
 
 

 

Klub „Europa w naszej szkole” działa od 2010 roku. Zrzesza najaktywniejsze szkoły  

i placówki oświatowe,  które realizują projekty edukacyjne o tematyce związanej  

z wiedzą o Unii Europejskiej. Co roku nauczyciele oraz dyrektorzy szkół i placówek 

zrzeszonych w klubie realizują wspólny wyjazdowy projekt edukacyjny do jednego  

z europejskich miast. W czasie wyjazdów uczestnicy zapoznają się z systemem 

edukacji kraju, który odwiedzają, a także z koncepcją pedagogiczną i organizacją 

pracy odwiedzanej szkoły. 

Do tej pory zapoznaliśmy się m.in. z funkcjonowaniem szkół: waldorfskiej  

w Budapeszcie, Pestalozziego w Guben, europejskiej sieci GLOBAL CONCEPTS 

(kształcącej kadry dla instytucji UE) w Pradze, szkoły dla dzieci poruszających się na 

wózkach inwalidzkich w Wiedniu, gimnazjum zawodowego w Tallinie, zespołu szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych w rewitalizowanej dzielnicy Kopenhagi, 

Ørebro Park. 

Po co nam taki Klub? 

Klub EwNS ma zrzeszać i integrować najaktywniejsze szkoły i placówki oświatowe,  

a także szkoły wyższe (lub ich jednostki organizacyjne), które  realizują ze swoimi 

uczniami, wychowankami lub studentami projekty edukacyjne o tematyce 

związanej z wiedzą o Unii Europejskiej. 

Klub EwNS ma stworzyć szkołom, placówkom i uczelniom możliwości pozyskiwania 

materiałów informacyjnych i dydaktycznych z zakresu edukacji europejskiej; ma 

umożliwić szkołom, placówkom i uczelniom udział w projektach, konferencjach i 

warsztatach rozwijających kompetencje zawodowe nauczycieli oraz 

umożliwiających im wymianę doświadczeń w obszarze wiedzy o Unii Europejskiej. 

Klub ma promować w środowisku szkoły i placówki realizujące zadania z zakresu 

edukacji europejskiej, ma stworzyć dla nauczycieli szkół, placówek i uczelni 

należących do Klubu EwNS internetowe forum wymiany wiedzy i doświadczeń, na 

którym będziemy zamieszczać ważne informacje o projektach i akcjach Klubu EwNS, 

propagować ciekawe pomysły dydaktyczne, tworzyć historię Klubu . 

Szkoły i placówki, które zechcą skorzystać z naszego zaproszenia i wypełnią 

deklarację członkowską, zrealizują w roku szkolnym co najmniej jeden semestralny 

projekt edukacyjny o tematyce związanej z Unią Europejską, jej instytucjami i krajami 

członkowskimi, a następnie raport z tego projektu wraz z dokumentacją 

fotograficzną efektów zawieszą na stronie internetowej szkoły (wytyczne w pkt 5 

regulaminu), oraz prześlą do CRiE opis swoich dokonań celem wyeksponowania na 

stronie www.crie.pl/ klub EUROPA W NASZEJ SZKOLE. 

Ww. szkoły do dnia 10 października każdego roku prześlą też  do CRiE sprawozdanie 

z wszelkich działań podjętych przez szkołę/ placówkę/ uczelnię w minionym roku 

http://www.ieu.pl/


 
 

szkolnym na rzecz upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, skorzystają z 

zaproszenia i będą uczestniczyć  co najmniej 1 raz w roku szkolnym w konferencjach, 

seminariach i warsztatach organizowanych przez CRiE lub ŁTP (Łódzkie Towarzystwo 

Pedagogiczne). 

Jak wygląda członkostwo w Klubie? 

Członkostwo w Klubie EwNS jest nieodpłatne. 

Certyfikat przynależności do Klubu EwNS nadawany jest szkole na okres jednego roku 

szkolnego  i uprawnia m.in. do posługiwania się logotypem Klubu we wszelkich 

działaniach placówki na rzecz edukacji europejskiej. 

Pod logo Klubu EwNS nie należy „podwieszać” projektów realizowanych w ramach 

programów FRSE (np. Comenius, Leonardo itp.) 

 

Hymn międzyszkolnego klubu Europa w Naszej Szkole 

Słowa:               Przemysław Kaźmierczak 

Muzyka:           Jerzy Libicki 

Europa w naszej szkole 

To tradycji nowej czas 

Od technikum po przedszkole 

Wspólne cele łączą nas 

REFREN 

Europa, Europa 

To kontynent stary jest 

Tu tradycja i wspólnota 

Dla nas najważniejszą jest 

Łączy nas historia długa 

I kultura wspólna też 

Więcej zrobić nam się uda 

Mając wytyczony cel 

REFREN 

Europa, Europa 

To kontynent stary jest 

Tu tradycja i wspólnota 

Dla nas najważniejszą jest 

Łódzkie szkoły się zebrały 

Dla każdego miejsce jest 



 
 

Naszych przodków ideały 

Młodym przyświecają też 

REFREN 

Europa, Europa 

To kontynent stary jest 

Tu tradycja i wspólnota 

Dla nas najważniejszą jest 
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Strasburg 2010 
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Berlin 2011 

  

Budapeszt 2012 

 

 Wiedeń 2016 

 

Tallin 2017 

 

https://crie.pl/wp-content/uploads/2015/01/Obraz10.jpg
https://crie.pl/wp-content/uploads/2015/01/Obraz12.jpg
https://crie.pl/wp-content/uploads/2015/01/Obraz13.jpg
https://crie.pl/wp-content/uploads/2015/01/Obraz11.jpg
https://crie.pl/wp-content/uploads/2015/01/Obraz19.jpg
https://crie.pl/wp-content/uploads/2015/01/Obraz17.jpg
https://crie.pl/wp-content/uploads/2015/01/Obraz18.jpg
https://crie.pl/wp-content/uploads/2015/01/DSC_0854.jpg
https://crie.pl/wp-content/uploads/2015/01/Obraz22.jpg
https://crie.pl/wp-content/uploads/2015/01/Obraz21.jpg
https://crie.pl/wp-content/uploads/2015/01/Obraz20.jpg


 
 

  

Kopenhaga 2018 
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