EURÓPAI UNIÓS ISKOLAI TÉMA NAP – LENGYEL NAP BEMUTATÁSA
Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium történelem
és földrajz munkaközössége Seres Erzsébet mesterpedagógus szaktanácsadó, munkaközösségvezető koordinálásával az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központjával
közösen valósította meg az Őszi Pedagógiai Napok keretében 2019. november 6-án az iskolai
lengyel napot. A rendezvény nyitánya volt az Európai Parlament Nagykövet Iskolája
programsorozatnak is. Az Európai Uniós iskolai kulturális téma-nap célja az volt, hogy a
diákok élmény alapú oktatás során, tanórán kívüli keretek között gyarapítsák ismereteiket az
Európai Unióról és tagországairól, ezzel is elősegítve a közös értékek továbbélését.
Az iskolai Európa-nap többféle aktivitási formát, programelemet ötvözve mozgatta
meg az iskola egészét. Ehhez segítséget kaptunk a megyénként működő Europe Direct
Tájékoztató Központok szakemberétől, Szarka Judittól.
A 10 órás szünetben Chopin műveit hallgathattuk az iskolarádióban, a 11 órás
szünetben Lengyelországról szóló úti film volt a zsibongóban, a 12 órás szünetben az
Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Angel tánccsoportja tartott táncbemutatót a
zsibongóban (táncokat betanította Vass Márta).

Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Angel tánccsoportja

A 13 órás szünetben Mit tudsz Lengyelországról? című tablókiállítás megnyitója és a Candy
Dance Crew táncbemutatója (táncokat betanította Földesi Szandra) volt az aulában.

Candy Dance Crew táncbemutatója
Délután 14.10-től Mini TörténÉSZ-klub keretében Hajdu Sándor, 11. D osztályos tanuló A
lengyel – magyar kapcsolatok alakulásáról tartott előadást, majd a Mini Világjárók klubja

keretében Dorogi Tibor, 12. D osztályos tanuló tartott előadást Virtuális Európa-túra
Lengyelországban címmel a földrajz előadóban.

Hajdu Sándor Viktor

Dorogi Tibor

15 órától Mini lengyel nyelvlecke, lengyel kvíz vetélkedő, ételkóstoló volt a zsibongóban és
végül eredményhirdetés zárta a programot.

Lengyel nyelvlecke

Kis János, Árusné Erős Krisztina, Szemenyei Tamás,

Lengyel kvíz résztvevői

Seres Erzsébet

Néhány idézet a tanulóktól a lengyel napról:


„Szerintem nagyon jó volt. Mind a fiataloknak, mind az idősebbeknek sikerült eltalálni
a hangulatát. A zenés ötlet a szünetekben nekem tetszett. Délután a fellépők ügyesek
voltak. A szervezés precíz volt, minden jól be volt osztva.”



„A táncok nagyon szórakoztatóak voltak, a lengyel nyelvlecke is egy jó ötlet volt.”



„A tánc színesebbé tette a napot. A zenék a mai ifjúságtól kicsit távol álltak. A
nyelvlecke nagyon tetszett, hiszen az alapszavakat meg tudtuk tanulni.”



„Szerintem jó volt a lengyel nap, tetszettek a programok. Lehetne több zenés program,
azok jobban felkeltik a diákok érdeklődését.”



„Ami tetszett: lengyel kvíz menete, díszítés, a tanulói előadások. Lehetett volna több
olyan feladat, ami bevonja a diákokat.”



Nekem nagyon tetszett minden. Viszont lehetett volna több lengyel témájú szabad
program, esetleg több lengyel zene, ugyanis a suliban ez érdekelné igazán a mai
diákokat. Az viszont nagyon pozitív volt, hogy a diákok is be lettek vonva a
szervezésbe.”



„Szépek voltak a plakátok. A zene a hangosbemondóban jó volt. Tetszett a tánc.”



„Jó dolog volt más kultúrákat és nyelveket megismerni. A táncok figyelem felkeltőek
voltak. Szép plakátok. Jó előadásmód.”



„A földrajz előadóban lévő előadások nagyon jók voltak, sok új dolgot tanulhattunk. A
programok nem voltak unalmasak. A táncbemutatókat minden évben meg lehetne
szervezni. A nyelvlecke is jó volt. Az előadók nagyon felkészülten mutatták be
Lengyelországot és külön jó volt, hogy a ppt. diáin szinte csak képek voltak.”



„Szerintem egész színes programok voltak. Az előadás is jó volt, a diákok jól
felkészültek és jól is tudták átadni az ismereteket.”



„Szerintem a feladatok jók voltak, a zene picit unalmas volt… A táncok jók voltak,
mindenkinek felkeltették az érdeklődését. Picit sokáig elhúzódott, kezdődhetne
hamarabb.”



„Érdekes feladatok voltak, jól meg volt szervezve, az előadások is izgalmasak voltak,
lekötötték az emberek figyelmét. A zene lehetett volna modernebb… A süti jó ötlet
volt.”



„Az alapötlet nagyon jó, mivel így kreatívan be lehet mutatni egy országot és annak
kultúráját. A délutáni időpont miatt nem jutott el annyi emberhez.”



„A pozitívuma az volt, hogy meg volt tartva, a szünetekben szólt a zene. Próbálta
színesíteni a szürke hétköznapokat. Délután volt, így sok nézőtől elesett a program.”



A zenék nem tetszettek annyira, mert túl szomorú volt. A táncok viszont tetszettek. A
vetélkedőn nem tudtam itt maradni, mert soká volt és lehetne hamarabb is.”



Nekem tetszett minden és ötletes volt, látszódott, hogy minden pontról pontra úgy
történt, ahogy meg lett tervezve.”



Tetszettek a bemutatók és a zenék, leginkább a klasszikus zene. A díszítés kreatív volt,
a plakátok érdekesek.”



Az előadások hossza és időpontja megfelelő volt. A zene szólhatott volna több
szünetben is.”



A megtartott előadások jó időpontban voltak, megfelelő hosszúságúak, szünetekben
szólhatott volna több zene, ami kapcsolódik a témához. Mindenki talált számára
érdekes programot, amit szeretett volna.”



„A filmvetítés jó volt, tartalmas, kreatív feladatok, ötletes megvalósítás.”



Szerintem nem volt rossz. A zene fura volt.”



A zene nekem nagyon tetszett, minden szünetben hallgathattam volna.”



„A zászlók színeibe öltözés az jó ötlet volt, meg lehet tartani.”

