
AZ OROSHÁZI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM RÉSZVÉTELE  

AZ EURÓPAI PARLAMENT NAGYKÖVET ISKOLÁJA PROGRAMBAN 

 

Az Európai Parlament 2017-től minden tagállamban elindította a Nagykövet Iskolája 

programját. A program célja a fiatalok figyelmének felkeltése Európa és az európai 

parlamenti demokrácia iránt. A tanév során, különféle iskolán belüli és kívüli programon 

keresztül aktív ismeretek nyújtása történik az Európai Unióról és különösen az Európai 

Parlamentről. Az Európai Parlament Nagykövet Iskolája programban (EPAS) részt vevő 

diákok és tanárok ismerik az európai polgári szerepvállalás kínálta lehetőségeket és az 

Európai Parlament szerepét a döntéshozatali folyamatban. Ily módon a cél a fiatalok 

felvilágosítása arról, hogy milyen cselekvési lehetőségeik vannak. 

A programban a magyarországi középfokú oktatási intézmények vehetnek részt pl. 

gimnáziumok, technikumok és szakképző iskolák egyaránt. 

A program keretében egy koordinátor pedagógus és a vele dolgozó elkötelezett diákcsoport 

munkája alapozza meg az iskola felkészülését a minősítést jelentő plakett tanév végi 

elnyerésére, majd a Nagykövet Iskolája programban való további részvétel folytatására. 

A tanéveken átnyúló program úgy épül fel, hogy minden tanévben új iskolák csatlakozhatnak. 

Az 2019-2020-as tanév elején az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, 

Szakgimnázium és Kollégium történelem és földrajz munkaközösségének támogatásával 

Seres Erzsébet munkaközösség-vezető, mesterpedagógus szaktanácsadó sikeres pályázatot 

nyújtott be az Európai Parlament Nagykövet Iskolája programban való részvételre, melynek 

célja, hogy felkeltse a diákjaink érdeklődését Európa és az európai parlamenti demokrácia 

iránt, aktív ismereteket nyújtva az Európai Unióról, különösen az Európai Parlamentről. 

Az év során a programban részt vevő iskolák számára biztosított pedagógiai-

módszertani segédanyagot alkalmaztuk annak érdekében, hogy a program által nyújtott 

ismereteket és készségeket pedagógusaink átadhassák, fejleszthessék diákjaink körében. A 

tanév során, magas színvonalon végeztük az értékelés alapjául szolgáló tevékenységeket és 

szándékunk részt venni a program folytatásában. Fontosnak tekintjük a program értékeinek 

képviseletét, jó gyakorlataink bemutatását az érdeklődő iskolák számára, valamint a program 

egyes tevékenységeinek kiterjesztését intézményünk tágabb környezetében.  

Az Európai Parlament Nagykövet Iskolája oktatási program keretében Szenior 

Nagykövetként a Junior Nagykövetekkel közösen iskolán belüli és kívüli tevékenységeket is 

szerveztünk az iskolában szervezett európai tevékenységek kapcsán.  



2019 őszén néhány diákot választottam ki a 9. C, 10. A, 11. D, 12. D osztályból 

„Junior Nagykövetként”, akiknek a feladata az volt, hogy a többi diák számára közvetítsék az 

európai parlamenti demokrácia legfőbb üzeneteit. Emellett az EU-val kapcsolatos más 

feladatokat is elláttak, például programok szervezésével, játékokkal összefüggésben és 

kapcsolatfelvételt kezdeményeztek más iskolákkal, szervezetekkel. 

Az idei tanévben is részt vettünk Európai Uniós tematikájú vetélkedőn pl. 

„Euroscola”, „4 for Europe” a Mendöl Tibor Tehetségprogram diákjaiból álló négyfős 

csapattal. 

Szenior Nagykövetként a leendő Junior Nagykövetekkel és a 10. A osztály tanulóival 

közösen Európai Uniós Kulturális Iskolai Téma-napot – Lengyel-napot szerveztünk 2019. 

november 6-én a Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ Őszi Pedagógiai Napok 

rendezvénysorozat részeként. 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 

nap során igen változatos programokkal valósult meg a tudásmegosztás pl. zenék hallgatása, 

Candy Dance Crew és Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola táncbemutatói, Mit tudsz 

Lengyelországról - tablókiállítás, diák-előadások, lengyel nyelvlecke és iskolai szintű 

vetélkedő Lengyelország kultúrájának, ételeinek, hagyományainak bemutatásáról. 

Az EPAS programok részeként az Angol Nyelvi Héten a Világjárók Klubja 

előadássorozat keretében élménybeszámoló volt az iskolánk zsibongójában 2019. december 

5-én. Az őszi szünetben Skóciába látogató tanárok (Keresztes Ferenc, Árusné Erős Krisztina, 

Kaminszkiné Vígh Zsanett, Szabó Melinda) és a diákok közösen számoltak be 

tapasztalataikról, élményeikről a hallgatóság számára még életszerűbbé téve a skótok világát.  

Rendhagyó kezdeményezés indult iskolánkban 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 pl. tanulói kiselőadások, tablókészítés, közös éneklés, betlehemezés, sütemény- és 

dekorációkészítés, Beugró az EU-ba játék, Kahoot feladatok az EU karácsonyi szokásairól. 

Előadást szervezetünk az intézmény aulájában 2020. január 15-én Helyi értékeink 

Európában címmel a 200 fős hallgatóság számára, melynek előadója Szilasi-Horváth Tibor, az 

Orosházi Települési Értéktár Bizottság tagja volt. Európai polgárként is fontos a nemzeti és 



helyi tárgyi és szellemi értékeink gyűjtése, megismertetése, népszerűsítése és megőrzése a 

jövő generációja számára, hiszen múltunk nélkül a jővőnket sem építhetjük. Az előadást Seres 

Erzsébet munkaközösség-vezető bevezető gondolatai után Dr. Blahó János, az Orosházi 

Táncsics Mihály Gimnázium és Szakgimnázium és Kollégium igazgatója nyitotta meg, majd 

Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyülésének elnöke szólt a jelenlévő 

diákokból és felnőttekból álló jelenlévőkhöz. 

Újabb rendhagyó kezdeményezés indult iskolánkban Erostyák Zoltán tanár úr ötlete 

nyomán, Bus Natália tanárnő felkészítésével és a lelkes 9. D osztály közreműködésével, 

valamint a karneváli felvonulókkal. A Szerelmes karnevál, avagy Kalandozás az európai 

történelemben programja Seres Erzsébet munkaközösség-vezető koordinálásával és Szitó 

Tímea munkaközösség-vezető együttműködésével valósult meg. A program kürtjellel indult, 

majd Szív küldi üzenetek küldése, Szerelmes dallamok előadása és végül európai történelmi 

karneváli felvonulás is része volt a rendezvénynek. 

Európai Uniós „infópontot” hoztunk létre, ami Európának és az európai 

intézményeknek szentelt információs és tevékenységi pont. Ez az aulánkban, mint közösségi 

térben kapott helyet, ahol esetenként beszélgető sarok funkciót is betölt.  

Az Európai Parlament Kapcsolattartó Irodájának közreműködésével 2020. március 25-

re tervezett kihelyezett Európai Uniós óra elmaradt a koronavírus-járvány miatt. 

A Fedezd fel Európát! pályázatunkkal 1 napos osztálykirándulást nyertünk a 11. D 

osztály és részben a 10. A osztály tanuló számára 2020. március 26-ra, melynek keretén belül 

az Európai Unió Házában rendhagyó EU-tanórán vehettünk volna részt, majd budapesti 

városnézés zárta volna a programot, de sajnos a program a koronavírus járvány miatt 

halasztásra került. 

A 2020. április 1-re tervezett Európa-nap is elmaradt, ugyanúgy, ahogy a 

Fenntarthatósági-témahét keretében tervezett Közösségi energiák kiállítás is 2020 áprilisában. 

Tervek között szerepelt még egy Európai Unió zászlóját mintázó élőkép megjelenítése az 

iskola udvarán 2020. május 9-én, az Európa-napon. 

Szenior Nagykövetként több osztályban pl. 10. A, 10. C, 11. D, 12. évfolyam földrajz 

fakultáció és 12. évfolyam történelem fakultáció csoportjaiban végigkalauzoltam a diákokat 

az EU-val kapcsolatos oktatási ismereteken és biztosítottam, hogy a Junior Nagykövetek 

megoszthassák az európai intézményekről és az Európai Parlamentről szerzett ismereteiket 

osztálytársaikkal.  

A részt vevő iskolákat az oktatási szakértő, a Tájékoztatási Iroda munkatársa értékelés 

céljából évente legalább egyszer meglátogatja. A látogatás során a Szenior Nagykövettel és a 



Junior Nagykövetekkel konzultálva megállapítja, hogy a részt vevő iskola milyen mértékben 

hajtotta végre a fent említett tevékenységeket. Amennyiben megvalósultak az események és 

tevékenységek, úgy az iskola megkapja „Az Európai Parlament Nagykövet Iskolája” 

minősítést, és egy plakettel tüntetik ki, amely az iskolaépületben egy prominens helyen 

kiállítható.  

Forrás és ajánlott oldalak: 

https://www.europarl.europa.eu/hungary/hu/fiatalok-es-oktatas/ep-nagykovet-iskola-

program.html 

https://europa.eu/european-union/index_hu 
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