VERSENYFELHÍVÁS
Túl az első X-en - Tehetsz a jövődért, válassz!
2018-2019.
A Nemzeti Választási Iroda, az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodájával közreműködve, a
2018/2019-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 az emberi jogok, a választások, nemzetközi szervezetek működése,
kiemelten pedig az Európai Unió intézményei és működése köré csoportosulnak. Az eredményes
részvételhez szükséges tananyag elérhető a valasztas.hu internetes oldalon.
2.2. A vetélkedő három fordulóból áll:
I. Iskolai, online forduló. A csapatok saját iskolájuk számítógépein, tanári felügyelet mellett, segédeszköz
igénybevétele nélkül töltik ki az internetes felületen elérhető tesztet, mely elsősorban a diákok lexikális
tudását méri. Javasoljuk, hogy a csapatok jelentkezésénél vegyék figyelembe az iskola számítógép- vagy
egyéb, a feladat megoldására alkalmas termének szabad kapacitását!
Időpont: 2018. október 25.
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, amelyek helyenként megkövetelik a csapattagok egyéni
megnyilvánulását is. A regionális forduló során sor kerülhet egy, a diákok által előzetesen elkészített feladat
bemutatására is.
Időpont: 2018. november második és december első fele között.
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: 2019. február
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: 2018. szeptember 28.
4. Nyeremények, díjak
1. helyezett díja: minden csapattag értékes tárgynyereményt kap és utazást nyer iskolája részére
Strasbourgba, az Euroscola programra (24 diák + 2 kísérő). A kiutazásra a 2018/19-es tanév tavaszi féléve
során, egy előre rögzített napon kerül sor. 2018 november végéig minden résztvevő csapatnak elküldjük a
pontos dátumot.
További részletek: http://www.europarl.europa.eu/hungary/hu/fiatalok-es-oktatas/euroscola.html
2. helyezett díja: minden csapattag értékes tárgynyereményben részesül.

3. helyezett díja: minden csapattag értékes tárgynyereményben részesül.
A vetélkedővel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a vetelkedo@nvi.hu e-mail címen vagy a +36/1-7956343-as telefonszámon kérhető.
A vetélkedővel kapcsolatos információk elérhetők a valasztas.hu internetes oldalon. A szervezők a változtatás
jogát fenntartják.

