
   

 

Klikasz i masz! 

Unia Europejska i NATO – to jest proste! 

 

E - kurs dla uczniów szkół średnich z wybranych zagadnień 
dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej i NATO 

 

 

Zaproszenie do udziału w projekcie 

  

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych w swojej ponad dwudziestoletniej historii aktywnie 

włączała się w akcje informacyjne o akcesji Polski do UE, a następnie przeprowadziła setki 

warsztatów, szkoleń i konferencji przybliżającą Polakom wiedzę na tematy unijne i związane z 

bezpieczeństwem międzynarodowym. W gronie stałych współpracowników ISS są najwybitniejsi 

specjaliści z całego świata. Z ich wsparciem, odpowiadając na zapotrzebowanie szkół stojących w 

obliczu organizowania e-edukacji w dobie zagrożenia koronawirusem, proponujemy cykl zajęć 

online, które poszerzą i ugruntują zakres niezbędnej wiedzy z podstawy programowej nauczania 

przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie. 

W ramach projektu proponujemy uczniom krakowskich szkół średnich przeprowadzenie cyklu 

wykładów obejmujących niezbędny i wyczerpujący zakres wiedzy na temat historii Unii Europejskiej 

i NATO, ich struktur i organizacji działania. Materiał, opracowany na podstawie  obowiązującej 

podstawy programowej, podzielony zostanie na 7 bloków tematycznych. Każdy z nich będzie 

dostępny w czterech terminach na żywo. W ramach projektu odbędzie się 28  45-minutowych zajęć, 

które poprowadzą pracownicy naukowi Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego.   

Zakres merytoryczny: 

 

Między Warszawą a Waszyngtonem - Polska a układy wojskowe 

Krótka historia układów wojskowych (w szczególności Paktu Północnoatlantyckiego oraz Układu 

Warszawskiego), ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i roli Polski w ich powstaniu lub/i 

funkcjonowaniu.  



 

"Co na to NATO" - NATO a dzisiejsze konflikty zbrojne 

Analiza bieżącej aktywności i wyzwań stojących przed NATO pozwoli na przystępne przedstawienie 

struktury, kompetencji i sposobów działania tej organizacji.  

 

Krakowskie korzenie UE? - Józef Retinger i początki integracji europejskiej  

Urodzony w Krakowie Józef Retinger, pomimo jego istotnych zasług dla procesu integracyjnego w 

Europie, niestety nie jest powszechnie znany. Przypomnienie tej osoby jest doskonałym punktem 

wyjścia do przedstawienia historii integracji europejskiej.  

 

Europa pod lupą - mikropaństwa a integracja europejska oraz sojusze wojskowe 

Pobieżnie spoglądając na mapę UE można łatwo przeoczyć europejskie mikropaństwa (Andora, San 

Marino, Monako, Liechtenstein). Warto przedstawić ich specyfikę, politykę zagraniczną, w tym 

przede wszystkim relacje z otaczającymi ją państwami członkowskim UE oraz Paktem 

Północnoatlantyckim.  

 

Kto lepiej rządzi w „dolinie żab”, czyli o architekturze instytucjonalnej UE 

Przypominając metaforę Jeana Monnet’a odwołującą się do perspektywy „ptasiej” oraz „żabiej”  

opisującej pomysł na strukturę instytucjonalną UE, będzie można nie tylko przedstawić dzisiejsze 

instytucje UE, ale przede wszystkim w przystępny sposób wyjaśnić ich genezę oraz wzajemne 

relacje.   

 

Po co cały ten zgiełk, czyli wróćmy do wartości UE  

Po co i czym jest Unia Europejska? Niektórzy nawet nie próbują zadawać sobie takich pytań, inni 

prezentują odpowiedzi dalekie od prawdy. Warto przypomnieć, że jest to przede wszystkim 

wspólnota wartości, mająca na celu ich ochronę oraz umożliwienie ich pełnej realizacji na różnych 

poziomach życia społecznego.  

 

Europejska wieża Babel, czyli o językach w UE  

Unia Europejska jest wyjątkowym eksperymentem językowym. Zajęcia przybliżą znaczenie takich 

pojęć jak m.in. języki oficjalne, języki robocze, języki autentyczne tekstu, a także pokażą jak 

funkcjonują i jakie znaczenie odgrywają służby językowe UE.  

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@iss.krakow.pl 

Informacje pod nr  tel: 12 421 62 50 
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