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 Országházat. A Van
beleszólásod! Parlamenti Ifjúsági Nap hetedik alkalommal kerül megrendezésre 2018. október
19-én, a Tempus Közalapítvány, az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési
Igazgatósága, valamint az Európai Parlament magyarországi Kapcsolattartó Irodájának közös
szervezésében.
A Parlamenti Ifjúsági Napon részt vevő 250 diák a nap során hazai és európai uniós
parlamenti képviselőkkel beszélgethet, interaktív vitajátékban modellezheti a döntéshozatali
folyamatokat, bejárhatja az Országházat, és megismerkedhet az EU ifjúsági programjával, az
Erasmus+ programmal is, amely lehetőséget teremt a fiataloknak saját ötleteik megvalósítására.
A program fókuszában idén az európai parlamenti választások 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 Euroscolaprogramján 2019 első félévében.

PROGRAMTERV
10.30-10.40 KÖSZÖNTŐ (Felsőházi ülésterem)
10.40-10.55 HALLASD A HANGOD! - szavazás
11.00-12.20 A) KÉRDEZD A KÉPVISELŐT! – fiatalok és döntéshozók párbeszéde
B) VITAJÁTÉK – interaktív műhely a döntéshozatalról
12.20-13.10

Ebédszünet

13.10-14.30 A) KÉRDEZD A KÉPVISELŐT! – fiatalok és döntéshozók párbeszéde
B) VITAJÁTÉK – interaktív műhely a döntéshozatalról
14.30-14.45 Díszőrség bemutatója
15.00-15.30 Parlamenti séta

HOGYAN LEHET JELENTKEZNI A PROGRAMRA?
Jelentkezni az alábbi 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 Országház-látogatáshoz a MÁV iskolai csoportok részére
ingyenes utazást biztosít. A résztvevők számára a szervezők szendvicsebédet biztosítanak.
Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 28. éjfél
JELENTKEZÉSI LAP
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 megadták azokat a kérdéseket, amiket
a képviselőknek fel szeretnének tenni (maximum 5 kérdés).
2.) A földrajzi kiegyenlítettség és az iskolák sokszínűségének biztosítása.
3.) Egy rövid, az osztály/csoport által közösen készített videó beküldése, melynek témája:
Miért fontos, hogy te is beleszólj Európa jövőjébe? Szavazz az európai parlamenti
választásokon 2019-ben! Maximum 1 perces videókat várunk, ez lehet például
okostelefonnal készített videóüzenet.
A SZERVEZŐK
A Tempus Közalapítvány és az Erasmus+ program: honlap – Facebook oldal – Tempus
Közalapítvány
Az Országház ifjúsági programjai: Parlamenti különóra – Mint-a-Parlament –
Demokráciajátékosok Baráti Köre - Múzeumpedagógia
Európai Parlament Kapcsolattartó Irodája Magyarországon: 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

