Készülj fel életed egyik legnagyobb kalandjára!
2013 nyarán indul az Immigropoly Nyári Egyetem!
Alakítsatok 3 fős csapatokat és jelentkezzetek egy kalandos vetélkedőre, melynek során különböző izgalmas,
kreativitást igénylő feladatokat kell megoldanotok Budapest utcáin.
Regisztrációhoz a felhíváshoz csatolt (illetve a Nyári Egyetem honlapján, a nyariegyetem.immigropoly.hu
oldalon letölthető) feladatlapot kell kitöltenetek, majd a már elkészített feladatlapot a weboldalon a
’Regisztráció’ menüpont alatt kell feltölteni a kért adatok megadásával együtt.
A résztvevő csapatok a nevezéskor feltöltött, kitöltött feladatlap alapján kerülnek kiválasztásra, melynek során a
legjobb 8 csapat utazhat el a budapesti rendezvényre. Az egyhetes nyári egyetem alatt szakértők által tartott
plenáris előadások és munkacsoportokban történő foglalkozás mellett terepmunkára is sor kerül, ugyanis a
szakmai programokkal párhuzamosan egy interaktív migrációs vetélkedő is zajlik, melyben a résztvevő
csapatoknak kell különböző (migrációval kapcsolatos) feladatokat megoldaniuk Budapest utcáin és bevándorlói
közösségek népszerű találkahelyein.
A nyári egyetem az Európai Integrációs Alap és a Belügyminisztérium támogatásával valósul meg, mely az Európai Unióban
élő harmadik országbeli állampolgárokat, az Európai Unió bevándorlási politikáját és a migrációt járja körül. A program
célja, hogy a felsőoktatásban tanuló diákok tájékozottabbá váljanak a 21. századi migrációs trendekkel kapcsolatban, és új
ismereteket szerezzenek a témában.

A nyári egyetemre BA, MA és PhD képzésben részt vevő hallgatók jelentkezését egyaránt várjuk.

A MEGHOSSZABBÍTOTT JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
(A KITÖLTÖTT FELADATLAPOK FELTÖLTÉSI HATÁRIDEJE): 2013. JÚNIUS 14.
A jelentkezési határidőt követő 10 munkanapon belül a szervezők minden regisztrált csapatot e-mailben értesítenek az
eredményről, valamint a továbbjutó csapatoknak elküldik a nyári egyetemmel kapcsolatos további tudnivalókat.

Jelentkezz és vegyél részt a nagy kalandban!

IMMIGROPOLY NYÁRI EGYETEM 2013

FELADATLAP

ESSZÉKÉRDÉS
1. Milyen előnyei vannak a migráns vállalkozásoknak? (max. 800 karakter) (14 pont)

KÉRDEZZ-FELELEK
2. Rövid kvíz kérdések. Válaszoljátok meg az alábbi kérdéseket! (20 pont)
•

Mi az a hidzsáb?

•

Melyik országban található az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal székhelye?

•

Melyik uniós tagállamban él a legnagyobb muzulmán közösség?

•

Hány éves koruktól folyamodhatnak állampolgárságért Franciaországban az illegális
bevándorlók gyermekei?

•

Mi az a nikáb?

•

Melyik évtől kötelező a bevándorlóknak a beutazás előtti nyelvi és kulturális teszt
Németországban?

•

Hogy hívják azt a német politikust, aki pár éve éles hangú bevándorlás ellenes könyvet írt?

•

Melyik harmadik ország állampolgárai élnek a legnagyobb számban Magyarországon?

•

Ki az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság jelenlegi elnöke?

•

Mi az a döner?

•

Melyik irányelv rögzíti az Unió területén legálisan tartózkodó harmadik országbeli
állampolgárok családegyesítési jogának feltételeit?

•

Melyik európai városban található a legnagyobb török közösség?

•

Melyik évben ért véget a második világháborút követő nagyarányú vendégmunkás beáramlás a
nyugat-európai országokba?

•

Jelenleg mennyi (tól-ig) külföldi állampolgár tartózkodik tartósan Magyarországon?

•

Hogy hívják azt a kongói-magyar származású televíziós és rádiós műsorvezetőt, színészt, aki
az egyik népszerű magyar televízió sorozatban is játszik.

A feladatlap letölthető: www.nyariegyetem.immigropoly.hu

3. Kinek a nevéhez köthetők az alábbi elhíresült mondatok? (2-2 pont, összesen 8 pont)
„Munkásokat hívtunk. De emberek jöttek.”

“Jöjjön fáradt, nincstelen,
A tömeg, mely szabadságért zihál:
Nyomorgó söpredéktek kell nekem.
A viharvert hontalanokra vár
Arany kapum, hol fáklyám emelem."

„A legegyszerűbb módja, hogy megítéljünk egy országot az, ha megnézzük, hányan akarnak bejutni
oda és hányan ki.”

„Vitatkozhatnak róla amennyit csak akarnak, hogy ki a felelős a bevándorlással kapcsolatos jelenlegi
problémáinkért, de tény, hogy mindhárom párt egy kibővített EU-ra szavazott nyitott határokkal és fél
milliárd emberrel. Nem értem, hogy miért nem képesek megérteni, hogy ha saját bevándorlási politikát
és határellenőrzést akarunk, akkor ki kell lépnünk az EU-ból. Csak az elmúlt héten hallhattuk Sarkozy
urat a francia EU elnökség terveiről mely tartalmaz egy Közös Bevándorlás Politikát. Talán mégis
értik és csak politikailag találják kellemetlennek, hogy megemlítsék; az emberek 80%-a saját
határaink ellenőrzéséért cserébe elhagyná az EU-t.”

A feladatlap letölthető: www.nyariegyetem.immigropoly.hu

4. Magyarázzátok meg az alábbi migrációhoz köthető fogalmakat maximum 3-4 mondatban!
(2-2 pont, összesen 30 pont)
exodus:
brain gain
push-faktor
banlieux:
asszimiláció:
diszkrimináció:
brain waste:
repatriálás:
kék kártya:
Broken-Britain:
Frontex:
amnesztia:
diaszpóra:
Dublini egyezmény:
persona non grata:

5. Gyűjtsetek össze legalább három regényt, melyet az EU-ban élő harmadik országbeli
bevándorló személyek írtak, az EU valamely hivatalos nyelvén (szerző, könyv címe, kiadó,
kiadás éve)! Négy vagy több regény összegyűjtése esetén plusz pont jár (maximum 5 könyvig).
(2-2 pont, 6 pont és pluszpontok)

A feladatlap letölthető: www.nyariegyetem.immigropoly.hu

6. Regisztráljatok az Immigropoly játékba (www.immigropoly.hu) és válaszoljatok az alábbi, a
játékban található karakterekkel kapcsolatos kérdésekre! (12 pont)
•

Kivel találkozik Shakira az isztambuli kikötőben?

•

Mi a neve annak az étteremnek Prágában, ahol Li munkát vállal?

•

Hova küld levelet Eltjana a genovai hotelből?

•

Kitől vásárol Shakira koncertjegyeket Frankfurtban?

•

Mit kap Nicanor a manilai Angel bárban Anitától?

•

Mi dolga volt Hakannak a hamburgi kikötőben?

•

Hol lepleződik le a „Khalifa”?

•

Hogy hívják Li szerelmét?

•

Hogy hívják Eltjana ellenfelét a párizsi Casino de Paris pókerversenyén?

•

Milyen információt tud meg Hakan a belgrádi óvárosban Sezer bácsitól?

•

Kinek a névjegykártyáját szerzi meg Nicanor a szingapúri Star casinóban?

•

Hol találkozik Rahim először brit barátjával Francisszel?

7. Melyik Európai Uniós tagállamokat és/vagy városokat rejtik az alábbi mondatok? (20 pont)
•

Az ország legnagyobb kikötője egyben az észak adriai tenger legnagyobb kapacitású konténer
kikötője is.

•

A stratégiailag fontos, aprócska ország fővárosának sikertelen 16. századi török ostroma az
oszmán birodalom hanyatlásának kezdetét is jelentette. Az ország ma az Észak Európába tartó
bevándorlók tranzit állomása.

•

A Földközi tenger partján, az ország déli részén fekvő város és környéke Európa egyik
legnagyobb zöldség termesztő ültetvénye. A helyi termelők több ezer, sokszor illegálisan ott
tartózkodó afrikai munkást alkalmaznak a szokványos fizetések töredékéért.

•

Az Európai Unió „legboldogabb országa”, a világ egyik legnagyobb sertés exportőre.

•

Egykori gyarmatosító országként utolsóként mondott le tengeren túli gyarmatáról.

A feladatlap letölthető: www.nyariegyetem.immigropoly.hu

•

Az ország nemzeti sportja a kosárlabda, két legnagyobb etnikai kisebbsége a lengyel és az
orosz.

•

Az Európai Unióban ennek az országnak az állampolgárai a legkevésbé vallásosak.

•

A 20. század során az országban élő törököket számos inzultus érte, kitelepítésükre több
program indult. Ennek ellenére az ország lakosságának még mindig közel 10 százaléka török.

•

Ezen ország pár hónappal ez előtt azzal került a hírekbe, hogy egy aprócska falujának pontos
mását építették meg a kínaiak Hong Kongtól 60 km-re.

•

Az országban három hivatalos nyelv létezik.

8. Gyűjtsetek össze legalább 10 harmadik országból származó migráns hátterű kortárs magyar
közéleti szereplőt, hírességet. (név, foglalkozás, származása vagy szülője/szülei származása, 1-1
pont, összesen 10 pont)!

A feladatlap letölthető: www.nyariegyetem.immigropoly.hu

