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Európai uniós tartalmak a közoktatásban - korszerű tematika szerint folytatódnak a 

pedagógusok számára összeállított képzési programok 
 

Újranyit a megújult Europaletta – Magyarország első Európai Oktatási Kikötője 
 
A Külügyminisztérium EU Tájékoztató Szolgálata, az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
szakmai közreműködésével 2008-ban  meghirdette az "Európai uniós tartalmak a 

közoktatásban" pedagógus továbbképzési programot. A képzésre két lépésben, április 18-19-
én, illetve április 25-26-án Budapesten kerül sor. A tematika foglalkozik az uniós 
állampolgárrá nevelés pedagógiai irányaival, módszertani- és tanulásszervezési kérdéseivel. A 
résztvevők megismerhetik, hogyan tudják a diákokat eredményesebben bevonni a 
feldolgozandó tartalmakba, és hogyan tudják felkelteni az érdeklődést az EU aktuális 
társadalmi prioritásként kezelt témái iránt, mint például a kultúrák közötti párbeszéd, az 
éghajlatváltozás és energiafelhasználás kérdései, illetve a demokrácia és vitakultúra 
fejlesztése.  
 
A továbbképzésben közreműködő trénerek – Rádai Péter, Dr. habil Vass Vilmos és Bedő 
Andrea –, a korszerű pedagógiai módszertani kérdésekre is nagy figyelmet fordítanak. A 
tanárok a szakma vezető szaktekintélyeitől sajátíthatják el a kompetenciáik fejlesztéséhez 
szükséges legújabb ismereteket, hogyan érvényesítsék a gyakorlatban a tantárgyköziség elvét 
és alkalmazzák a projektpedagógia módszerét, továbbá hasznos tanácsokat kapnak az 
interaktív táblában rejlő lehetőségek kiaknázásához.  
 
A 2008-as kezdeményezések előzménye a tavalyi "EGYÜTT az Európai Unióban a következő 
50 évben" című konferencia, amelyen a Külügyminisztérium, a pedagógusok, a civil 
szervezetek és a média képviselői közösen fogalmazták meg ajánlásaikat, többek között az 
„EU dimenziós oktatásról”. 
 
Napjaink középiskolásai számára természetes, hogy a továbbtanuláshoz, a 
tapasztalatszerzéshez és a munkavállaláshoz az EU más országaiban is lehetőségek nyílnak, és 
ebben számíthatnak tanáraikra, akik módszertani és információs kérdésekben fejlett 
infrastruktúrára támaszkodhatnak, mint pl. az EUROPALETTA. Magyarország első Európai 
Oktatási Kikötője http://europaletta.bitsector.hu/ a 21. század e-tanulási és oktatási 
kihívásainak és gazdag kínálatának megfelelve, fokozatosan bővülő, kiszélesített tartalommal 
várja az általános és középiskolai pedagógusokat, a diákokat, valamint a pedagógusképzésben 
és -továbbképzésben tevékenykedő felsőoktatási szakembereket. 
 
Az „Európai uniós tartalmak a közoktatásban” pedagógus továbbképzésre 2008. március 31-ig 
lehet jelentkezni a programot szervező tanácsadó cég, a CC Consultatio Kft. honlapján: 
www.cc-consultatio.hu/kum. Összesen 140 fő vehet részt a kétnapos ingyenes 
továbbképzésen.  
 
További információért kérjük, forduljon  
Román Tamáshoz, a CC Consultatio Kft. ügyvezetőjéhez a 0630-933 0378-as vagy 
Rádai Péter trénerhez a 0620-944 8485-as mobil telefonszámon. 


