
 

  

 

                  

                          Parlamenti Ifjúsági Nap 

2015. május 7. csütörtök 10.00-15.30 
 

Felhívás 10-11. évfolyamos középiskolás osztályok, 

csoportok számára 

 

A Parlamenti Ifjúsági Nap az Európai Ifjúsági Hét keretében kerül 

megrendezésre az NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda és az Országgyűlés 

Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága közös szervezésében. 

A Parlamenti Ifjúsági Nap célja, hogy a fiatalok bepillantást nyerjenek az 

Országgyűlés működésébe, megismerhessék a demokrácia alapintézményét, 

illetve a törvényhozás helyszínét, az Országházat. Emellett játékos formában 

próbára tehetik az Európai Unióról szóló ismereteiket is. 

Az Európa-szerte megrendezésre kerülő Európai Ifjúsági Hét (Magyarországon 

május 4-10. között) az Európai Bizottság kezdeményezése, melynek kiemelt 

témája idén az aktív részvétel, valamint a fiatalok és a döntéshozók között 

európai szinten zajló Strukturált Párbeszéd. A Parlamenti Ifjúsági Napra 

ellátogató mintegy 250 diák az esemény során hazai és európai uniós 

parlamenti képviselőkkel találkozhat, beszélgethet, interaktív játékban vehet 

részt, bejárhatja az Országházat, és megismerkedhet az EU ifjúsági 

programjával, az Erasmus+ programmal is, amely lehetőséget teremt a 

fiataloknak saját ötleteik, elképzeléseik megvalósítására. 

 

A Parlamenti Ifjúsági Nap tervezett programja: 

(A programok kisebb csoportokban, forgószínpad jelleggel valósulnak meg.) 

10:00-10:30 Érkezés 

10:30-11:10 Megnyitó 

11:10-12:10 Kérdezd a képviselőt! • Strukturált Párbeszéd a fiatalokkal 

12:10-13:00 Szendvicsebéd 

13:00-14:00 Parlamenti séta  

14:00-14:10 Szünet 

14:10-15:10 Kvíz • Téma: az Országgyűlés és az Európai Unió 



 

 

Jelentkezés: 

A Parlamenti Ifjúsági Napra való jelentkezés feltétele, hogy az osztályok 

átgondolják és összegyűjtsék azokat a témákat, kérdéseket, amelyeket a 

meghívott képviselőkkel meg szeretnének vitatni (néhány mondatban, 

maximum 5 kérdéssel). 

Az Országház-látogatáshoz a MÁV iskolai csoportok részére ingyenes utazást 

biztosít. Kérjük, a jelentkezési felületen jelezzék, amennyiben az ingyenes 

utazás lehetőségét igénybe szeretnék venni! A résztvevők számára a szervezők 

szendvicsebédet biztosítanak. 

Jelentkezni az online adatlap kitöltésével, a kísérő tanár(ok) megjelölésével és 

a diákok névsorának megadásával lehet. Várhatóan 8 osztály vehet részt a 

rendezvényen. Egy osztály részéről maximum 30 diák és két kísérő részvételét 

tudjuk támogatni. Az osztályok kiválasztásánál az általuk javasolt témákat és a 

földrajzi kiegyenlítettség szempontjait veszik figyelembe a szervezők. 

Jelentkezési határidő: 2015. április 15. éjfél 

Jelentkezni az alábbi linken lehet: http://bit.ly/parlamentinap2015  

 

További információ az Európai Ifjúsági Héttel kapcsolatban: 

www.eplusifjusag.hu - www.eurodesk.hu - www.facebook.com/EurodeskFLP 

 

További információ az Országház ifjúsági programjairól: 
https://www.facebook.com/parlamentikulonora 

 
 

 

 
Kapcsolat, további információ:  

 

Tarján Enikő     Karvalits Ivett 

NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda NCSSZI Eurodesk Magyarország 

Kommunikációs munkatárs   Eurodesk országos koordinátor 

eniko.tarjan@ncsszi.hu   ivett.karvalits@ncsszi.hu 

06 1 237 67 73    06 1 237 67 01 
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