
EUROSCOLA-játék – háttér

Az EUROSCOLA-játék az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája által szervezett internetes

kvízjáték, amelynek fődíja az Európai Parlament strasbourgi szimulációs játékára való

kiutazás támogatása. Az idei internetes kvízjáték tavaszi vetélkedője április 13-tól 24-ig

tart.

Az EUROSCOLA-program: az Európai Parlament szimulációs játéka középiskolásoknak

Az európai párbeszédben való részvétel, a különbözőség és az egység megtapasztalása döntő

fontosságú minden fiatal számára. E megfontolásból hirdette meg az Európai Parlament az

EUROSCOLA-programot, amely lehetővé teszi Európa fiataljai számára, hogy találkozzanak,

megvitassák nézeteiket, és párbeszédet folytassanak Európa jövőjéről. A program keretében

28 tagállam 16-18 év közötti középiskolás diákjai vehetnek részt a nemzetközi találkozókon

az Európai Parlament üléstermében, Strasbourgban.

Az EUROSCOLA-program keretében minden évben körülbelül 300 magyar középiskolás diák

látogathat el az Európai Parlamentbe, hogy a Parlament munkájával ismerkedjen és egy

napra EP-képviselő legyen, miközben nyelvtudását is gyakorolja. 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 döntést is hoznak, hiszen így

teljes a folyamat modellezése.

Hogyan lehet résztvenni az EUROSCOLA-programban?

Ahhoz, hogy egy iskola részt vehessen a strasbourgi programban, az online Euroscola

vetélkedőn kell minél jobb eredményt elérnie. Az online EUROSCOLA-játék egy tudásalapú

kvízjáték, Európa földrajzához, történelméhez, gazdaságához és az Európai Unióhoz

kapcsolódó különböző nehézségű feleletválasztós kérdésekkel. A kvízjáték egész évben

elérhető így a felkészülő csapatok tesztelhetik tudásukat, megismerkedhetnek és rutint

szerezhetnek a játék működésével kapcsolatban. Mivel a játék különböző területek,

tantárgyak tudásbázisára épít, ezért remek lehetőséget kínál a diákok komplex ismereteinek



játékos fejlesztésére, valamint arra is, hogy csapatban játszva közösségi élményt nyújtson

egy egész osztály, csoport vagy évfolyam számára.

A vetélkedő menete

Versenyidőszak: 2015. április 13. - április 24.

A versenyidőszak alatt a vetélkedőben való részvételhez regisztráció szükséges: egy iskola

egy csapattal regisztrálhat, és a versenyidőszak alatt csak egyszer töltheti ki a kvízt. A

jelentkezés előtt a résztvevő iskolák felkészítő tanárt választanak, aki a vetélkedő internetes

oldalán regisztrálja a csoportot. A kvíz kitöltésekor a felkészítő pedagógus az általa

összeállított csapatot összehívja, és egy diákot kijelöl a számítógépes válaszok bejelöléséhez.

A teljes kvíz megoldása körülbelül 15 percet vesz igénybe. Az online versenyben résztvevő

csapatot a felkészítő tanár állítja össze, figyelembe véve a strasbourgi program részvételi

feltételeit (pontos részvételi feltételek az alábbi linken:

http://www.euroscola.hu/index.php/szabalyok) A nyertes csapat az iskolája részére nyeri a

részvételi lehetőséget: ennek megfelelően a kiutazó diákok nem feltétlenül kell, hogy

megegyezzenek az online EUROSCOLA-játékon vetélkedő diákokkal. A kiutazó csapat

összeállítása a nyertes iskola felelősségi körébe tartozik, azonban szakmai szempontból az

online játékban résztvevő diákok kiutaztatása javasolt. Minél több diák vesz részt a kvízjáték

kitöltésében, annál nagyobb az esély a díj megnyerésére!

Nyeremény

A versenyidőszak alatt a játékban legjobban teljesítő 4 csapat részvételi lehetőséget kap a

strasbourgi EUROSCOLA-programban. A programra az Európai Parlament strasbourgi

Tájékoztatási Irodája előzetesen egy magyar nyelvű felkészítő-táblázatot küld, amely

tartalmazza azokat a témaköröket, melyekből a diákoknak fel kell készülniük.

A kiutazó csapat maximum 24 diákból és 2 kísérő pedagógusból állhat. A nyertes csapatok a

2015 szeptember és 2016 január között megrendezésre kerülő szimulációs játékokon

vehetnek részt. A tervezett időpontok listája az alábbi linken található:

http://www.euroscola.hu/index.php/idopontok.

A kiutazás költségeit az Európai Parlament támogatja.



A kvízjáték, a részletes versenyszabályok és az EUROSCOLA programban való részvétel

feltételei a www.euroscola.hu oldalon érhetőek el. A korábbi EUROSCOLA-programban

résztvevő csapatok strasbourgi utazásról szóló élménybeszámolói az alábbi oldalon

találhatók:

http://www.europarl.hu/hu/ifjusag/euroscola.html

Szemelvények az úti beszámolóikból, a diákok benyomásaiból:

Kelemen Ágnes - Kecskeméti Református Gimnázium – 2014. május 9.

A Kecskeméti Református Gimnázium tanulóinak nem kisebb közösség, mint az Európai Unió
adott lehetőséget immáron másodszor arra, hogy egy napra – az Euroscola-program keretén
belül – a strasbourgi székhelyű Európai Parlamentben Magyarországot képviseljék egy
konferencián.

Öt nap alatt, négy országban is jártunk. A parlamentből visszaérkezve belevetettük magunkat
a strasbourgi éjszakába, megcsodáltuk a katedrálist, és a város kivilágított terein sétálva
gyönyörködtünk a látványban. A következő napokban ellátogattunk a Duna forrásához és a



Boden-tóhoz Németországba, Mainau szigetének 1.200.000 féle virágát tekinthettük meg,
Svájcban pedig a Rajna-vízesés ejtett rabul minket.

Mindezen helyek által nyújtott élményekkel gazdagodva tértünk haza azzal a reménnyel,
hogy lesz még alkalma a refiseknek ilyen, vagy ehhez hasonló utazásban részt venni, s az
iskola falai mögül kilépve, nem csak tankönyvek hasábjairól, hanem szemtől szembe
megismerni a világot. Hiszen ahogy sokszor elhangzott a parlamentben: We are the future.
Azaz mi vagyunk a jövő.

Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű és Közgazdasági Szki - 2015. február 5.

Február 5-én korán reggel indultunk, hogy a 9 órai kezdésre biztosan ott legyünk. A program

a résztvevők érkezésével és fogadásával indult ahol megkaptuk a kitűzőinket és a napi

programot is ismertették.

A kitűzőnkre rá kellett írni a nevünket és, hogy melyik országot képviseljük. Ezután

következett egy közös reggeli minden ország résztvevőjével. 10 órakor bementünk az

Európai Parlament üléstermébe ahol a fiatalok elfoglalták az európai képviselők helyeit. Egy

üdvözlő beszéd után minden országból egy tanuló bemutatta a saját iskoláját egy percben.

Ezt követően kérdéseket lehetett feltenni az Európai Parlament igazgatói számára. Utána

délután 1 órakor ismét közösen ebédelt mindenki az Európai Parlament éttermében.

A következő programig, nagyjából 1 óra alatt kellett négy játékosból álló csapatokat alakítani

különböző nemzetiségű diákokkal az úgynevezett „Eurójáték”-ra. A feladat egy kvíz kitöltése

volt, amely kérdései a résztvevő országok nyelvén voltak, így szükséges volt odamenni más

nemzetek csapataihoz, hogy megtudjuk egyáltalán mi is a kérdés. 14 órakor a

munkacsoportok összeültek a bizottsági termekben, ahol a fiatalok megvitatták

nézőpontjukat, a legfontosabb európai témákról, amelyekre már előzőleg felkészültünk az

iskolában. Magunk közül szóvivőt és írnokot választottunk. 16 órakor visszavonultunk az

Európai Parlament üléstermébe, ahol a munkacsoportokban kialakított beszámolókat

bemutatták.

A sikeres nap után, este várost néztünk Strasbourgban, majd visszatértünk a szállásra.

További beszámolók, információ: www.euroscola.hu

http://www.europarl.hu/hu/ifjusag/euroscola.html


