„A parlamentarizmus története és állampolgári ismeretek”
akkreditált pedagógus továbbképzés az Országházban

Óraszám: 32 óra
Időpont: 2018. november 11-14.
Helyszín: Országház, 1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1-3.
Csoportlétszám: 10-30 fő
A képzés díjtalan.

A program rövid összefoglalása:
A továbbképzés célja, hogy közelebb hozza a törvényalkotást a pedagógusokhoz és –
rajtuk keresztül – a fiatalokhoz. Az átadni kívánt tudás továbbítására legalkalmasabbak
a történelem és társadalomismeret órák, így elsősorban a tematika történelemtanárok
számára készült, de minden pedagógusnak ajánljuk a képzést, aki akár osztályfőnöki-,
akár más alkalmakkor szívesen foglalkozna a törvényhozással.
A képzés során a résztvevők összefoglaló képet kapnak a magyar parlamentarizmus
történetéről, megismerik napjaink magyar Országgyűlésének működését, szervezetét,
feladatait és nyilvánosságát, a törvényalkotás folyamatának részleteit, a képviselői
feladatok sokrétűségét, a jelenlegi választási rendszer megalkotásának körülményeit.
Az előadásokat a törvényalkotással foglalkozó szakértők, valamint az Országgyűlés
képviselői tartják.
Az előadások ismeretanyagának elsajátításában szituációs és kvíz játékok, valamint a
parlamenti ülések, helyszínek meglátogatása, az Országgyűlés munkatársaival való
személyes találkozások segítenek.
A tanúsítvány kiadásához szükséges feltételek: jelenlét a képzés legalább 90%-án, a
vizsgafeladat teljesítése.
A vizsgafeladat egy óraterv elkészítése és megvalósítása. A képzés befejeztével a
képzésen bemutatásra került történelmi korszakok parlamentjeinek történetéből vagy
a mai Országgyűlés funkcióiból választva a pedagógus otthon elkészíti óratervét,
melyet non-formális tanulási módszerekkel színesít, hogy élvezhetőbb, és ezáltal
átadhatóbb legyen a tananyag a diákok számára. A pedagógus megtartja az általa
készített rendhagyó órát iskolájában, majd az óratervvel együtt az erről készült fotó
dokumentációt vagy videó felvételt elküldi a szervezőnek a képzést követő 30 napon
belül. Az óratervet a program szervezői és a szakértő előadók értékelik ki a beérkezéstől

számított 15 napon belül. Az értékelés szempontjai: a tanult ismeretek megjelenésének
mértéke; mennyire élményszerű az ismeretek átadása a diákok számára;
módszertanilag mennyire változatos. Az értékelés során a pedagógus „megfelelt” vagy
„nem felelt meg” minősítést kaphat, a tanúsítvány kiadásához „megfelelt” minősítés
szükséges.
Tematika:
Figyelem! A program rendkívüli esemény, állami protokollrendezvény miatt bármikor
módosulhat.
1. nap
Időbeosztás: 9:00-17:00
Ismertető: A pedagógusok történész-muzeológusaink által tartott szaktárlatvezetés
keretében megismerik „A magyar törvényhozás ezer éve” című állandó kiállítást és
ízelítőt kapnak múzeumpedagógiai foglalkozásainkból.
2. nap
Időbeosztás: 9:00-17:00
Mivel az Országház-látogatás nem képezi a tanagyag részét, arra a képzés kezdete előtt
8:00-tól kerül sor. Aki részt kíván venni a vezetésen, reggel 7:30-7:45 között várjuk a
találkozási ponton.
Ismertető: Napjaink országgyűlésének bemutatására, „alapozó” órákra várjuk a
résztvevőket. Megtudják, pontosan hogyan működik a magyar parlament, mi történik
az Országház falai között, illetve azt, hogy az állampolgárok hogyan követhetik mindezt
nyomon. A nap folyamán egyik diákrendezvényünk, a Parlamenti különóra plenáris
ülésére, valamint a Könyvtár gyűjteményébe is bepillanthatnak, illetve a választási
rendszerről bővíthetik ismereteiket.
3. nap
Időbeosztás: 9:00-17:00
Ismertető: A harmadik nap fókuszában a törvényhozás áll: a résztvevők megismerik a
törvényalkotás folyamatát és a szónoki praktikákat, majd képviselő szerepben ki is
próbálhatják a hallottakat. A törvényalkotás állomásaival pártokba tömörülve,
szerepjátékon keresztül ismerkednek meg: a munka a frakcióüléseken kezdődik, ahol a
pártok megvitatják álláspontjukat egy adott törvényjavaslattal kapcsolatban, kijelölik
vezérszónokukat, majd az általános vitán a frakciók már egymással ütköztetik a
frakcióüléseken kialakult véleményeket.

A játék előzetes felkészülést igényel, melyhez minden szükséges dokumentumot
megtalálnak a http://www.nemzetfotere.hu/pedagogustovabbkepzes „oktatócsomag”
fül alatt.
A nap zárásaképp egy összehasonlító előadást hallhatnak, melyben más országok
országgyűléseinek működését ismerhetik meg.
4. nap
Időpont: 9:00-16:00
Ismertető: Az utolsó napon bizottságban folytatódik az előző nap félbehagyott vita. A
játékot annak hitelessége érdekében egy előadás előzi meg a bizottsági munkáról,
annak szabályairól. Az ülést követően a gyorsírói munkáról hallhatnak érdekes
előadást, a képzés zárásaként pedig az Országgyűlés egy másik fő feladatáról, az
alkotmányozásról hallhatnak előadást.
Megközelítés, beléptetés:

A képzés résztvevői a Látogatóközpont felől tudnak belépni az épületbe.
A vendégeket belépéskor az előzetesen leadott születési dátumuk alapján
azonosítják, ezért kérjük, személyi igazolványaikkal (vagy más fényképes azonosítóval)
érkezzenek.

A gördülékeny kezdés érdekében kérjük, minden résztvevő 8:30-ig érkezzen meg
a Tisza István szobor elé.
A Kossuth térre autóval nem lehet behajtani, tömegközlekedéssel érkezőknek a 2es villamost vagy a 2-es metrót ajánljuk.
Akik a Nyugati pályaudvarról közelítik meg az Országházat, a 4-es vagy 6-os
villamossal juthatnak el a Jászai Mari térre, onnan választhatnak a körülbelül 5 perces
séta vagy a 2-es villamos közül, az első megálló: Országház Látogatóközpont.
Egyéb:
Az Országházban menzás étkezésre van lehetőség, illetve napközben kávét, üdítőt
a büfében vásárolhatnak a résztvevők. Mivel a képzés első napja vasárnapra esik, aznap
szendvicsebéddel várjuk a résztvevőket. Szállásról gondoskodni sajnos nem tudunk.

A képzéssel kapcsolatos kérdéseket és a jelentkezési lapokat a
pedagogustovabbkepzes@parlament.hu email címre várjuk.
A jelentkezési lap letölthető a http://www.nemzetfotere.hu/pedagogustovabbkepzes oldalról.

Várjuk képzésünkön!
Andrási Réka
+36 1/441-4405

