Programtervezet

2017. március 29.

Délelőtti programok:
ELŐADÁSOK (115-ös terem):









1. óra: Az Európai Unióról
2. óra: Erasmus + (30 éves)
3. óra: Az Európai Unió jövője
4. óra: Európa gasztronómiája
5. óra: Európai filmtörténet
6. óra: Munkavállalás az EU-ban
7. óra: Rendhagyó énekóra (Iskolánk diákjai – európai zeneszerzők)
8. óra: Európa Kulturális Fővárosa Pályázatról

Közösségi vita (28-as terem):




8:00-10:30-ig: Strukturált Párbeszéd
„Van beleszólásunk, hogy hogyan alakul a közös jövőnk”
Téma: „Magyarországnak megérte belépni az Európai Unióba.”
Beszélgetés egy szakértővel (lehetőség szerint egy meghívott Európai Parlamenti
képviselővel)

Osztályvetélkedő (Minden osztály egy-egy Európai Uniós tagállamot képvisel):






Teremdíszítés, beöltözés (az adott ország zászlójának színei, népviselete szerint)
EU Quiz (a kapott feladatsor megoldása)
"Egység a sokféleségben" mannequin challenge vagy élőszobor készítése, és a róla
készült felvétel beküldése az Európai Parlament Nagykövet Iskolája - Debreceni
Fazekas Mihály Gimnázium facebook oldalára:
https://m.facebook.com/Eur%C3%B3pai-Parlament-Nagyk%C3%B6vetIskol%C3%A1ja-Debreceni-Fazekas-Mih%C3%A1ly-Gimn%C3%A1zium1896793307271443/)
A fent említett feladatok megvalósítását pontozzuk, a három legtöbb pontot gyűjtő
osztályt értékes nyereményekkel jutalmazzuk!

Programtervezet

Sütivásár (Egész délelőtt az iskola aulájában):




Európa legismertebb süteményei
A legkapósabb sütemény tulajdonosa ajándékban részesül
Plusz pontot kap minden osztály egy tálca sütemény után

Délutáni programok:
EU-társasjáték (az udvaron)
 14:30-tól
 Utazz az EU-ban! – „Élőtársas” a felfestett játéktáblán az udvaron
 Játékos quiz és ügyességi feladatok az Európai Unióról
Sport programok (a sport rendezvényeken minden osztály a „saját” országát képviseli):
 Foci EB (osztályok között, előzetes regisztráció alapján)
 diák - öreg diák Fazekas válogatott meccsek
 Helyszín: Műfüves focipálya
 Röplabda EB (osztályok között, előzetes regisztráció alapján)
 Helyszín: Tornaterem
 Ping-pong EB (osztályok között, előzetes regisztráció alapján)
 Helyszín: 16-os terem

Előzetesen meghirdetett pályázatok:






Fotópályázat:
 az Európai Unió országaiban készített fotók
 Beküldési határidő: 2017.03.24.
 Eredményhirdetés: az Európa Napon
"Az én Európám" plakátkészítő pályázat:
 az Európai Unióról készített plakátok
 Beküldési határidő: 2017.03.24.
 Eredményhirdetés: az Európa Napon
Minden pályázó munkájával plusz pontokat szerez az osztályának, valamint a 3
legjobb pályaművet nyereményekkel jutalmazzuk!

Az Európai Parlament Nagykövet Iskola oktatási programról tájékozódni lehet az alábbi
linken:
http://www.europarl.hu/hu/hirek/rendezvenyeink/2017-programok/elindult-azeuropai-parlament-nagykovet-iskola-oktatasi-programja.html

