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Mit tegyünk, hogy se a diákok, se a pedagógusok ne unjanak rá Európára?  
 

-- Az uniós tisztviselők és képviselők térjenek vissza az iskolába! -- Ismerjük meg jobban az 

Európai Parlamentet a választások előtt!  
 

Wim Wenders német filmrendező a következő szavakkal fejezte ki az Európai Unió jövője miatti aggodal-

mát: “Ezek a fiatalok most az európai visszavonulás tüneteitől szenvednek, és egy napon majd kíméletlenül, 

keserűen és szemrehányóan az európai döntéshozók ellen fordulnak: miért hagytátok, hogy egy egész gene-

ráció ráunjon az Európai Unióra?! – Szavai napjainkban aktuálisabbak, mint valaha.  

 

A külügyi és oktatási tárca támogatásával 2008. első félévében lezárult Európai uniós tartalmak a közokta-

tásban c. pedagógus továbbképzés tapasztalatai szerint a magyar diákok sem érdeklődnek különösebben az 

EU intézményrendszere iránt, viszont csak ritkán kapnak választ az őket igazán érdeklő kérdésekre, mint az 

uniós ösztöndíjak, továbbtanulási lehetőségek. 

 
Gyárfásné, dr. Fekete Judit, a Külügyminisztérium Kommunikációs és Közkapcsolati Főosztályának főosz-

tályvezető-helyettese, ezzel kapcsolatban elmondta: „az új tagállamokra általában jellemző, hogy míg a csat-

lakozás előtt sok, a pedagógusok EU-val kapcsolatos munkáját segítő projekt indult, csatlakozás után ezek 

fokozatosan megszűntek. Mostanában indulnak újra, nemcsak az új, hanem régi tagállamokban is. Kiemelt 

terület ez a Bizottság új kommunikációs stratégiájában”.  

Magyarországon 1996 óta indítanak pedagógus programokat. 2008-ban több iskolai kezdeményezés megva-

lósítására kerül sor: 

o Az áprilisban lezajlott „Európai uniós tartalmak a közoktatásban” c. pedagógus továbbképzés az uniós 

állampolgárrá nevelés pedagógiai irányaival, módszertani- és tanulásszervezési kérdéseivel foglalkozott, 

és segítséget nyújtott abban is, hogy a diákok a korszerű pedagógiai módszertan és info-kommunikációs 

eszközök segítségével érdeklődésüknek, életkori sajátosságaiknak megfelelően foglalkozhassanak az 

uniós témákkal a tanórákon és azon kívül is.     

o A közelgő 2009-es EP-választások miatt várhatóan nagy érdeklődést vált ki az Európai Parlamentet 
megismertető iskolai program, amely egy sikeres brit példa magyar adaptációja. Az ősszel induló 

program részeként tanári segédanyagok készülnek az uniós témák – az EU és az Európai Parlament mű-

ködése, az uniós tagság jelentősége – feldolgozásához, amelyek alkalmazásához módszertani segítséget 

is kapnak. A segédanyagok célja elősegíteni az érdemi vitákat, hogy a diákok könnyebben fogalmazhas-

sák meg véleményüket, és megismerhessék a vitákhoz szükséges alapvető EU-s kifejezéseket és fogal-

makat, valamint felelős uniós polgárként jobban tájékozódhassanak a politika világában. 

o Továbbá, szintén az idei tervek között szerepel az Unió több országában népszerű „Vissza az iskolába” 

rendezvénysorozat magyarországi megvalósítása is. Lényege, hogy az Európai Parlamentben, illetve az 

Európai Unióhoz szorosan kapcsolódó hazai kormányzati szerveknél dolgozó köztisztviselők vissza-

mennek középiskolájukba, ahol kötetlen beszélgetés keretében egy tanórán, vagy más fórumon, szemé-

lyes tapasztalataikon keresztül világítják meg a tanulóknak az EU-tagsággal kapcsolatos kérdéseket. 

 

Tények az Európai uniós tartalmak a közoktatásban c. pedagógus továbbképzésről: 
o a program keretében megújult a pedagógusok európai uniós portálja http://www.europaletta.bitsector.hu,  

o a két, egyenként 2 napos tréningre áprilisban került sor Budapesten,  

o több mint száz pedagógus érkezett a középiskolai képzés minden területéről, 

o a program kiemelt témái voltak az uniós tartalmak pedagógiai hasznosítása és az info-kommunikációs 

technológiák, mint pl. az interaktív tábla pedagógiai alkalmazása, 

o további információ a képzés tartalmáról a szervező cég honlapján www.cc-consultatio.hu/kum 
 

További információért kérjük, forduljon  
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