FELHÍVÁS
11-12. évfolyamos középiskolai osztályok/csoportok részére
Mindannyiunk számára fontos, hogy a fiatalok megtanuljanak beleszólni a róluk szóló döntésekbe, a
jövőben pedig aktívan részt vegyenek az őket érintő közösségi ügyek megoldásában. Alkalmat
szeretnénk ezért teremteni arra, hogy megismerhessék a demokrácia alapintézményét, a Parlamentet és
a törvényhozás helyszínét, az országgyűlést. A Van beleszólásod! Parlamenti Ifjúsági Nap tizedik
alkalommal kerül megrendezésre 2021. november 12-én, a Tempus Közalapítvány, a Nemzeti Ifjúsági
Tanács, az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága, valamint az
Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodájának közös szervezésében.
A Parlamenti Ifjúsági Napon részt vevő 300 diák a nap során hazai és európai uniós parlamenti
képviselőkkel beszélgethet, csapatot alkotva gondolkodhat a társaival közösen egy
műhelyfoglalkozás keretében, bejárhatja az Országházat, és megismerkedhet az EU ifjúsági
lehetőségeivel, az Erasmus+ programmal és az Európai Szolidaritási Testülettel. A program
fókuszában idén az Európa jövőjéről szóló konferencia áll.
PROGRAMTERV
10.30-10.45
10.45-11.00
11.00-12.20
12.20-13.15
13.15-14.35
14.35-14.50
15.00-15.30

Megnyitó (Felsőházi ülésterem)
Hallasd a hangod! - szavazás
A) Kérdezd a képviselőt! – fiatalok és döntéshozók párbeszéde
B) Alakítsd a jövőt! – műhelymunka
Ebédszünet
A) Kérdezd a képviselőt! – fiatalok és döntéshozók párbeszéde
B) Alakítsd a jövőt! – műhelymunka
Díszőrség bemutatója
Parlamenti séta

A programváltozás jogát fenntartjuk!
FONTOS! A rendezvény csak abban az esetben kerül megrendezésre, amennyiben nem kerül sor a
koronavírus járvány kiváltotta helyzet kapcsán korlátozásokra, illetve a kormány által esetlegesen
hozott további intézkedések azt lehetővé teszik. A programon részvételre annak megtartásakor
irányadó járványügyi szabályok lesznek érvényesek.

HOGYAN LEHET JELENTKEZNI A PROGRAMRA?
A programon az idén 11-12. évfolyamos középiskolai osztályok, csoportok vehetnek részt. Jelentkezni
az alábbi online adatlap kitöltésével lehet. Várhatóan 10 osztály/csoport vehet részt a rendezvényen. A
programon a részvétel ingyenes. Egy osztály/csoport részéről minimum 20 - maximum 30 diák és két
kísérő részvételét tudjuk támogatni. Az Országház-látogatáshoz a MÁV iskolai csoportok részére
ingyenes utazást biztosít. A résztvevők számára a szervezők szendvicsebédet biztosítanak.

Jelentkezési határidő: 2021. október 11. dél
JELENTKEZÉS
A KIVÁLASZTÁS FELTÉTELEI
A Parlamenti Ifjúsági Napon részt vevő osztályokat a jelentkezők közül a szervezők az alábbi
szempontok alapján választják ki:
1. A földrajzi kiegyenlítettség és az iskolák sokszínűségének biztosítása.
2. Előnyt élvez az az iskola, amely még nem vett részt Parlamenti Ifjúsági Napon.
3. A jelentkező osztály/csoport megfelel a létszám elvárásoknak.
4. A jelentkezés (a beküldendő anyagokkal együtt) a megadott határidőig, hiánytalanul
megtörténik.
5. Az osztályok átgondolták és a jelentkezési lapon megadják azokat a kérdéseket, melyeket a
képviselőknek fel szeretnének tenni (országos és EU-s szinteket érintő, maximum 3-3 kérdés)*
6. A jelentkező osztály/csoport írásban elküldik rövid bemutatkozásukat.
7. Elkészíti az osztály/csoport azt a szöveges feladatot, melynek témája kapcsolódik Európa
jövőjéhez.
*A jelentkezéshez szükséges feladatok (képviselőknek szánt kérdések, szöveges feladat) részletes
leírását a Felhívás MELLÉKLETE tartalmazza.
A szöveges összeállítást (bemutatkozás,
parlamentinap@tpf.hu e-mail címre várjuk.

képviselői

kérdések,

szöveges

feladat)

a

A beérkezett jelentkezéseket, írásos anyagokat az esemény szervezésében közreműködő
partnerszervezetek véleményezik, ill. közös megegyezéssel kerül kiválasztásra az eseményen
részt vevő 10 osztály / csoport.
A kiválasztás eredményéről legkésőbb 2021. október 18-ig értesítjük az osztályokat.
A kiválasztott iskolák az esszével kapcsolatban visszajelzést, és további ötleteket kapnak egy online felkészítő
alkalom során, a programot megelőzően, a Nemzeti Ifjúsági Tanács szervezésében. Ennek részleteiről külön
levélben fognak visszajelzést kapni azok az iskolák, melyeknek támogatjuk az eseményen való részvételét.

A SZERVEZŐK
Tempus Közalapítvány és az Erasmus+ program: honlap – Facebook oldal – Tempus Közalapítvány
Nemzeti Ifjúsági Tanács: honlap – Facebook oldal - Instagram
Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóságának pedagógiai programjai:
Parlamenti Különóra – Múzeumpedagógia – Demokráciajáték – Mint-a-Parlament
Országház Instagram - Országgyűlési Múzeum Facebook (a pedagógiai programok közösségi oldala)
Európai Parlament Kapcsolattartó Irodája Magyarországon: honlap – Facebook oldal – Instagram
oldal

További információ:
Kurdi Mónika, Eurodesk referens, monika.kurdi@tpf.hu
Hargitai Ágnes, Kommunikációs koordinátor, agnes.hargitai@tpf.hu

