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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (European Youth Parliament, EYP, ΕΚΝ)
οργανώνει περίπου εξακόσιες (600) δράσεις και εντάσσει σε αυτές περίπου
είκοσι χιλιάδες νέους (20,000) το χρόνο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριοι
στόχοι του είναι η προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση των
νέων, η πρωτοβουλία αλλά και η ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών
δεξιοτήτων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (Ε.Κ.Ν.Ε.) είναι μία από τις 40  Εθνικές
Επιτροπές του ΕΚΝ και έχει συσταθεί στη Θεσσαλονίκη, κατά το ελληνικό
δίκαιο, ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το έτος 1994. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος διοργανώνει ετησίως δύο (2) Εθνικές Συνδιασκέψεις
Επιλογής μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα αλλά και άλλες
εκπαιδευτικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ενεργοποιώντας
μαθητές από περισσότερα από εκατό (100) σχολεία.

το ευρωπαϊκο κοινοβουλιο
νεων ελλαδοσ



Για μία ακόμη χρονιά, στις 19 με 22 Απριλίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων
Ελλάδος διοργανώνει την ετήσια Εθνική Συνδιάσκεψη του στην Αθήνα.
Η 39η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής θα απασχολήσει εκατόν είκοσι (120)
μαθητές από Λύκεια των Περιφερειών Αττικής, Αχαΐας και Βοιωτίας και
εβδομήντα (70) νέα αλλά και πεπειραμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Νέων τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Στόχος της συνδιάσκεψης είναι να επιλεγούν τριάντα (30) μαθητές εκ των
οποίων οι έξι (6) πρώτοι θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην επερχόμενη
Διεθνή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων το Φθινόπωρο του 2019
στο Αμβούργο της Γερμανίας. Παρ’ όλα αυτά, οι υπόλοιποι θα έχουν ακόμη τη
δυνατότητα να συμμετάσχουν σε λοιπές δράσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η 39η Εθνικη συνδιασκεψη
επιλογησ



Τελευταίο μέρος της συνδιάσκεψης
αποτελεί το General Assembly (GA),
όπου συζητούνται τα ψηφίσματα
στα οποία έχουν καταλήξει οι
επιτροπές, τηρώντας τους κανόνες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Σκοπός είναι η κάθε επιτροπή να
υπερασπισθεί το ψήφισμα της και
να υπερψηφιστεί από τις υπόλοιπες
επιτροπές.
Το πρόγραμμα επίσης εμπλουτίζεται
με διάφορες άλλες δραστηριότητες
που προσδίδουν στον ακαδημαϊκό
χαρακτήρα της συνδιάσκεψης.

Οι εργασίες της συνδιάσκεψης χωρίζονται σε τρείς (3) τομείς :
Δόμηση Ομάδων (Teambuilding), Εργασίες Επιτροπών (Committee
Work), Ολομέλεια (General Assembly).

Κατά τη διάρκεια του Teambuilding
διεξάγονται ομαδικές δραστηριότητες
που προωθούν την συνεργασία μεταξύ
των συμμετεχόντων με αποτέλεσμα την
δημιουργία μιας σταθερής βάσης για
την μετέπειτα συνεργασία τους.
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες
εμπλέκονται στις διαδικασίες του
Committee Work.
Σε αυτό το στάδιο, οι μαθητές
συζητούν και αναλύουν διεξοδικά τα
θέματα των επιτροπών τους, ώστε να
καταλήξουν στην εύρεση λύσεων τους
για τη δημιουργία ενός ψηφίσματος
(Resolution).

οι εργασιεσ τησ
συνδιασκεψησ



Για μία Ένωση που έχει ελεύθερα αποφασίσει να βασίζεται στις αξίες του
σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της Δημοκρατίας
και της ισότητας, η εξασφάλιση απασχόλησης για τους νέους και η παροχή
ίσων ευκαιριών δεν θα μπορούσε παρά να αποτελεί βασικό της στόχο. Η
ισχυροποίηση της νέας ευρωπαϊκής γενιάς στο χώρο εργασίας και όχι μόνο, θα
οδηγήσει σε μία ανανέωση της Ένωσης σε όλα τα επίπεδα . Γι’ αυτό θεωρούμε
πως η επιλεγμένη θεματική απηχεί στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια
ανασύστασης του εργατικού της δυναμικού και στη δημιουργία νέων και πιο
ευέλικτων σχεδίων για την τόνωση αυτή, που θα στηρίζεται στην άσκηση και
μαθητεία υψηλής ποιότητας.

Άλλωστε, οι νέοι, ως ενεργοί πολίτες της Ε.Ε., και θέλουν και μπορούν να
συμβάλουν στην ευρωπαϊκή ανανέωση αρκεί να έχουν τα κατάλληλα εφόδια,
ώστε ο προσδιορισμός «γηραιά» να απηχεί μόνο το ιστορικό βάθος της
Ευρώπης και όχι τις πολιτικές της. Συνεπώς, ελπίζουμε πως αυτό το συνέδριο
θα αποτελέσει το έναυσμα για τους συμμετέχοντες για προσωπική αναζήτηση
και διαμόρφωση απόψεων ύστερα από αμφισβήτηση, αποδοχή ή και
απόρριψη των αξιών και πρακτικών της Ένωσης τόσο σχετικά με τη θεματική
αυτή, όσο και με την υπόσταση της Ε.Ε. εν γένει.

η θεματικη τησ
συνδιασκεψησ



Με μια ματια

39η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος

4 ημέρες στην Αθήνα

Συμμετέχοντες απο 25 Ευρωπαϊκές Χώρες

Απασχόληση των νέων στην Ευρώπη

Μία Συνδιάσκεψη από Νέους για Νέους

19 - 22 Απριλίου


