
 

Felhívás 10-11. 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 kilencedik alkalommal kerül 

megrendezésre 2020. október 2-án, a Tempus Közalapítvány, az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és 

Közművelődési Igazgatósága, valamint az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodájának közös 

szervezésében, az Eurodesk nemzetközi ifjúsági információs hálózat Time to Move kampányának keretein 

belül. 

A Parlamenti Ifjúsági Napon részt vevő 300 diák a nap során hazai és európai uniós parlamenti 

képviselőkkel beszélgethet, csapatot alkotva helyi szintű problémáik megoldásán 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 a 

helyi szintű ifjúsági kezdeményezések állnak. 

A csoportok aktív részvételét – a felkészülést és a kreatív beszámolót – szakmai zsűri értékeli. Az általuk 

legjobbnak talált osztály fődíja részvételi lehetőség az Európai Parlament strasbourgi Euroscola-

programján. 

PROGRAMTERV 

10.30-10.45  Megnyitó (Felsőházi ülésterem) 

10.45-11.00 Hallasd a hangod! - szavazás 

11.00-12.20 A) Kérdezd a képviselőt! – fiatalok és döntéshozók párbeszéde 

B) Ötletből változás– műhelymunka a helyi ifjúsági kezdeményezésekről 

12.20-13.15  Ebédszünet 

13.15-14.35  A) Kérdezd a képviselőt! – fiatalok és döntéshozók párbeszéde 

B) Ötletből változás – műhelymunka a helyi ifjúsági kezdeményezésekről 

14.35-14.50 Díszőrség bemutatója  

15.00-15.30 Parlamenti séta 

A programváltozás jogát fenntartjuk! 



 

FONTOS! A rendezvény csak abban az esetben kerül megrendezésre, amennyiben a koronavírus 

járvány kiváltotta rendkívüli helyzet kapcsán hatályba lépett korlátozások megszűnnek, illetve a 

kormány által esetlegesen hozott további intézkedések azt lehetővé teszik. 

 

HOGYAN LEHET JELENTKEZNI A PROGRAMRA? 

A programon az idén tavasszal 10-11. évfolyamos középiskolai osztályok, csoportok vehetnek részt. 

Jelentkezni az alábbi online adatlap kitöltésével lehet. Várhatóan 10 osztály vehet részt a rendezvényen. A 

programon a részvétel ingyenes. Egy osztály részéről 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.  

Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2020. május 31. dél 

 

JELENTKEZÉS 

 

A KIVÁLASZTÁS FELTÉTELEI 

A Parlamenti Ifjúsági Napon részt vevő osztályokat a jelentkezők közül a szervezők az alábbi szempontok 

alapján választják ki: 

1. Az osztályok átgondolták és a jelentkezési lapon megadják azokat a kérdéseket, amiket a 

képviselőknek fel szeretnének tenni (országos és EU-s szinteket érintő, maximum 5 kérdés)* 

2. A földrajzi kiegyenlítettség és az iskolák sokszínűségének biztosítása.  

3. Egy az osztály/csoport által közösen készített szöveges és képes összeállítás beküldése, melynek 

témája egy olyan helyi igény bemutatása, melynek megoldása pozitív változást ér el a csoport saját 

közösségében.   

Maximum 2 oldalas szöveget és hozzá bármilyen technikával és méretben elkészített figyelemfelkeltő 

plakátot várunk, amelyekben az osztályok bemutatnak egy, a közösségüket érintő, 

lakóhelyükön/iskolai környezetükben létező problémát, mely megoldásának kulcsa az ő kezükben 

van. A szöveg elsősorban ismertesse a problémát és annak fontosságát, relevanciáját a csoport 

számára, a plakát pedig legyen figyelemfelkeltő, meggyőző, kreatív, saját ötleten alapuló és a csoport 

valós igényeire reflektáló.* 

Az összeállítást a rendezvenytka@gmail.com e-mail címre várjuk.  

 

*A kiválasztás feltételeinek részletesebb magyarázatát a Felhívás MELLÉKLETE tartalmazza. 

 

https://tka.hu/rendezveny/13581/van-beleszolasod-parlamenti-ifjusagi-nap-2020
mailto:rendezvenytka@gmail.com


 

A kiválasztás eredményéről legkésőbb 2020. június 12-ig értesítjük az osztályokat. 

 

A SZERVEZŐK  

A Tempus Közalapítvány és az Erasmus+ program: honlap – Facebook oldal – Tempus Közalapítvány 
Az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóságának pedagógiai programjai: 
Parlamenti Különóra – Múzeumpedagógia – Demokráciajáték – Mint-a-Parlament 
Európai Parlament Kapcsolattartó Irodája Magyarországon: honlap – Facebook oldal – Instagram oldal 

 

 

További információ 

 

Kurdi Mónika 

Eurodesk referens 

monika.kurdi@tpf.hu 

 

Somogyi Dorottya 

Junior Kommunikációs munkatárs 

dorottya.somogyi@tpf.hu 

 

http://www.eplusifjusag.hu/
https://www.facebook.com/EurodeskFLP/?ref=hl
http://tka.hu/
https://www.parlament.hu/web/orszaghaz/parlamentik
https://www.parlament.hu/web/orszaghaz/m%C3%BAzeumpedag%C3%B3gia
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http://www.europarl.hu/
https://www.facebook.com/EuropaiParlament/
https://www.instagram.com/europaiparlament/
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