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1. Előzmények 
Sikeres megyei, regionális és országos 
versenyeredmények 

Polgár az európai demokráciában 
országos versenyen országos 1. helyezés 

Mi Európánk c. versenyen országos 8. 
helyezés 

4 for Europe országos versenyen országos 
2., 3., 5., 7. helyezések 





2. Pályázat készítése 
Együttműködés és pályázatkészítés 
Makuláné Gulicska Valéria igazgató-
helyettessel és Papp Sándor szaktanárral 
2017-ben 

Egyeztetés Árusné Erős Krisztina igazgató-
helyettessel 2019-ben 

Tájékoztatás, engedélyezés és aláírás Dr. 
Blahó János igazgatóval 



3. Továbbképzés 
 Akkreditált  

 Címe: Aktív állampolgárság – felkészülés az 
Európai Parlament nagykövet-iskolája programra 

 30 órában 

 Ideje: 2019. november 7-8., 2019. január 31. 

 Helye: Budapest,  



Tartalmi fókuszok 
 EU, mint történeti közösség 

 EP növekvő szerepe 

 Nemzeti szuverenitás – uniós szintű cselekvések 

 Értékközösség – szabadság – szolidaritás 

 Felelősség a fenntartható fejlődésért 

 Biztonság és befogadás? 

 Részvételi demokrácia 

 Európai Unió és a mindennapi élet 





I. Európai Parlament Tájékoztatási 
Irodájának szerepe 

Minden országban létezik. 

Szerepe az EP és az EU ismertségének 
javítása. 

Kapcsolattartás intézményekkel. 

Tájékoztató, kommunikációs projektek 
kivitelezése. 



II. Célkitűzések 
 Az EPAS program 2017-től indult minden 

tagállamban. 

 Célja a fiatalok figyelmének felkeltése Európa és az 
európai parlamenti demokrácia iránt. 

 Ismeretek nyújtása az Európai Unióról és az 
Európai Parlamentről. 

 Diákok ismerjék, mit jelent európai polgárnak 
lenni, mit jelent az EU a hétköznapi életben és mit 
tehetnek a jövő Európájáért. 

 Tanulók európai identitásának erősítése, aktív 
részvétel motiválása. 



III. Célcsoport 
Középfokú oktatási intézmények 

Gimnáziumok, szakgimnáziumok 
(technikumok), szakiskolák 
egyenrangúan 

 Jelenleg 52 középfokú intézmény 
Magyarországon 

Békés megyéből 3 intézmény 



IV. Megvalósítás elemei 
 Iskolánként 1 pedagógus koordinátor (Szeinor 

Nagykövet) – továbbképzésen való részvétel, iskolai 
programok szervezése, partner iskolák megoldásainak 
adaptációja és tudásmegosztás, végrehajtásért felelős 

 Felkér diákokat - Junior Nagyköveteket  

 Európai Uniós info-pont kialakítása az intézmény 
központi helyén 

 Európa-nap megszervezése 

 Európai Uniós tananyag megismertetése a 
diákokkal, akik ismereteiket megosztják 
osztálytársakkal, diáktársaikkal → aktív európai 

állampolgárrá váljanak! 



Junior nagykövetek 
 min. 3 fő, 

 kiválasztás módszerei:  

 pályáztatás – programírás 

 Kérdőív kitöltése: miért vennél részt, milyen ötleteid vannak, 
milyen területen? 

 adott diákok 

 korábbi junior nagykövetek választanak 

 közvetítenek a diákok felé,  

 csapatépítők, kapcsolatépítők 

 programokat szerveznek, pl. EU-nap, EU-infopont 

 EP honlap figyelése 

 EU ismeretekkel rendelkeznek és EU versenyeken vesznek részt 

 Kommunikáció: e-mail, facebook, megbeszélések 

 



V. EU tananyag 
 Minden tantárgyhoz illeszthető 

 Tanulói munkafüzet: 

1. Hallottál már róla? 

2. Ismerkedj meg az Unióval! 

3. Fejleszd demokratikus készségeidet! 

4. Hallasd a hangod az Unióban! 

 Tanári módszertani kézikönyv 



A tananyagot ajánljuk, mert… 
 Az EU az élet minden területén megjelenik → be lehet 

építeni több tantárgy tananyagába 

 Módszertani segítség → felhasználóbarát 

 Digitális tananyag → változatosság 

 Új ismeretek elsajátításának lehetősége 

 Játékos forma, élményszerű 

 Fontos a diákok jövője 

 Tanulói aktivitás lehetősége 

 Vitakultúra, empátia, nyitottság, személyiségfejlesztés, 

közösségépítés 

 Nyitott iskola 

 



VI. Értékelés 
Program szakértője és az Európai 

Parlament Tájékoztató Irodájának 
munkatársa 

 Interjú a Szenior Nagykövettel és a 
Junior nagykövetekkel, intézmény 
vezetőjével 

Dokumentumok áttekintése: 
 



Értékelés 
 Intézmény bevont pedagógusai, min. 1 fő 

 Intézmény további bevont tanulói:  

    min. a tanulók 20 %-a vagy 80 fő 

 Diák tananyag feldolgozása min. 20 fő, 10-12 órában 

 EU info pont kialakítása, működtetése 

 EU nap szervezése, megvalósítása 

 Projekt tevékenységek tervezése, szervezése 

 Versenyeken és vetélkedőkön való részvétel 

 Kapcsolat kialakítása és együttműködés az Európai 
Parlament Tájékoztató Központjával 

 Média felületeken megjelenés: honlap, facebook, 
iskolaújság, külső kapcsolatok építése 

 



Értékelés 
Bevont szülők és partnerek:  részvétele, 

tevékenységei és támogatása 

A tevékenységek tanrendhez illesztése: 
min. 3 illeszkedési pont, megfeleltetés pl. 
helyi tanterv, tanórán kívüli programok, 
szabadidős tevékenységek,  

Európai Parlament Nagykövet Iskolája 
minősítés + plakett 

 



VII. Lehetőségek 
Hálózati együttműködés, 

tapasztalatcsere, közös programok más 
iskolákkal  

Határokon átnyúló kapcsolatrendszer 
kiépítésének lehetősége 

Tanulmányi kirándulás diákoknak 
Strasbourgba, az Európai Parlamentbe 

Erasmus+ program 
 

 





Versenyek  4 for Europe Országos Verseny 

 Euroscola 



Európai Uniós Iskolai 
Kulturális Téma-nap – 
Lengyel-nap szervezése 
a Békéscsabai POK Őszi 
Pedagógiai Napok 
rendezvényeként 





Pályázatok 



Világjárók klubja – Skóciában jártunk 



Karácsony az Európai 
Unióban – Európai Unió 
karácsonya 





Helyi értékeink 
Európában 



Szerelmes karnevál, avagy kalandozás az 
európai történelemben 





EU tananyag megismerése 
 10. A osztály: 36 fő 

 10. C osztály: 35 fő 

 11. D osztály: 24 fő 

 12. évfolyam földrajz fakultáció: 23 fő 

 12. évfolyam történelem fakultáció 



Külső kapcsolatok 
 Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ 

 Békés Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ 

 Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi Egyesülete 

 Orosházi Települési Értéktár Bizottság 

 

 



Média megjelenések 
 Iskolai honlap http://www.tancsics-

ohaza.sulinet.hu/tancsics/ 

 Iskolai facebook oldal 
https://www.facebook.com/tancsicsoh/ 

 Táncsics Idők - iskola újság és Értesítő Táncsics Idők 

 Orosházi Élet  https://oroscafe.hu/oroshazi-elet-2019/ 

https://oroscafe.hu/oroshazi-elet-2020/ 

 Oroscafe 

 Orosházi Városi TV 
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És ami elmaradt… 
 Fenntartható fejlődés au Európai Unióban: 

tablókiállítás és előadás 

 Kihelyezett EU tanóra 

 Osztálykirándulás Budapestre az Európai Unió házába 

 Európa-nap 

 Élőkép május 9-én 



6. Folytatás… 
 Európai Unióról Területi Földrajz Verseny 

általános iskolások számára 

 Kihelyezett EU óra általános iskolásoknak 



Lehetőségek… 





7. Miért érdemes elkezdeni?  
 Aktív állampolgárságra nevelés lehetősége 

 EU iránti pozitív attitűd formálásának 
lehetősége 

 Európai identitás növelésének lehetősége 

 Motiváló eszköz a nyelvtanulásra 



8. Miért jó a diákoknak és a 
tanároknak? 

 Kötetlen  

 Beszélgetni lehet 

 Véleményt nyilvánítani lehet 
– kritikai gondolkodás 

 Szervezni lehet 

 Alkotni lehet 

 Együttműködni lehet 

 Nyelvtanulás lehetősége 

 Közösségi szolgálatba 
beszámíthat! 

 

 Tantestület támogatása 

 Közösségépítés – 
csapatmunka 

 



9. Kapcsolatok 



Program címe Program ideje program tartalma részt vevők köre 

EU versenyeken való 

részvétel 

2019. október - november 4 for Europe Országos 

Verseny 

Euroscola vetélkedő 

4 fő 

  

5 fő 

Európai Uniós Iskolai 

Kulturális téma nap 

2019. november 6. 

  

Iskolai lengyel nap 200 fő 

Külső kapcsolatok Békéscsabai Pedagógiai 

Oktatási Központ – Őszi 

Pedagógiai Napok 

2019. november Europe Direct Békéscsabai 

Irodája 

  

2020 tél Nyugdíjas Pedagógus 

Egyesület 

  

Média megjelenések 2019. novembertől iskolai honlap, iskolai 

facebook, iskolaújság, 

Orosházi Élet, Orosházi 

városi TV, Oroscafe 

  

Fedezd fel Európát!  

pályázatok készítése és 

osztálykirándulás 

2019. november – december 

/ március 

1 napos osztálykirándulás 

Budapestre, az Európai 

Unió Házába 

10. A osztály: 36 fő 

  

11. D osztály: 24 fő 

Nevelőtestület bevonása 2019. december 2. Nevelőtestületi értekezlet kb. 60 fő 

Világjárók klubja 2019. december 5. Skóciában jártunk 80 fő 



Program címe Program ideje program tartalma részt vevők köre 

Karácsony az Európai 

Unióban  - az Európai 

Unió karácsonya az 

iskolában 

2019. december 16-20. Tanulói kiselőadások 9. C (17), 7/8.(34), 11. D 

(24), 10. C (34) 

Tanulói tablókészítés 9. B (36) 

Közös éneklés 9. A (30) 

Betlehemezés 5/8. (30) 

Süteménykészítés 9. D (28) 

Karácsonyi 

dekorációk 

10. A (36), 9/8. (24) 

Beugró-játék 11. B (37) 

Kahoot feladat 

készítése és játék 

12. C, 9. C, 9/8., 11. B 

Helyi értékeink 

Európában 

2020. január 15. Aulában előadás, 

termékbemutató és 

ételkóstoló 

150 fő 

 

Szerelmes karnevál 2020. február 14. Dramatizált játék, 

Történelmi 

divatbemutató, 

Trubadur dallamok 

300 fő 

EU tananyag 

ismertetése 

2020. január  - február-

március - április 

tanítási órán 10. A (36) 

10. C (35) 

11. D (24) 



Program címe Program ideje program tartalma részt vevők köre 

 

Közösségi energiák 

kiállítás 

2020. április kiállítás az aulában a 

biológia 

munkaközösséggel 

közösen 

  

Kihelyezett EU 

tanóra 

2020 tavasza előadás 12. évfolyam földrajz 

fakultáció 

Európa nap 

szervezése és Élő-

kép május 9-én 

2020 tavasz Folyamatban 

élőkép az udvaron 

 

  

Európai Uniós info-

pont kialakítása 

 

2020. tavasz 

 

aulában 

 

  



10. Információk és források 
 www.europarl.europa.hu 

 www.europarl.hu 

 www.europaert.hu 

 

 

http://www.europarl.europa.hu/
http://www.europarl.hu/
http://www.europaert.hu/



