
            

 

 

 

 
 

 

 

Felhívás 10-11. évfolyamos középiskolás  

osztályok, csoportok számára 
 

A „Van beleszólásod!” Parlamenti Ifjúsági Nap 2017. március 31-én kerül megrendezésre, immár hatodik 

alkalommal, a Tempus Közalapítvány, az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési 

Igazgatósága, valamint az Európai Parlament magyarországi Tájékoztatási Irodája közös szervezésében.  

A Parlamenti Ifjúsági Nap célja, hogy a fiatalok megismerhessék a demokrácia alapintézményét és a 

törvényhozás helyszínét, az Országházat, megtanuljanak beleszólni a róluk szóló döntésekbe, a jövőben 

pedig aktívan részt vegyenek az őket érintő közösségi ügyek megoldásában. 

 

A Parlamenti Ifjúsági Napon részt vevő 250 diák a nap során hazai és európai uniós parlamenti 

képviselőkkel beszélgethet, interaktív vitajátékban vehet részt, bejárhatja az Országházat, és 

megismerkedhet az Erasmus+ programmal, amely lehetőséget teremt a fiataloknak saját ötleteik 

megvalósítására. 

A képviselői vita a fiatalok saját, előre átgondolt kérdéseire, a vitajáték pedig az őket érintő témákra épül, 

melyeket a helyszínen megvitathatnak. A programok forgószínpadszerűen valósulnak meg a nap során, így 

az összes fiatal részt vehet minden programelemben. 

A csoportok részvételét - a felkészüléssel és a kreatív beszámolóval együtt - szakmai zsűri értékeli. Az 

általuk legjobbnak talált osztály fődíja az Euroscola-programon való részvétel Strasbourgban, az Európai 

Parlament magyarországi Tájékoztatási Irodája támogatásával. 

 

TERVEZETT PROGRAM 

09:30-10:20  Érkezés 

10:30-11:00  MEGNYITÓ 

11:10-12:25  KÉRDEZD A KÉPVISELŐT! – STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD 

12:25-13:15  Szendvicsebéd 

13:15-14:30  KI MIT TUD A DEMOKRÁCIÁRÓL? – VITAJÁTÉK 

14.30-14.45 Díszőrség bemutatója 

15:00-15:30  PARLAMENTI SÉTA (választható, budapesti iskolák számára 9.15-9.45) 

 



            

 

 

 

 

 

JELENTKEZÉS 

A Parlamenti Ifjúsági Napra való jelentkezés feltétele, hogy az osztályok átgondolják és összegyűjtsék 

azokat a témákat, kérdéseket, amelyeket a meghívott képviselőkkel meg szeretnének vitatni (néhány 

mondatban, maximum 5 kérdéssel). 

Jelentkezni az online adatlap kitöltésével lehet. Várhatóan 8 osztály vehet részt a rendezvényen. A 

programon a részvétel ingyenes. Egy osztály részéről maximum 30 diák és két kísérő részvételét tudjuk 

támogatni. Az osztályok kiválasztásánál az általuk javasolt témákat és a földrajzi kiegyenlítettség 

szempontjait veszik figyelembe a szervezők. Előnyt jelent, ha a diákok küldenek egy rövid bemutatkozó 

üzenetet (maximum 2 perces, okostelefonnal készített videóüzenet). 

Az Országház-látogatáshoz a MÁV iskolai csoportok részére ingyenes utazást biztosít. Kérjük, a jelentkezési 

felületen jelezzék, amennyiben az ingyenes utazás lehetőségét igénybe szeretnék venni! A résztvevők 

számára a szervezők szendvicsebédet biztosítanak.  

 

Jelentkezési határidő: 2017. március 8. szerda dél 

Jelentkezési lap  

 

 

 

A SZERVEZŐK, LINKEK 

A Tempus Közalapítványról és az Erasmus+ programról: honlap – Facebook oldal – Tempus Közalapítvány 
Az Országház ifjúsági programjairól: Parlamenti különóra – Mint-a-Parlament – Demokráciajátékosok Baráti 
Köre - Múzeumpedagógia 
Európai Parlament magyarországi Tájékoztatási Irodája: honlap – Facebook oldal -  Euroscola-program  
 
 

 

További információ:  

Tarján Enikő 
Kommunikációs munkatárs 
Tempus Közalapítvány 
eniko.tarjan@tpf.hu 
+36 1 237 13 00/ 316-os mellék 
 

https://goo.gl/forms/zc3oBeHIC14wIFUa2
http://www.eplusifjusag.hu/
https://www.facebook.com/EurodeskFLP/?ref=hl
http://tka.hu/
https://www.facebook.com/parlamentikulonora
https://www.facebook.com/mintaparlament
https://www.facebook.com/demokraciajatekosokbaratikore
https://www.facebook.com/demokraciajatekosokbaratikore
http://www.nemzetfotere.hu/muzeumpedagogia
http://www.europarl.hu/
https://www.facebook.com/Europai.Parlament.Tajekoztatasi.Irodaja/
http://euroscola.hu/euroscola/
mailto:eniko.tarjan@tpf.hu

