od 

eurodeputowanego Janusza Zemke. Tego samego maja pojechaliśmy na spotkania klubów do 

Warszawy. Przywieźliśmy nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim super wspomnienia ze spotkań z 

innymi klubami. W tym roku też rozpoczęliśmy organizować konkursy wiedzy o UE dla gimnazjów, 

które cieszą się do dziś ogromną popularnością i wpisały się już w corocznie w tradycję naszej szkoły i 

plany szkół uczestniczących. Laureaci tych konkursów wyjeżdżają co roku do Parlamentu 

Europejskiego.  

W 2016 po raz pierwszy podjęliśmy pracę w projekcie Szkoła – Ambasador Parlamentu 

Europejskiego. Już po pierwszym roku uzyskaliśmy  certyfikat i jesteśmy jedyna szkołę w 

województwie z takim dorobkiem. W drugim roku projektu wygraliśmy międzynarodowy konkurs 

euroscola i w nagrodę 20osobowa grupa klubowiczów z opiekunami  wyjechała na młodzieżowe 

obrady Parlament do Strasburga i do Brukseli.  

Długo można by jeszcze opowiadać o tym, czego się podejmujemy w naszym klubie. Wiele pracy 

przed nami. Za najbardziej cenne uważam, że działania klubu umożliwiają zdobywanie cennych 

doświadczeń, wiedzy, dają możliwość zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości, a przede wszystkim 

pomagają  poznawać nowych ludzi i miejsca, uczą bycia otwartym na drugiego człowieka i  kulturę.   
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II. PROGRAM: Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego 
 
Program jest dedykowany dla szkół ponadpodstawowych. Ma na celu pobudzanie świadomości 

młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej dzięki udostępnieniu jej wiedzy o Unii 

Europejskiej, w szczególności o Parlamencie Europejskim. 

Szkoły biorące udział w programie mają do wykonania następujące zadania obowiązkowe: 

• założenie szkolnego punktu informacyjnego poświęconego Europie, Unii Europejskiej oraz 

instytucjom europejskim - zadaniem zarówno starszych ambasadorów (nauczycieli) i młodszych 

ambasadorów (uczniów) jest zadbanie o jego bieżącą działalność,  

• organizację działań poświęconych bieżącej legislacji Parlamentu Europejskiego lub innym istotnym 

kwestiom europejskim, 

• wykorzystanie otrzymanych materiałów dydaktycznych, scenariuszy lekcji europejskich w czasie 

zajęć lekcyjnych i podczas specjalnych spotkań dla szczególnie zainteresowanych uczniów, 

• organizację na terenie szkoły lub poza nią wydarzenia pod hasłem "Dzień Europy" w okolicach 9. 

maja - celem wydarzenia jest zwiększenie wiedzy uczniów dotyczącej integracji europejskiej i roli 

Parlamentu Europejskiego. 

Poza tym, szkoły mogą angażować się w wiele działań fakultatywnych, może to być np. współpraca z 

posłami do Parlamentu Europejskiego. Szkoła, która z powodzeniem zakończy swój udział w 

programie, otrzymuje tytuł "Szkoły Ambasadora Parlamentu Europejskiego". Więcej o programie i 

realizowanych zadaniach w filmie: https://www.youtube.com/watch?v=tdd45OidtUw 

https://www.youtube.com/watch?v=tdd45OidtUw

