MEGHÍVÓ
A Demokráciajáték az Országházban c. rendezvényre
"Demokráciajáték az Országházban" címmel rendezvénysorozatot indít 2012 márciusától havonta egy
alkalommal az Országgyűlés Társadalmi Kapcsolatok Hivatala, melyre ezúton invitáljuk a középiskolák diákjait.
Az egész naposra tervezett szerepjáték során a négy résztvevő középiskolás csoport (20-20 fővel) megvitat egy
törvényjavaslatot. A törvényjavaslat a fiatalokat is érintő témát dolgoz fel (pl. falfirka-készítés törvényi
szabályozása) azért, hogy a diákok érintettek, motiváltak legyenek. A játék iskolai felkészüléssel kezdődik,
melynek során a csoportok megismerkednek az Országgyűlés működésével, és felkészülnek a vitára kísérőtanáruk
és a szervezők segítségével.
A program során a négy csoport mindegyike egy-egy fiktív pártot jelenít meg, és igyekszik magáévá tenni a párt
gondolkodásmódját, értékrendjét, kapcsolatrendszerét. A pártok érdeklődési körét, véleményét előre rögzítjük: így
biztosítjuk, hogy a vitában résztvevő pártok különböző álláspontokat képviseljenek. A játék lehetőséget nyújt
közös álláspont kialakítására (frakcióülés), de a szakpolitikai vitán túl (bizottsági ülés) a pártok közötti vitának is
(plenáris ülés) helyet biztosítunk. A játék végén szavazásra kerül sor, ahol a törvényjavaslatot a diákok elfogadják
vagy elutasítják, továbbá szavaznak az egyes pártok által benyújtott módosító javaslatokról is. Ezt követően a
képviselőcsoportok – megválasztott szóvivők útján – sajtótájékoztatón ismertetik eredményeiket, kudarcaikat, és
véleményt nyilvánítanak a meghozott új törvény kapcsán.
A Demokráciajáték egy olyan rendezvény, melynek során a középiskolás diákok képviselők szerepét ölthetik
magukra, így testközelből tapasztalhatják meg az országgyűlési munkát. A Demokráciajáték jól kiegészíti a
Társadalomismeret órán tanultakat. A program célja aktivizálni, bevonni a diákokat a képviselők
mindennapjainak megismerésébe az Országgyűlés törvényalkotó munkájának modellezése által. Programunk
távlati célja, hogy a diákok érdeklődjenek a közélet iránt. Szeretnénk elérni, hogy a fiatalok merjenek véleményt
nyilvánítani és kulturált diskurzust folytatni őket érintő témákról, ezáltal a jövőben felelős állampolgárként
élhessenek. A program előzetes felkészülést, aktív hozzáállást kíván, melynek során a diákok bővíthetik
kommunikációs és érveléstechnikai ismereteiket, és csoportmunkában dolgozhatnak.
Sajtóvisszhang az első Demokráciajátékról:
http://index.indavideo.hu/video/demokraciajatek
http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/03/02/08/Demokraciajatek_az_Orszaghazban__diakok_kepviselo_szerepben.aspx

Szeretettel várjuk az érdeklődő középiskolai csoportok jelentkezését!

Jelentkezés és további információ:
Kerekes Margit 30/871-3455, 1/441-4596, demokraciajatek@parlament.hu
Budapest, 2012. március 7.

