
     
 

 
IFJÚSÁGNEVELÉSI KONFERENCIA ÉS DIÁKPARLAMENT 

Balassagyarmat, 2011. június 8.  
 
Az ifjúságnevelési konferencia, oktatási és 
ifjúságnevelési szakemberek, középiskolák 
igazgatói részvételével zajlott. 
A délelőtti szakmai előadások folyamán 
megismertük a testvértelepülések oktatási 
rendszerét. Betekintést nyertek a résztvevők 

Nógrád megye oktatáspolitikai koncepciójába, a rendőrség ifjúságvédelmi 
bűnmegelőzési munkájába és Balassagyarmat ifjúsági koncepciójába. 
Délután a balassagyarmati középiskolák igazgatói prezentációkat tartottak, 
melyben bemutatták képzési rendszerüket és speciális képzési formáikat. 
A prezentációkat követő kötetlen beszélgetések során a testvériskolai 
kapcsolatok kialakításában, közös projektekben 
való részvételi lehetőségek feltárásában 
történtek megállapodások. 
A konferencián elhangzottak összegzéseként 
elmondható, hogy a mai európai polgárnak 
alkalmazkodnia kell a technológiai, politikai és 
gazdasági változásokhoz, szembe kell nézni a 
globalizáció kihívásaival Az iskolai oktatásnak 
ezekkel a társadalmi, és gazdasági 
változásokkal összhangban kell lennie. Mindenki számára egyenlő esélyeket kell 
teremteni a tanulásra, a szükséges készségek, és kompetenciák elsajátításához 
mindenkinek helyet kell kapnia valamely oktatási intézményben, formában. Az 
iskoláknak elő kell segíteni a hátrányos helyzetű rétegek, a fogyatékkal élők és a 
kisebbség társadalomba való integrációját. Az oktatás minden szintjén meg kell 
valósítani a demokratikus állampolgárrá nevelés programját. 

Az ifjúságnevelési konferenciával 
párhuzamosan ülésezett a DIÁKPARLAMENT. 
Mindenkinek tanulnia kell a demokráciát, és 
ezzel együtt állampolgári jogainkat, 
kötelességünket és felelősségünket, az 
iskolákban működő diákszervezetek az aktív 
állampolgárrá válást segítik elő. Az aktív 
részvétel megköveteli az érdeklődést a szűkebb 



és tágabb közösség az osztály,- az iskola,- a lakókörnyezet,- az ország és Európa 
mindennapi problémájával szemben. 
Ezt segítette elő a diákparlament, melyen először a házigazdák tartottak 
prezentációt a diákéletéről, és a diákönkormányzatokról. Az ülésén vesznek 
részt vettek a testvértelepülések diákdelegációi és a város középiskoláinak 
diákönkormányzatai, összesen150 diák .A diákönkormányzatok aktív 
demokratikus közösségek, melyben a tagok együtt gondolkodnak, fogalmazzák 
meg céljaikat és alakítják közösségük életét. 
A diákönkormányzatok az ifjúsági demokratikus 
érdekvédelmi szervezetei, melyek biztosítják, hogy a 
fiatalok gyakorolhassák a saját életük és közösségeik 
önálló megszervezésének jogát, hatékonyabb érdek-
képviseleti és demokráciagyakorlási feladatokat. A 
Diákönkormányzati vezetők feladata az információk 
közvetítése, a diákság teljes körű aktivizálása, különböző sport, bemutató és 
vetélkedő csapatok szerveződésének irányítása, és a rendezvények során ezek 
munkájának koordinálása, segítése. A konferencia második részébe a vendég 
delegációk mutatták be iskolájuk diákéletét. Megtudtuk, nagyon hasonlítanak a 
képzési rendszerek, a vizsgáztatás módjában a tanév és a szünetek hosszában 
vannak különbségek.. Mindenhol működnek diákszervezetek, de a 
balassagyarmati diákönkormányzatok tevékenysége komplexebb. A résztvevők 
közül a szlovák delegáció jelezte szándékát, hogy a balassagyarmatihoz 
hasonlóan működő diákszervezet kialakításáról. A tanácskozás után a 
házigazdák vezetésével városnéző sétára indultak a vendégek, amely nagyon jó 
hangulatban telt. A konferencia és a városi séta kiváló lehetőséget nyújtott a 
tanult idegen nyelv gyakorlására, megerősítette a diákokban az idegen nyelv 
tanulásának fontosságát. A Diákparlament és az ifjúságnevelési konferencia 
bizonyította közös európai gondolkodás és együttműködés szükségességét és 
fontosságát. 
 
 

            
 
 

          
 
 
         
         


