Európai Parlament Nagykövet Iskolája program megvalósítása
az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégiumban a 2020-2021. tanévben
Az Európai Parlament 2017-től minden tagállamban elindította a Nagykövet Iskolája
programját, melynek célja a fiatalok figyelmének felkeltése Európa és az európai parlamenti
demokrácia iránt. Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium a korábbi évben a
programban végzett tevékenységéért elismerő oklevelet és plakettet kapott 2020. december 9én a nyertes EPAS iskolák díjátadóján, így a 2020-2021. tanévtől hivatalosan is az Európai
Parlament Nagykövet Iskolája program részese lehetünk. Ehhez kapcsolódóan iskolánk a
járványügyi helyzet függvényében változatos aktivitásokat valósított meg és informatív
programokon vett részt Seres Erzsébet mesterpedagógus, munkaközösség-vezető, szenior
nagykövet koordinálásával a junior nagykövetek részvételével: Pávleti Panna (10. C), Hajdu
Sándor (12. D), Varga László (9. D), Nemes Nina (9. D), Gellény Eszter (9. D), Khaldi Aisa
(9. D), Ficsor Regina (9. D), Czédula Jessica (10. C), Asztalos Erika (9. A), Bodó Eszter (11.
A), Marton Fruzsina (11. A).
2020 szeptemberében aktualizáltuk iskolánk aulájában lévő EU-info pontot, ahol az
Európai Unió létrejöttéről, a tagországairól, az intézményeiről, a fiataloknak szóló
lehetőségekről és a pályázatokról tudnak a diákok tájékozódni.

EU-info pont készítői: Bodó Eszter, Bíró Alexandra, Czédula Jessica, Pávleti Panna,
Marton Fruzsina
2020. szeptember 15-én online Instagram live beszélgetésen és szeptember 28-án
SOTEU online szakértői beszélgetésen vettünk részt.
2020. szeptember 23-án online EU tanórán vett részt a 12. D osztály 24 fővel és október
14-én a Mendöl Tibor Tehetségprogramban részvevő diákok, akik az EPAS program junior

nagykövetei is, valamint a 11-12. évfolyam földrajz fakultációs tanulói. Dr. Kozma Gergely
tartott online eladást mindkét alkalommal. Előadása nagy sikert aratott, ugyanis a diákok
érdekes információkat tudhattak meg az EU-ról. Az elején a tanulók félénkek voltak, de az
előadó közvetlen stílusa és fiatalos lendülete hatására bátrabbak lettek és aktívan részt vettek
az órán, a program végén pedig kooperatív csoportmunkában rövid filmrészlet alapján
gondolattérképet készítettek és mutattak be.

Online EU-tanóra a 12. D osztállyal
2020. október 16-án részt vettünk az Euroscola online vetélkedőn 11 fővel, de sajnos
nem értünk el díjazott eredményt.
A junior nagykövetek közül Varga László több Európa Pont által szervezett online
webináriumon vett részt 2021. január és április között: Litvánia (2021. 01. 27.), Finnország
(2021. 02. 24.), Termőföldtől a fogyasztóig (2021. 02. 25.), Egy csésze Európa-expressz (2021.
03. 18.), Fenntartható utazás (2021. 04. 15.), Lebomlik, vagy nem bomlik? Lehet-e
műanyagmentes a jövő? (2021. 04. 22), Luxemburg (2021. 04.28.), melyekről rövid
összefoglalókat készített az iskolaújság és az iskolai EPAS oldal számára.
A junior nagykövetek közül Hajdu Sándor Találkozz EP képviselőddel! című online
programban vett részt, ahol a részt vevő junior nagykövetek Újhelyi István Európai Parlamenti
képviselővel beszélgethettek 2021. február 24-én.

Seres Erzsébet tanárnő 2021. február 4-én az EPAS szenior nagykövetek online
találkozóján, valamint az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája által az
EPAS iskolák tanárai számára szervezett Dr. Ferkelt Balázs által tartott online továbbképzésen
vett részt 2021. április 21-én az EU aktuális fejleményei és 2021. április 28-án Magyarország
és az EU története, kapcsolatai címmel.
Az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodájának közreműködésével
Linder Bálint, az Európai Parlament munkatársa Virtuális látogatás az Európai Parlamentben
címmel tartott online tárlatvezetést a 12. D osztály, a 10. C osztály humán tagozatos csoportja,
a 11-12. évfolyamos földrajz fakultációs csoport és a Mendöl Tibor Tehetségprogram
diákjainak 2021. március 8-án és március 19-én. A „virtuális látogatáson” a résztvevők
bepillantást nyertek az Európai Unió létrejöttébe és az Európai Parlament működésébe.
Előadását interaktív feladatokkal, filmrészletekkel tette változatossá, amely újszerűségével
maradandó élményt nyújtott a résztvevőknek.

Virtuális látogatás az Európai Parlamentben
Az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája által szervezett online
Európa-napon vett részt Bodó Eszter, Asztalos Erika, Varga László és Pávleti Panna junior
nagykövetek 2021. április 22-én, amely a diákokhoz közel álló témái, fiatalos stílusa révén
maradandó élményt nyújtott a résztvevőknek.
A digitális tanrend idején hétfőnként a Microsoft Teams felületen keresztül online EPAS
foglalkozásokat tartottunk tudásmegosztás, programszervezés, aktualitások ismertetése
céljából.
2021. május 28-án már a jelenléti oktatásban iskolai szintű Európa-napot szerveztünk
az Európai Ifjúsági Héten a közoktatási intézményekre vonatkozó érvényes járványügyi

szabályok figyelembe vételével Seres Erzsébet tanárnő koordinálásával. A 9 órakor kezdődő
szünetben, az iskola aulájában diákoknak szóló Zölden jobb az EU-ban! című bemutatón
ismerhették meg az érdeklődők az Európai Unió környezetvédelmi stratégiáját és azt, hogy
diákként mi mit tehetünk a fenntartható jövőért?

Zölden jobb az EU-ban! című bemutató megtekintése
A 10 órakor kezdődő szünetben Nézz az Európai Unió mögé!, avagy 10 perc az EU
jegyében című bemutatót nézhették meg a tanulók az aulában és hallgathatták az iskolarádión
keresztül az Európai Unió intézményei és működése dióhéjban című ismertetőt.

Nézz az Európai Unió mögé, avagy 10 perc az EU jegyében! című előadás

A 11 órakor kezdődő szünetben Barangolás az EU-ban – virtuális utazás keretében
bővíthették ismereteiket a diákok az európai országokról. Az órák közötti szünetekben a
tagországok mai és régebbi modern zeneszámai szóltak az iskolarádióban. Az egész nap
folyamán kiállítás keretében a kibővített iskolai EU info pontnál ismerkedhettek meg az
érdeklődők azzal, hogy melyek voltak az EU létrejöttének főbb állomásai, milyen kulturális és
természeti örökségekkel rendelkeznek az EU egyes országai, milyen lehetőségeket nyújt az
EU a fiataloknak és melyek az európai polgári szerepvállalás kínálta lehetőségek?

Képek az EU létrejöttéről és tagországairól az aulában

Európai Unióról szóló tablókiállítás az aulában

Kulturális és természeti értékek az EU-ban

Interaktív tablók az Európai Unió intézményeiről
Szintén az egész nap folyamán plakátkiállításon EU nyelvlecke – közismert
kifejezések az EU hivatalos nyelvein volt látható az aulában, valamint lehetőségük volt a
diákoknak kitölteni az online Európai Unió kvízt, melyben az Európai Unióval kapcsolatos
alapismeretek és környezetvédelemmel, fenntartható jövővel kapcsolatos témák szerepeltek.
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https://www.instagram.com/tancsics.eu/ oldalon további információkat olvashatnak, az
érdeklődők a Tudj meg többet az EU-ról! keretében.
Szöveg: Seres Erzsébet

