LEGYÉL TE IS OTT AZ EUROSCOLA NAPON
STRASBOURGBAN
AZ EURÓPAI PARLAMENT PLENÁRIS ÜLÉSTERMÉBEN!
Újabb siker az Euroscola versenyen!
Az Euroscola idei első féléves fordulóját a tavaly előtti évhez hasonlóan a mi iskolánk nyerte
meg, az 5.a osztály 10 tehetséges tanulójának (Barthó Bence, Bebők Pál, Békési Emese,
Csontos Kata, Jassó Nóra, Jelinek Matyi, Molnár Szabolcs, Palágyi Emese, Posta Donát, Tuboly
Zsófi) köszönhetően, ezzel megszerezve a lehetőséget 24 diák és 2 kísérő tanár számára, hogy
részt vegyen az Európai Diákparlament 2017. március 9-i ülésén, Strasbourgban. Ezúttal is
nagyon gratulálunk nekik!
Az Euroscola-program keretében alkalmanként körülbelül 500 középiskolás európai diák
látogathat el az Európai Parlamentbe, hogy a Parlament munkájával ismerkedjen, és maga is
részt vegyen abban. A program során a résztvevők bevezető előadást hallhatnak az európai
integráció főbb állomásairól, ezt követően a diákok maguk is munkacsoportokat alakítanak, és
parlamenti vitákban tárgyalják meg az uniós kérdéseket. A vita lezárása után természetesen
döntéshozatalra is sor kerül, hiszen így teljes a folyamat modellezése. A programra az Európai
Parlament strasbourgi Tájékoztatási Irodája előzetesen egy magyar nyelvű felkészítőtáblázatot küld, amely tartalmazza azokat a témaköröket, melyekből a diákoknak fel kell
készülniük.
Az utazás várható költsége 100 000 Ft, amit utólag az Euroscola fizet.

Hogy kerülhetsz be az utazó csapatba?
Az utazó csapatba a versenyt megnyerő 10 diákon kívül még 14 tanuló kerülhet be. Ha
szeretnél részt venni az utazáson, akkor gyere el jövő pénteken (2016.12.16.) a
válogatóversenyre, amit 14:45-től az informatika teremben tartunk. A versenyen csak akkor
indulhatsz, ha a kiutazás napján már betöltötted a 16. életévedet. A versenyen 3
próbajátékot kell kitölteni a www.euroscola.hu oldalon. A próbajáték egy olyan teszt,
amelynek során feleletválasztós kérdéseket kell megválaszolnotok Európa földrajzához,
történelméhez, gazdaságához és az Európai Unióhoz kapcsolódóan.
A teszt eredményén kívül figyelembe vesszük az idegen nyelvi tudásotokat, tanulmányi
eredményeteket, magatartásotokat és az iskolai közösségi életben való részvételeteket.
A végső rangsort 50%-ban határozza meg a teszt eredménye, és 50%-ban a fenti szempontok.
A végső döntést – a fentiek alapján – egy háromtagú zsűri hozza meg, melynek tagjai: Molnár
Péter (zsűrielnök), Harsányi Tibor, Mátrai Magdolna.
Aki szeretne részt venni a válogatóversenyen, írja le pár sorban, névvel ellátva, milyen
közösségi munkát végez/végzett az iskolában, és adja le az iskola titkárságán 2016.12.16-án
12:00-ig.

