
EURÓPAI UNIÓ KARÁCSONYA – KARÁCSONY AZ EURÓPAI UNIÓBAN 

 

Rendhagyó kezdeményezés indult iskolánkban az Európai Parlament Nagykövet 

Iskolája program keretében a történelem és földrajz munkaközösség szervezésében Seres 

Erzsébet munkaközösség-vezető koordinálásával. Az intézményünkben hagyományosan 

megvalósuló Nyelvek karácsonya mellett az Európai Unió karácsonyára is sor került 2019. 

december 16 és 20 között.  

A programban részt vevő osztályok az Európai Unió országainak karácsonyi 

népszokásaihoz kapcsolódó eseményt valósítottak meg. A hagyományos tanítási módszereket 

ötvöztük az élménypedagógia elemeivel. 

A 7/8-as osztály, a 9. C osztály humán tagozatos csoportja, a 10. C osztály és a 11. D 

osztály kiselőadásokat készített és adott elő az Európai Unió országainak karácsonya címmel 

Seres Erzsébet tanárnő irányításával. 

 

Európa országainak karácsonya kiselőadás 



 

Európai Unió karácsonya kiselőadás 

 

Hogyan ünnepeljük a karácsonyt Európában? 

 Az 5/8-as osztály tanulói Szabó Melinda tanárnő felkészítésével Betlehemezéssel 

járták az osztályokat és varázsoltak karácsonyi hangulatot a tanítási órákra.  

 



A 9/8-as osztály tanulói karácsonyi díszeket készítettek az Európai Unió zászlóinak 

színeiben Szitó Tímea tanárnő szervezésében. 

 

Európai színei – karácsonyi díszek készítői 

A 9. A osztály tanulói karácsonyi énekeket énekeltek angol és német nyelven 

Bánhegyi Edina tanárnő vezetésével.  

 

Európai karácsonyi énekek 

A 9. B osztály tanulói Mucha János tanár úr irányításával tablókat készítettek az EU 

országainak karácsonyi szokásairól, melyet az utolsó napon a zsibongóban ki is állítottunk.  

 

Európai Unió országainak karácsonya tablókon 



 

Karácsonyi tablók készítői 

A 9. D osztály Európa sütiket készített az utolsó napra Erostyák Zoltán tanár úr 

közreműködésével, ami percek alatt el is fogyott. 

 

Európa sütik készítői és fogyasztói 

A 11. B osztály pedig beugró játékot játszott az Európai Unióba szerepjáték 

formájában Gabnai Edit tanárnő szervezésében.   

 

Beugró az Európai Unióba 



A 12. C osztály tanulói Kahoot feladatot állítottak össze az európai karácsonyi 

szokásokról Polgár Nelli tanárnő irányításával, melyet az utolsó napon több osztály is 

megoldott a zsibongóban pl. 9/8, 9. C és a 12. B osztály Gombkötő Anita tanárnő 

közreműködésével. 

 

 

 

Kahoot feladatmegoldások 



A nap folyamán pedig az iskola aulájában egy képes összefoglaló volt látható az 

iskolatelevízión keresztül. 

 

Európa karácsony az iskolatelevízióban 

Összességében sikeresnek és eredményesnek ítéltük meg ezt az újító kezdeményezést, 

melyet a következő évben is szívesen folytatnánk. 

 

 


