„Understanding Europe”
Tréning

Ilyen és hasonló kérdések fogalmazódnak meg a diákokban az Európai Unióval kapcsolatban. Bár
Magyarország 10 éve az Unió tagja, a lakosság nagy része még mindig kevés információval
rendelkezik ahhoz,hogy kielégítő választ adhassanak gyermekeik ilyen irányú kérdéseire. Így az
iskolára marad a feladat, hogy e hiányzó tudást pótolja.
Ugyanakkor hogyan lehetne átfogó, minden kérdésükre választ adó ismereteket átadni,
amikor olyan sok mindent kell megtanítani a diákoknak, olyan rövid idő alatt?
Most egy olyan nemzetközi sikerű projektet ajánlunk figyelmükbe, mely több éves hagyománnyal
és hatalmas sikerekkel bír az EU-s ismeretek oktatása terén. A tréning interaktív formában
biztosít lehetőséget a diákoknak az alapvető EU-s ismeretek elsajátítására, tapasztalt, mélyreható
EU-s ismeretekkel rendelkező önkéntes trénerek segítségével, akik elkötelezettek a fiatalok
oktatása területén.

Előnyei:
 interaktív: workshopok révén tanít, véleménykifejtésre ösztönöz
 készségfejlesztő: csapatmunkára, önálló gondolkodásra sarkal
 kifejezetten 15- 18 év közötti célcsoport számára kifejlesztett tananyag
 ingyenes
 remek lehetőség akár az EU-s érettségi tételre való felkészüléshez/ismétléshez

További információ:
- kérésre angol nyelven is elérhető, hogy a diákok szókincsét bővítsük;
- a tréning időtartama 4 óra, de rendelkezésre áll rövidített, 90 perces verzió is;
- a tréning elérhető osztályok vagy kisebb csoportok számára, tanítási időben vagy akár
iskolanapokon is.

4 órás tréning
Időtartam

Feladatok

5 perc

Bemutatkozás

5perc

Jégtörő játék

5 perc

A tréning felépítésének ismertetése

20 perc

„Európa 4 sarokban” játék

5 perc

(diákok véleményének megismerése,
ötletbörze)

Bemutatkozás + A tréning
felépítésének ismertetése

5perc

Jégtörő játék

90 perces tréning
Időtartam

Feladatok

7 perc

Diákok kérdéseinek összegyűjtése

5 perc

Diákok kérdéseinek összegyűjtése

3 perc

Csoportok beosztása

10 perc

„Európa 4 sarokban” játék
(diákok véleményének
megismerése, ötletbörze)

20 perc

Workshopok:
(opcionálisan 2 választható)

szünet (15 perc)
45 perc

Workshopok:
1. Miért jött létre az EU?
(történelmi háttér)

1. Miért jött létre az EU?
(történelmi háttér)

2. Mi az EU?
(intézményrendszer)

2. Mi az EU?
(intézményrendszer)

3. Mit is csinál az EU?
(tagállami és EU-s hatáskörök
elosztása)

3. Mit is csinál az EU?
(tagállami és EU-s hatáskörök
elosztása)

15 perc

1.csoport prezentációja

15 perc

1,2,3 kvíz- EU-s ismeretek felmérése

15 perc

2. csoport prezentációja

5 perc

1.csoport prezentációja

5 perc

workshopokhoz kapcsolódó kisfilm

5 perc

2. csoport prezentációja

15 perc

1,2,3 kvíz- EU-s ismeretek
felmérése

15 perc

A te kérdéseid – A mi válaszaink

5 perc

Visszajelzés a tréningről

szünet (10 perc)
15 perc

3. csoport prezentációja

15 perc

A te kérdéseid – A mi válaszaink

25 perc

Vita

10 perc

Európai Ifjúsági Parlament
bemutatása

10 perc

Visszajelzés a tréningről

4 perc

Tréning lezárása

szünet

Ha felkeltettük érdeklődését, forduljon hozzánk bizalommal, minden kérdésükre
szívesen választ adunk!
understandingeurope@pillar-europe.eu

