
EURÓPA NAP – KÖZÖSSÉGI VITA 

 

Az „Európai Parlament Nagykövet Iskolája” cím elnyerésének egyik fontos állomása volt a 

Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban 2017. március 29-én megrendezett Európa Nap. A 

délelőtti programok egyikén vitakultúra fejlesztő foglalkozást szerveztünk, ahol a diákok egy izgal-

mas témát jártak körbe a párbeszéd eszközeivel. Témánk „Magyarországnak megérte belépni az Európai 

Unióba”.  



Az előkészületek már több héttel korábban megkezdődtek. A diákok bevonása, a vendé-

gekkel való kapcsolatfelvétel és folyamatos kapcsolattartás azonban kihívást jelentett, de végül min-

den a terveknek megfelelően alakult, így izgatottan vártuk az eseményt. Lelkes disputás segítőimmel 

feldíszítettük a termet, megbeszéltük részletesen a program menetét.  

 

A 30 főre tervezett foglalkozás résztvevői különböző osztályokból kerültek ki, azzal a nem 

titkolt céllal, hogy minél többen megismerhessék a vitázás műfaját, a véleménynyilvánítás és a kér-

dezés kulturált formáját. Végül 4 diáksegítőm is aktív részesévé vált az eseménynek. 

 



 

A foglalkozás első részében ismerkedős- és jégtörő játékokat játszottunk, majd ez után be-

szélgettünk arról, hogy mennyire hasznosak a külföldi cserediák kapcsolatok, illetve legyen-e az 

Európai Uniónak egy hivatalos nyelve. Végül megvitattuk azt is, hogy szerintük Magyarországnak 

megérte-e az Európai Unióba való belépés. Többféle vitaformátumot alkalmaztunk, amelyek során 

annyira aktívak voltak a diákok, hogy többször hosszabb ideig várniuk kellett, míg egy-egy gondo-

latukat közölhették a kis közösséggel. 

 



A második blokkban került sor a kerekasztal beszélgetésre, amelyen meghívott vendégünk 

Halász János országgyűlési képviselő úr és kollégái, Szikra Dániel és Hack Angelika voltak, akik kész-

ségesen válaszoltak az érdeklődő és kíváncsi diákoknak.  

 

Az eleinte lassabban induló kérdések oka a kezdeti izgalom lehetett, amit a Városi Televízió 

munkatársainak megjelenése okozott. A későbbiek során azonban a közvetlen, az érdeklődést nyi-

tottan fogadó, és apai érzéseit is nyíltan felvállaló képviselő úr megtörte a jeget, és bátorította a 

résztvevőket.  

 



A vitanap ezen szakasza azért is volt nagyon fontos, mert a nap addigi részei nem voltak 

elég specifikusak, most viszont lehetővé vált, hogy a szakértőink segítségével a diákok azt érezzék, 

hogy a témát kellő mélységben megismerhetik, kérdéseikre valódi válaszokat kaphatnak.  

 

A levezető beszélgetésben a diákokat tapasztalataikról és érzéseikről kérdeztem, amelyek a 

program folyamán formálódtak bennük. Kiderült, hogy értékelték és fontosnak tartották, hogy egy 

országgyűlési képviselő beült közéjük, és vállalta, hogy a fiatalok őszinte kérdéseire válaszol. El-

mondták, hogy nagyon szeretnék, ha máskor is lenne hasonló program, más témákról is beszélné-

nek. Megjegyezték, hogy az egész iskola számára érdemes lenne erről (és más) témáról beszélni. 

Valóban hálásak voltak, és szívesen találkoznának további szakértőkkel is. 



Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy résztvevőink végig nagyon lelkesek voltak, és 

unalmas pillanatok nélkül töltötték el ezt a pár órát az iskolában, sőt új ismerősöket szereztek és 

így közelebb kerültek egymáshoz. 
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