Európa Nap a Fazekasban
A Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban 2017. március 29-én Európa Napot szerveztünk, amely az Európai Parlament által meghirdetett „Európai Parlament Nagykövet Iskolája” cím elnyerésének egyik mérföldköve volt. Olyan iskolai eseményt hoztunk létre, ahol a vezetőség, tanártársaink, szülők és a diákok segítségével és támogatásával egy sikeres, programokban gazdag napot
töltöttünk el együtt. Célunk az Európai Unió és az Európai Parlament szerepének és működésének megismertetésén kívül az volt, hogy a fiatalok megértsék az európai demokratikus gondolkodás lényegét, és az európai egység fontosságát.

Az előkészületek már február elején elkezdődtek, lelkes diákok csatlakoztak hozzánk, akik
óriási lelkesedéssel kezdtek a munkához. A szervezésben résztvevő tanulók: Hajdu Fanni, Lengyel
Letícia, Lovas Bálint, Oláh Bianka (9. nyD), Pallós Dorottya, Szilágyi Anna, Koch Veronika (9.D), Barna
Gréta Panna, Borbély Sára Bianka, Dobrossy Beatrix, Szima Eszter, Szűk Emese, Virányi Péter (9.E), Horváth Virág, Samók Dávid, Szabó Lilla(10.A), Csontos Flóra (10.B).

A programok összeállítása és a plakátok megtervezése után, az Európa Nap népszerűsítése
következett. A rendezvényt a debreceni tankerület és az önkormányzat is üdvözölte.

Diákjaink szponzorokat kerestek, akik rendelkezésünkre bocsátották a szükséges eszközöket az előkészítések során, és hozzájárultak felajánlásaikkal az EU Nap sikeres lebonyolításához.

A szülők is aktívan támogatták munkánkat, Gréti anyukája találta a legtöbb szponzort, Lilla
anyukája fáradhatatlanul készítette a gofri alapanyagát, Fanni apukája lefestette az EU-Pont szekrényét, Sári szülei biztosították a pizzákat és Virág apukája leszállította Budapestről az EU-s munkafüzeteket. A diákok példaértékűen tudták összeegyeztetni feladataikat az iskolai kötelezettségeikkel.

Az esemény előtti napokon került sor az iskola két épületének, a programok helyszíneinek
feldíszítésére. Kék és sárga lufikat, krepp papírból hajtogatott díszeket és uniós zászlókat helyeztünk a folyosók és termek falaira. Készült egy lepedőre festett, az Európai Unió tagországait ábrázoló térkép, amelyen üzeneteket lehetett hagyni. Kiállítottuk a fotó- és plakátverseny pályamunkáit
az aulában.

Az Európa Napon a tanórákkal párhuzamosan rendhagyó előadásokat látogathattak diákjaink. Az európai filmtörténetről Fegyverneki Gergő tanár úr, az Erasmus+ ösztöndíjakról és az
önkéntességről a Debreceni Egyetem Rektori-kancellári Kabinet Nemzetközi Irodájának munkatársai, az európai gasztronómiáról Tóth Sándor tanár úr tartott érdekfeszítő előadást.

Majd Dr. Balogh László, a Debreceni Egyetem politológusa beszélgetett a diákokkal az EU
jelenéről és jövőjéről.

A Debrecen 2023 Európa kulturális fővárosa cím elnyerésének terveiről pedig Komolay
Szabolcs alpolgármester úr és Porkoláb Gyöngyi, az EKF 2023 programiroda képviselője tartott
beszámolót.

Az előadássorozatot a debreceni Europe Direct iroda vezetőjének, Kozma Kornéliának a tájékoztatója zárta az Európai Unióról.

Eközben Köpöczi Marianna tanárnő rendhagyó énekórát tartott iskolánk tehetséges hangszeres előadóinak közreműködésével.

Egy harmadik tanteremben szerveztük meg a közösségi vitát, ahol Buda Andrea tanárnő disputafoglalkozására Halász János országgyűlési képviselő úr fogadta el a meghívásunkat és válaszolt a
diákok kérdéseire. Témája: „Magyarországnak megérte belépni az Európai Unióba”.
A nagyszünetben a TanáRock zenekar és Varga Zsuzsanna tanárnő éneke szórakoztatta a közönséget. A délelőtti események koordinálását Lakatosné Tóth Ildikó tanárnő végezte.

A délutáni programok során izgalmas sportversenyeken vehettek részt tanulóink. Szerveztünk Foci EB-t, röplabda EB-t és ping-pong EB-t. Diákjaink egy kreatív EU társasjátékot is rendeztek az udvaron „Utazz az EU-ban” címmel. Közben egész nap sütivel és gofrival vártuk az éhes
édesszájúakat.

Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy a szervezők és a résztvevők végig nagyon lelkesek
voltak, sok pozitív visszajelzést kaptunk. Diákjaink nagyon szeretnék, ha máskor is szerveznénk
hasonló programokat, amelyek során tovább bővíthetik ismereteiket az uniós kérdésekben.

A program után hihetetlenül el voltunk fáradva, viszont nagyon jó érzés volt viszontlátni a
nap összefoglalóját a Debrecen Televízióban, olvasni róla az internetes hírportálokon (haon.hu,

dehir.hu). Az ismeretek átadása, bővítése mellett jó volt látni, hogy iskolánk diákjai, tanárai segítettek és velünk együtt lelkesedtek közös célunkért, az Európai Parlament Nagykövet Iskolája cím elnyeréséért. Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki velünk töltötte ezt a napot.
Szponzoraink voltak:
SMILE PALACSINTA- Szabó Judit ( 7.A szülő )
KISS VIRÁG CUKRÁSZDA- Nagyné Kiss Andrea ( 10.E szülő )
ALASZKA KFT, Káposztás István ügyvezető
HARIBO GUMICUKOR-Piros Zoltán
KEREKES KFT, Végső Zsolt gazdasági igazgató
PALETTA PÁTRIA PAPÍRÍRÓSZER - Beer Angelika
BIKERS PIZZERIA

Lakatosné Tóth Ildikó és Buda Andrea
szervezők

A képeket készítette: Barna Gréta és Erdélyi János

