Lekcja wiedzy o społeczeństwie w dniu 2 czerwca 2020 r.
Materiał przeznaczony na dwie jednostki lekcyjne.
Proszę, aby uczniowie zapisali temat lekcji:
Temat: Polska

w Unii Europejskiej.

Na początek proszę, aby uczniowie zapoznali się z krótkim filmem na temat drogi Polski do Unii
Europejskiej.
Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=4gSJT9pN19E
Notatka do tematu:
I. Droga Polski do Unii Europejskiej
1.

Zawarcie umowy przez Polskę i EWG o współpracy gospodarczej i handlowej 1989 r.

2.
Podpisanie Układu europejskiego w grudniu 1991 r.
a. ustanawiał stowarzyszenie między Polską a Wspólnotą Gospodarczą i państwami
członkowskimi
3.
Postanowienia szczytu Rady Europejskiej w 1993 r. w Kopenhadze.
a. wyrażenie zgody na rozszerzenie wspólnoty o państwa Europy Środkowo-Wschodniej
b. ustalenie warunków członkostwa – tzw. kryteria kopenhaskie
–
uzyskanie przez państwa kandydujące stabilności instytucji demokratycznych
praworządności,
–
przestrzeganie praw człowieka oraz poszanowanie praw mniejszości,
–
stworzenie sprawnej gospodarki rynkowej,
4.

Starania Polski o przyjęcie do Unii Europejskiej

a. złożenie wniosku o członkostwo Polski w Unii Europejskiej – 8 IV 1994 r.
b. utworzenie przez Polskę Komitetu Integracji Europejskiej – październik 1996 r.
– pierwszym szefem została Danuta Hübner
– zadaniem KIE było dostosowanie polskiego prawa do standardów europejskich
c. rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych – grudzień 1997 r.
Proszę zobaczyć sobie filmik na temat wyników referendum akcesyjnego:
Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=tksEMhPqmYs
Notatka do tematu:
5. Ratyfikacja traktatu akcesyjnego
a. spór między zwolennikami a przeciwnikami integracji
b. referendum akcesyjne – 7-8 czerwca 2003 r.
– za przystąpieniem do Unii Europejskiej opowiedziało się 77,45% głosujących
c. przystąpienie Polski do Unii Europejskiej – 1 maja 2004 r.
d. skutki akcesji

i

–
–
–
–
–

stopniowe nadrabianie opóźnień cywilizacyjnych,
spadek bezrobocia,
napływ środków inwestycyjnych do Polski,
odpływ wykształconych kadr,
wzmocnienie bezpieczeństwa Polski na arenie międzynarodowej.

Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie,
chciałem Wam przypomnieć, ze na dzienniku znajduje się zadanie domowe dla chętnych
uczniów z Unii Europejskiej.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o wiadomość na grupie lub poprzez dziennik.
Życzę Wam udanego tygodnia !!!

