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2016-2017.
A Nemzeti Választási Iroda, az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájával közreműködve, a 2016/2017-es tanévben
vetélkedőt hirdet középiskolás diákok számára.
1. A versenyben való részvétel feltételei
A versenyen középiskolai tanulói jogviszonyban álló diákok vehetnek részt.
A vetélkedő négyfős csapatok között zajlik. Egy iskola több csapattal is nevezhet. A csapat tagjai csak egy adott
iskolai diákjai lehetnek. A részvétel feltétele a jelentkezési lap megadott határidőig történő beérkezése. A
versenyszabályzat és a jelentkezési lap elérhető a Nemzeti Választási Iroda honlapján (valasztas.hu).
2. A vetélkedőről
2.1 A verseny célja, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A verseny célja, hogy a fiatalok már a középiskolában megismerhessék a demokratikus intézmények működését, a
választási rendszer alapvető szabályait, a demokratikus érdekérvényesítés módszereit, és az itt megszerzett
ismeretek birtokában tudatos választóvá váljanak, akik szavazatukkal befolyásolni tudják szűkebb és tágabb
környezetük jövőjét.
A kérdések és feladatok pártsemlegesen a választások, népszavazások és a magyarországi és európai uniós
intézmények működése, kiemelten az Európai Parlament köré csoportosulnak. Az eredményes részvételhez
szükséges olvasmányok listája elérhető a valasztas.hu internetes oldalon.
2.2. A vetélkedő három fordulóból áll:
I. Iskolai forduló. A csapatok saját iskolájukban, tanári felügyelet mellett, segédeszköz igénybevétele nélkül
kitöltik a Nemzeti Választási Iroda által megküldött lexikális tudást mérő kérdéssort.
Időpont: 2016. november 28.
II. Regionális fordulók. Az első fordulóban legjobb eredményt elért csapatok regionális döntőkben versenyeznek
tovább. A forduló feladatai azt mérik, hogy a versenyzők korábban megszerzett tudásukat miként képesek a
gyakorlatban hasznosítani, ezért ebben a fordulóban már hangsúlyosabban szerepelnek a kreativitást igénylő,
játékos szóbeli feladatok. A regionális forduló során sor kerülhet egy, a diákok által előzetesen elkészített feladat
bemutatására is.
Időpont: 2017. március
III. Országos döntő. A döntő résztvevői a régiónként legjobb eredményt elért csapatok, akik a II. forduló
tematikájának megfelelő feladatokban mérik össze tudásukat. Az országos döntő során sor kerülhet egy, a diákok
által előzetesen elkészített feladat bemutatására is.
Időpont: 2017. április
3. A nevezés módja, határideje
A meghirdetést követően a kitöltött jelentkezési lap elektronikus formában történő megküldésével lehet jelentkezni
a következő e-mail címen: vetelkedo@nvi.hu
Nevezési díj: nincs
Jelentkezési határidő: 2016. november 18.
4. Nyeremények, díjak
1. helyezett díja: minden csapattag értékes tárgynyereményt kap és utazást nyer iskolája részére 2017 őszén
Strasbourgba, az Euroscola programra (26 fő, 24 diák + 2 kísérő).
További részletek: http://www.europarl.hu/hu/ifjusag/euroscola.html
2. helyezett díja: minden csapattag értékes tárgynyereményben részesül
3. helyezett díja: minden csapattag értékes tárgynyereményben részesül
A vetélkedővel kapcsolatos minden információ megtalálható a valasztas.hu internetes oldalon. A vetélkedővel
kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a vetelkedo@nvi.hu e-mail címen vagy a 1-795-6343-as telefonszámon
kérhető tájékoztatás.

