
 
 

Do nauczycieli gimnazjów, liceów 
oraz innych instytucji zajmujących się kształceniem politycznym 
 
 

 Słubice-Frankfurt (Oder), 15.01.2020  
 

Dzień Europy 2019: POLSKO- NIEMIECKA SYMULACJA POSIEDZENIA 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO: „Europa- pierwszy neutralny dla klimatu 

kontynent do roku 2050” 
 
 

 
 
Szanowni Państwo, 
 
zmiany klimatu, choć od dawna są przedmiotem badań, pozostają poza sferą 
polityczną lub nie są uznawane za priorytet. Niestety, ignorowanie tego 
problemu zaczyna ukazywać swoje dramatyczne konsekwencje. W ostatnich 
latach różne konsorcja międzynarodowe starały się wyznaczyć cele i podjąć 
działania mające na celu ograniczenie tego zjawiska. Unia Europejska chce stać 
się wiodącym graczem w dziedzinie polityki ochrony środowiska i klimatu. 
Jednym z  największych wyzwań jest Europejski Zielony Ład- plan zbudowania 
zrównoważonej gospodarki w UE. Obejmuje to wiele działań we wszystkich 
sektorach oraz cel, jakim jest stanie się pierwszym neutralnym klimatycznie 
kontynentem do 2050 roku. Jak UE może osiągnąć ten cel, nie dyktując 
państwom członkowskim wszystkiego? W jaki sposób polityka europejska 
i krajowa mogą współdziałać na rzecz osiągnięcia tego celu i zawsze uwzględniać 
różnorodność europejską?   
 
Aby dokonać głębszej analizy i odpowiedzieć na te i inne pytania oferujemy 
uczniom możliwość wzięcia udziału w Polsko-Niemieckiej Symulacji Posiedzenia 
Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy Symulacji poznają przebieg Posiedzenia 
PE w praktyce. Dowiedzą się również jak w rzeczywistości działa polityka 
europejska i jak bardzo wymagana jest przy tym wiedza fachowa, sztuka 
argumentacji i zdolność do kompromisu. 
 
Zapraszamy zainteresowanych polityką uczniów szkół średnich (preferowane 
klasy I, II)  do udziału w symulacji, która odbędzie się 
 

w poniedziałek, 11 maja 2020 r., godz. 9.00 - 17.00 
w Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice  

 
Podczas wydarzenia uczniowie będą mieli możliwość wcielenia się w rolę posłów 
do PE i przeprowadzą dyskusje we frakcjach i komisjach a następnie na 
posiedzeniu plenarnym. Tematem przewodnim będzie Europejski Zielony Ład.  
 
Wydarzenie  przewidziane jest dla 70 polskich i niemieckich uczniów. Zgłoszenie 
udziału prosimy przesłać do dnia 18 lutego 2020 r.  na załączonym formularzu. 
Prosimy dołączyc uzasadnienie Państwa uczniów (DIN A4). W przypadku dużej 
ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania wyboru. 
 

Organizatorzy: 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Koncepcja i 
realizacja: 

 

 

 



 
Proszę zwrócić uwagę na czas trwania symulacji (9:00-17:00). Aby wydarzenie 
odbyło sie z sukcesem konieczne jest, aby wszyscy uczniowie wzięli udział w 
debacie końcowej.  
 
 
Dla uczniów bioracych udział w Symulacji oferujemy bezpłatne spotkanie 
przygotowawcze w marcu 2020 roku. Spotkanie przygotowawcze odbędzie się 
prawdopodobnie w 11 tygodniu 2020 roku (9-13 marca 2020 r.) w Słubicach. Tego 
dnia uczniowie wezmą udział w warsztatach na temat podstaw Unii Europejskiej 
oraz procedur symulacji. Treść warsztatów zostanie przygotowana i 
przeprowadzona przez Junge Europäische Bewegung e.V. wspólnie z Centrum 
Informacji Europejskiej Europe Direct we Frankfurcie nad Odrą i Punktem 
Informacji Europejskiej Europe Direct-Zielona Góra. Wszystkie wydarzenia są 
dwujęzyczne i bezpłatne dla Państwa i uczniów. 
 
Po zakończeniu symulacji uczniowie (delegacja licząca około 10-15 osób) mają 
możliwość uczestnictwa w końcowym wydarzeniu Dnia Europy 2020  
i zaprezentowania wyników symulacji w krótkim podsumowaniu 
przedstawicielom Komisji Europejskiej. Wydarzenie odbędzie się wieczorem 11 
maja 2020 r. w godzinach 18.00-20.00 w Logensaal Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina, Logenstrasse 11, 15230 Frankfurt nad Odrą. Udział w imprezie jest 
dobrowolny. 
 
Symulacja odbędzie się w ramach obchodów Słubicko-Frankfurckiego Dnia 
Europy 2020. Szczegółowy Program  otrzymają Państwa wkrótce. 
 
Z pozdrowieniami  
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Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen. 
Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony 
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