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– Hazánk legnagyobb német nemzetiségi gimnázi-
umaként nemcsak amellett  köteleztük el magunkat, 
hogy erősítjük a magyarországi németek nyelvi és 
kulturális örökségét és közvetítjük az egyetemes né-
met kultúrát, hanem amellett  is, hogy nyitott , tájéko-
zott , a jogaikkal és lehetőségeikkel tisztában lévő eu-
rópai polgárokat neveljünk – olyan fi atalokat, akik a 
jövő értelmiségét adják majd – avatott  be az oktatási 
intézmény szellemiségébe annak igazgatója. Szabó-
né Bogár Erika elmondta, a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata által fenntartott  pilisvö-
rösvári gimnázium csapatai Jeskó Rita igazgatóhe-
lyett es vezetésével az elmúlt tanévtől kezdve több 
európai uniós témakörben szervezett  vetélkedőn 
és programon is eredményesen szerepeltek. Ennek 
köszönhetően 2016 végén kérte fel őket az Európai 
Parlament Tájékoztatási Irodája arra, hogy vegyenek 
részt a kísérleti programban. 

Az igazgatónő arról is tájékoztatott , hogy az el-
múlt hónapok azzal teltek, hogy a projektvezető 
pedagógus (az ún. szenior nagykövet) vezetésével 
felállt négyfős diákcsapat (a junior nagykövetek 
csapata) előkészített e, majd elindított a az Európai 
Unió népszerűsítését szolgáló iskolai és iskolán kí-
vüli kezdeményezéseket. Kialakított ak például az 
épületben egy brosúrákkal felszerelt EU-infópon-
tot, előadást tartott ak az Unióról, online felülete-
ken – különösen a közösségi oldalakon – osztják 
meg a témával kapcsolatos friss híreket, és a diá-
kok maguk is tartalommal gazdagítják az Európai 
Parlament Nagykövet Iskolája nemzetközi Face-
book-oldalát. Emellett  előadásokat, vitafórumokat 
szerveznek, sőt, minden év májusában szórakozta-
tó és hasznos programokkal tarkított  Európa-napot 
tartanak. 

Szabóné Bogár Erika elmondása szerint a projekt-
gazda budapesti EP Tájékoztatási Iroda folyamato-
san és alaposan ellenőrizte, hogy az elmúlt fél esz-
tendő során minden elvárása rendben teljesült-e, és 
csak ez után vált biztossá, hogy a Schiller valóban 
átveheti az Európai Parlament Nagykövet Iskolája 
kitüntető címet. Azzal egy tájékoztató tábla is járt, 
amely mostantól az iskola falán hirdeti az intéz-
ményre jellemző európai szemléletet. 

A projekt a következő tanévben folytatódik, még-
pedig egy szintt el feljebb lépve: a cél ugyanis az, 
hogy a Nagykövet Iskolák megosszák egymással a 
tapasztalataikat és a jó gyakorlataikat, hogy végül 
egyre bővülő országos és európai szintű partnerhá-
lózatot alkothassanak majd.

„Sváb”, német és európai kultúrában is otthon
EP Nag ykövet Iskola lett a Friedrich Schiller Gimnázium 

A
Az Európai Parlament Nagykövet Iskolája lett a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium. Az ezt tanúsító plaket-
tet az oktatási intézmény igazgatója a Budapesti Gazdasági Egyetemen Schöp� in György EP-képviselőtől vehette át. Az Euró-
pai Parlament valamennyi tagállamában elindított programban 25 magyarországi középiskola vesz részt. A kezdeményezés 
célja az, hogy felkeltse a � atalok érdeklődését az EU és az európai parlamenti demokrácia iránt, hogy informálja, valamint 
érzékenyítse őket a közös Európáért való felelősségvállalás iránt.


