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SZERZŐ
Ezt az oktatási eszközt eredetileg a Europe House Ryckevelde belga nonprofit oktatási szervezet 

készítette és frissítette az Európai Parlament felkérésére. 

ELÉRHETŐSÉG
További tájékoztatásért forduljon az Európai Parlament Magyarországon működő 

kapcsolattartó irodájához: www.europarl.europa.eu/at-your-service/hu/stay-informed/liaison-

offices-in-your-country.

NYELVI VÁLTOZATOK
Eredeti nyelv: EN

Fordítások: az EU összes hivatalos nyelve

A változat nyelve: HU

Ezek a dokumentumok az alábbi címen érhetők el: europarl.europa.eu/ambassador-school.

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT
Az „Európa az iskolában – Interaktív leckék az Európai Unióról” oktatási eszközt azért 
fejlesztették ki, hogy a tanulók az EU-ról tanulhassanak. Fő célcsoportja a 14–18 éves tanulók 
az általános és szakmai középfokú oktatásban, az EU valamennyi tagállamában. Az eszköz célja 
oktatási jellegű, ez az egyetlen valódi alapja a tartalommal és módszerekkel kapcsolatban 
meghozott döntéseknek. Az eszköz tartalmáért a szerző tartozik felelősséggel, és az abban 
megfogalmazott vélemény nem feltétlenül tükrözi az Európai Parlament hivatalos álláspontját. 

Az oktatási eszköz frissítése 2020 áprilisában fejeződött be. Brüsszel © Európai Unió, 2020. 

http://www.europahuis.be
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/hu/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/hu/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://europarl.europa.eu/ambassador-school/


A „EUROPE@SCHOOL – AKTÍV TANÓRÁK AZ 
EURÓPAI UNIÓRÓL” CÍMŰ SEGÉDANYAGRÓL 

KONCEPCIÓ: MI A „EUROPE@SCHOOL”?
Az „Európa az Iskolában – Interaktív leckék az Európai Unióról” elnevezésű oktatási eszközt eredetileg 
azért fejlesztették ki, hogy az az Európai Parlament „Nagykövet iskola” programjában részt vevő iskolák 
számára olyan oktatási eszközt nyújtson, ami segítségével a tanulók interaktívan tanulhatnak az Európai 
Unióról. Olyan testre szabott leckéket tartalmaz, amelyek elég hasznosak, hatékonyak és 
érdekesek a 14–18 éves tanulók számára, hogy az EU-ról tanuljanak. 

A cél annak biztosítása, hogy minden európai iskola rendelkezzen megfelelő eszközzel ahhoz, hogy az 
európai parlamenti demokráciáról tanítson, és a szükséges információval ahhoz, hogy részt vegyen az 
Európai Parlament ifjúsági tevékenységeiben. Az anyag természetesen szélesebb közönség számára 
is felhasználható. 

Moduláris megközelítés és interaktív módszerek 
Ez az anyag a tanulók és a tanárok körében is népszerűnek bizonyult annak köszönhetően, hogy olyan 
interaktív módszereket alkalmaz, mint az oktatójátékok, a szerepjáték és a vita gyakorlatok. 
Kutatások bizonyítják, hogy a tapasztalaton alapuló tanulás egy olyan, a tanulást ösztönző stratégia, 
amelynek jelentős hatása van. 

Az anyag minden modulja külön is használható. Tanárként szabadon választhatja azokat a modulokat, 
amelyek a legjobban illeszkednek a tanulóihoz és a tananyaghoz. 

Továbbá, a tanári kézikönyv végén talál egy listát olyan kiegészítő tanulási forrásokról, amelyek hasonló 
interaktív megközelítést alkalmaznak. 

Oktatási elvek alapján 
Az „Európa az iskolában” eszközt számos oktatási elvet figyelembe véve dolgozták ki. Az elvek 
biztosítják, hogy az anyag kreatív és szilárd legyen, és valódi hatást fejtsen ki:

- Célcsoportra szabott: az „Európa az iskolában” az Európai Unió egész területén élő 14–18 
éves diákok számára lett kifejlesztve. Mivel ez egy széles célcsoport, moduláris megközelítés 
alkalmazása tűnt a legjobbnak: a tanár választja ki azokat a feladatokat, amelyek leginkább 
megfelelnek tanítványai oktatási igényeinek.

- Használatra kész: az anyag azonnal felhasználható a tanteremben, és felhasználóbarát.  

- Tanárok és más érdekelt felek is részt vettek a tananyag fejlesztésében. Az anyagot az 
Európai Parlament nagykövet iskolája programjában részt vevő iskolákban tesztelték és 
használják.

- Naprakész: az „Európa az iskolában” modern médiákat használ, és naprakész. 
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- Semleges: az információ semleges módon kerül bemutatásra. A tanulók kialakíthatják saját 
véleményüket. 

- Kreatív és motiváló: az „Európa az iskolában” olyan interaktív és modern módszereket alkalmaz, 
amelyek ösztönzik a tanárokat és a tanulókat, hogy dolgozzanak az „Európa” témakörön, az 
osztályban és az iskolában egyaránt. 

A „Europe@school” a 2015-ös párizsi nyilatkozatnak megfelelő, egyértelmű pedagógiai megközelítést 
és fejlődési modellt alkalmaz az Európával kapcsolatos iskolai oktatás tekintetében. Ez a nyilatkozat 
az oktatás szerepének megerősítését szorgalmazza az uniós polgárság és a közös uniós értékek 
előmozdítása érdekében: „Az oktatás elsődleges célja nem csupán az ismeretek, a készségek és a szakértelem 
fejlesztése, hanem az, hogy segítse a fiatalokat abban, hogy aktív, felelős és szellemileg nyitott tagjaivá 
váljanak a társadalomnak.”

„EURÓPA AZ ISKOLÁBAN” MODULOK
1. Online kvíz az Európai Unióról:
 -  Tanári útmutató
 - Az online kvíz

2. Az Európai Unió tagállamai:
 -  Tanári útmutató
 - Oktatójáték
 -  Prezentáció

3. EU-s tények és történelem:
 -  Tanári útmutató
 - Oktatójáték
 -  Prezentáció 
 -  Az európai integrációs folyamat nyomtatható története (2):
  - 6 tagállamból 27
  - A széntől és az acéltól a közös pénznemig, és még tovább...

4. Az EU a mindennapi életünkben:
 -  Tanári útmutató
 - Oktatójáték
 -  Prezentáció 

5. Uniós értékek: 
 -  Tanári útmutató
 - Oktatójáték
 - Vitagyakorlat állításokkal

6. Európai Parlament szerepjáték: 
 -  Tanári útmutató
 - Szerepjáték 5 választható lényeges témával
 -  Prezentáció a gyakorlat értékeléséhez
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7. Médiaműveltség: 
(Ezt a modult nem a többi modul szerzője, hanem az Európai Parlament dolgozta ki.)
 -  Oktatójáték
 -  Prezentáció

8. Általános tanári kézikönyv (ez a dokumentum)

KIEGÉSZÍTŐ TANULÁSI FORRÁSOK
1. ÁLTALÁNOSSÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

• Az EU diaképekben: europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_
hu 

•  Online játék az EU-ról a mindennapi életünkben: www.the12differences.eu 

•  Az Európai Parlament általános online kvíze az EU-ról és az Európai Parlamentről (15 perces): 
www.europai-valasztasok.eu/kviz 

•  Az „EU és én” brosúra: op.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-
b81b-01aa75ed71a1

•  Az „EU és én” online kvíz: europa.eu/learning-corner/quiz_hu

2. AZ UNIÓS ÉRTÉKEK
• Az Európai Parlament online kvíze az emberi jogokról (10–15 perces): www.europarl.europa.

eu/news/hu/headlines/society/20191205STO68454/quiz-how-much-do-you-know-about-
human-rights-in-the-eu 

3. HOL TALÁLHAT MÁS OKTATÁSI FORRÁSOKAT
• Európai Történelem Háza: historia-europa.ep.eu/hu/oktatok-es-tanarok 

• Tanulósarok: europa.eu/learning-corner/home_hu
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