
MI A VÉLEMÉNYED? 

IGEN VAGY NEM? 

SZERINTED EZ IGAZ? 

MIT TUDSZ FELHOZNI ELLENÉRVKÉNT?

EURÓPAI UNIÓS TÉMÁK 

FELDOLGOZÁSA ÉS A KULCS-

KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 

A KÖZOKTATÁSBAN

Tanártovábbképzés középiskolai 
pedagógusok számára
Az Európai Bizottság Képviseletének 
és a Külügyminisztérium közös projektje

Uniós ügyeink és ezek iskolai, tanórai vetületei
  A 2011-es magyar uniós elnökség és annak a pedagógiai 

munkában is releváns prioritásai, pl. vízpolitika, Duna-stra-
tégia, az aktív állampolgárság európai dimenziója: vállalko-
zókészség, kreativitás, ökotudatosság, tudatos fogyasztás, 
pénzügyi ismeretek, társadalmi felelősségvállalás

  Önkéntes tevékenységek európai éve (2011)
  A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 

európai éve (2010)
  A gazdasági válság és leküzdése,  a fenntartható gazdasági 

fejlődés

A jó uniós téma és feldolgozási lehetőségei 
  Kereszttantervi kompetenciák fejlesztése
  A jó téma kritériumai
  Témagenerálás diákjaink kérdései alapján

Kreatív módszertan alkalmazása uniós témák feldolgozására
  Témafeldolgozás lehetséges módszerei tantárgyi és tan-

tárgyközi keretekben
  Disputa módszer és más érvelési és vitakészség fejlesztő 

ötletek, eljárások

Uniós „mindentudó”
  Iskolai csereprogramok, mobilitás
  Diákok külföldi továbbtanulása, munkavállalása

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, JELENTKEZÉS:

A képzésekről további információ a www.kultindex.hu, 
illetve a www.tka.hu oldalon található, valamint itt érhető 
el az online jelentkezési lap is.

A képzésen elsősorban középiskolai tanárokra számítunk, kép-
zésenként legfeljebb 70 főre. A jelentkezők számától függően 
lehetőséget nyújtunk egyéb oktatók, európai oktatási témák 
iránt érdeklődők számára is. 

Túljelentkezés esetén a résztvevőket a trénerek bevonásával 
a képzés szervezői választják ki. Az érkezési sorrend mellett 
szempont a területi kiegyensúlyozottság és az, hogy a jelent-
kező vett-e részt korábban hasonló képzésen. 

VITA-CSATA AZ EURÓPAI UNIÓRÓL:
Disputaversenyek észak-alföldi 
és dél-alföldi középiskolásoknak

2010 áprilisában két disputa-, azaz vitaversenyt rendezünk: az 
egyiket debreceni helyszínnel az észak-alföldi (Szabolcs-Szatmár, 
Hajdú-Dorog, illetve Jász-Nagykun-Szolnok megyei), a másikat 
kecskeméti helyszínnel a dél-alföldi (Bács-Kiskun, Csongrád és 
Békés megyei) középiskolások számára.

A háromnapos versenyen régiónként 16 háromfős csapat előre 
megadott európai uniós témák és tételmondatok alapján mér-
heti össze tudását.

A vitacsata pontos időpontja a www.kultindex.hu oldalán 
található. A verseny mindkét helyszínen pénteken sajtótájékoz-
tatóval, majd felkészüléssel, bemelegítéssel kezdődik. Szombaton 
lesznek az elő- és középdöntők, majd vasárnap a 2. középdöntő 
és a döntő, illetve az ünnepélyes díjkiosztó.

A részvétel ingyenes, az értékes nyeremények mellett a részt 
vevő diákoknak és tanáraiknak szállást, ellátást és utazási költ-
ségtérítést biztosítunk!

Részletek, bővebb információ:
www.kultindex.hu/vita-csata
E-mail: vita-csata@kultindex.hu
Telefon: +36-20-280-8056



A CSOKOLÁDÉ DIREKTÍVA

ÉKEZETEK AZ EU-S DOMAIN NEVEKEN

AZ ERASMUS GENERÁCIÓ FELELŐSSÉGE

EGYNYELVŰ, KÉTNYELVŰ, TÖBBNYELVŰ?

LÁTHATATLAN NŐI ÉPÍTÉSZEK

FEKETÉK, KÍNAIAK KÍMÉLJENEK! 

(budapesti kiadó lakás hirdetéséből)

Izgalmas, motiváló, vitára ösztönző egy-egy ilyen téma a hazai 
középiskolás diákok számára? Reméljük! Ezek a témák, ügyek 
érintik őket, rövid vagy hosszú távú hatásuk van az uniós állam-
polgárok, így diákjaink, családjaik, környezetük hétköznapjaira.

Ha pedig ez így van, akkor a kérdések megválaszolásának, feldol-
gozásának helye van, helye lehetne a középiskolái oktatásban is. 
Ehhez kíván segítséget nyújtani az Európai Bizottság Magyar-
országi Képviselete és a Külügyminisztérium támogatásával, az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai közreműködésével 
létrejövő tanártovábbképző tréning.

A képzés célja, hogy részletes elméleti és gyakorlati ismereteket 
nyújtson arról, hogyan lehet akár tantárgyakat átívelő módon 
a középfokú oktatásba bevonni a különböző európai uniós 
tartalmakat, hogy az érdekes, figyelemfelkeltő legyen a diákok 
számára, s egyben fejlessze az EU által elfogadott kulcskompe-
tenciákat. 
A résztvevők a képzés elvégzéséről oklevelet kapnak, valamint az 
beszámítható a kötelező pedagógus-továbbképzésbe is, mivel a 
képzés óraszáma meghaladja a napi 5 tanórát.

HOL ÉS MIKOR?

A programban kétféle képzési programot kínálunk: egyrészt az 
érdeklődők öt régióban részt vehetnek félnapos képzéseken, 
illetve jelentkezhetnek a budapesti kétnapos intenzív tréningre.

Félnapos képzések öt régióban

  2010. FEBRUÁR 15.: Székesfehérvár, Fejér Megyei Önkormány-
zat Hivatala, 8000 Piac tér 12-14.

  2010. FEBRUÁR 25.: Pécs, Művészetek és Irodalom Háza, 7621 
Széchenyi tér 7-8.

  2010. MÁRCIUS 8.: Kecskemét, Katona József Könyvtár, 6000 
Piaristák tere 8.

  2010. MÁRCIUS 11.: Budapest, Pest Megye Önkormányzatának 
Hivatala, 1052, Városház u.7.

  2010. MÁRCIUS 18.: Eger, Megyeháza, 3300 Kossuth Lajos u. 9.

A képzések valamennyi régióban 14 órakor kezdődnek és 19 óráig 
tartanak, azaz a képzés időtartama 6 tanóra.

A képzésen való részvétel ingyenes. A kávészünetek és a frissítők 
mellé a más településről érkezőknek útiköltség-térítést biztosítunk.

KÉTNAPOS PEDAGÓGUSTRÉNING BUDAPESTEN

IDŐPONT: 2010. március 5-6, péntek-szombat
Pénteken a tréning 10 órakor kezdődik (érkezés, regisztráció 
9 órától) és 18:30-ig tart. Szombaton 8:30-kor kezdünk, a prog-
ram a 14 órakor kezdődő ebéddel ér véget. A képzés 15 tanóra.

HELYSZÍN: Budapesti Európai Ifjúsági Központ (BEIK); 
1024 Budapest, Zivatar u. 1-3. 

A képzésen való részvétel ingyenes. A főétkezések és kávészüne-
tek mellett a más településről érkezőknek előzetes regisztráció 
alapján kétágyas elhelyezéssel szállást és útiköltség-térítést biz-
tosítunk. Korlátozott számban a résztvevő költségére egyágyas 
elhelyezést is tudunk biztosítani (6.000,- Ft/fő).

MIRŐL SZÓL, MIT NYÚJT A KÉPZÉS?

Mindkét képzéstípusban az 
alábbi témák kerülnek fel-
dolgozásra, a prezentációk 
mellett interaktív műhelyek 
keretében. A kétnapos tré-
ning értelemszerűen több 
gyakorlati elemet tartalmaz 
és a témák nagyobb mély-
ségben történő feldolgozá-
sára nyújt lehetőséget.

Mit adott nekünk az Unió a csatlakozás előtt és az azóta eltelt 
5 és fél évben?
  A résztvevő pedagógusok véleménye, tapasztalatai, a diákok 

leggyakoribb kérdései

Miért fontos, hogy az Uniós tartalmak jelen legyenek a peda-
gógiai munkánkban?
  Lehetőség a diákok kognitív és érzelmi bevonására, európai 

identitásuk erősítésére
  Lehetőség szociális és állampolgári készségeik fejlesztésére
  Lehetőség aktív, véleménynyilvánító állampolgári attitűdök 

kialakítására

Milyen kulcskompetenciák fejleszthetők az Uniós tartalmak 
integrálásán keresztül?
  Anyanyelvi kommunikáció
  Idegen nyelvi kommunikáció
  Digitális kompetencia
  Hatékony, önálló tanulás
  Szociális és állampolgári kompetencia

Ki mit csinál az Unió tagországainak iskoláiban? Mit és hogyan 
visznek be az oktatásba?
  Jó gyakorlatok, példák, tapasztalatok: mit tesznek európai 

kollégáink, és mi mit tanulhatunk belőlük


