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Будућност нашег града
Да ли спадате у групу ученика који имају између 16 и 19 
година, а заинтересовани сте за скупштинске дебате? 
Уколико јесте, Wissenschaft im Dialog вас позива да будете део 
Европског ђачког парламента у Београду. Кроз радне групе и у 
раду са научницима, дискутоваћете о најновијим питањима на 
тему „Будућност нашег града“ и припремићете се и водити 
парламентарну дебату.

Да ли бисте желели да дискутујете о релевантним темама о 
будућности са ученицима из целе Европе и то на енглеском 
језику? Петоро вас ће добити прилику да размени идеје и 
мишљења са још 95 ученика из Европе на завршном 
Европском ђачком парламенту у Копенхагену, у јуну 2014. 

Можете да учествујете уколико имате између 16 и 19 година и 
уколико сте заинтересовани за науку и парламентарне дебате. 
Можете да се пријавите индивидуално, као група или као цео 
разред. 

Теме:
• Демографија у граду – које су промене пред нама?
• Град. Клима. Промене.
• Прикључи се и учествуј у грађанском дијалогу
• Енергетски ефикасне куће и станови
• Паметан град – живот у урбаној средини

Ђачки парламент
Ђачки парламент ће се одржати од петка 8. новембра до 
недеље 10. новембра 2013. у Народној скупштини Републике 
Србије. Током три дана радићете активно на проналажењу 
решења за сваку подтему у седам радних група. Учешће је 
бесплатно и биће обезбеђено послужење (кетеринг).

Резултати 
Ваши position papers и резултати ће се сумирати и биће 
постављени на веб-сајт пројекта www.student-parliaments.eu 
одмах након завршетка ђачког парламента. Поред тога, 
резултати ће послужити као основа за финалну дебату  
Европског ђачког парламента у Копенхагену и самим тим о 
њима ће дискутовати ученици из целе Европе.

Европски ђачки парламенти о науци

Покренут од стране Wissenschaft im Dialog из Берлина, 
пројекат „Европски ђачки парламент� има за циљ јачање 
дијалога између ученика узраста 16 до 19 година и научних 
истраживача у Европи. У периоду од три дана, ученици ће се 
упознати са парламентарним процесима одлучивања кроз 
симулацију рада скупштине. Бавиће се различитим аспектима 
теме „Будућност нашег града� и припремиће финалну 
парламентарну дебату кроз рад у групама и кроз стручне 
расправе. Око 2000 ученика из целе Европе ће учествовати у 
20 националних парламената. Сто одабраних ће имати 
прилику да учествује на завршном Европском ђачком 
парламенту, који ће се одржати током конференције 
Европског научног форума (Euroscience Open Forum 
conference) у Копенхагену 2014. Пројекат је финансиран од 
стране Фондације „Роберт Бош“ (Robert Bosch Foundation).
Више информација о самом пројекту: 
www.student-parliaments.eu

Пријаве и додатне информације

Тијана Поповић
Центар за промоцију науке
Макензијева 24
11000 Београд
Тел:  +381.11.24.00.260
Е адреса: djackiparlament@cpn.rs

Центар за промоцију науке

Центар за промоцију науке је државна 
институција која се бави промоцијом и 
популаризацијом науке. Основан је 2010. 
године са идејом да науку приближи 
широј јавности и повећа научну 
писменост. ЦПН успешно организује 
манифестације, панел-дискусије и 
изложбе и на тај начин различите научне 
области чини доступним широј публици.
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