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Προς: όλα τα Λύκεια της Αττικής
Θέμα: Πρόσκληση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος (Ε.Κ.Ν.Ε.) στην 27η Εθνική
Συνδιάσκεψη του Ε.Κ.Ν.Ε. για την επιλογή της Εθνικής Αποστολής που θα εκπροσωπήσει
την Ελλάδα στην 74η Διεθνή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων στην Τιφλίδα το
φθινόπωρο του 2013

Αξιότιμε-η κ. Διευθυντά/Διευθύντρια,
αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,

Για τα τελευταία 20 σχεδόν χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος προσφέρει σε
νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν μια πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία, μέσα από
εκπαιδευτικά προγράμματα που ενισχύουν την κατάρτιση των μελλοντικών Ευρωπαίων
πολιτών και συμβάλλουν στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, γνωρίζοντας συνομηλίκους και πολιτισμούς από όλη την Ευρώπη.

Σε διεθνές επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (ΕΚΝ), συγκαλεί Διεθνείς Συνόδους
τρεις φορές το χρόνο, συγκεντρώνοντας κάθε φορά 250 νέους από 36 ευρωπαϊκές χώρες
για δέκα μέρες, για να ασχοληθούν ενεργά με σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα και να
συζητήσουν αναπτύσσοντας τα οράματά τους για μια ενωμένη Ευρώπη.

Σε δύο ετήσιες Εθνικές Συνδιασκέψεις το ΕΚΝΕ επιλέγει τους μαθητές που θα
εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στις επόμενες διεθνείς συναντήσεις. Για 27η φορά,
διοργανώνεται η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 22
Απριλίου στην Αθήνα. Αυτή τη φορά, θα επιλεγούν μαθητές που θα στελεχώσουν την
ελληνική αποστολή στην 74η Διεθνή Σύνοδο, που θα πραγματοποιηθεί φθινόπωρο του 2013
στην Τιφλίδα της Γεωργίας.

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (ΕΚΝ) είναι ένας οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν 36
χώρες της Ευρώπης και στόχος του είναι η προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην
εκπαίδευση.  Δε διαθέτει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ενώ λειτουργεί ανεξάρτητα από
κομματικά ή  μικροπολιτικά συμφέροντα. Κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων
εμπλέκει στις δράσεις του περισσότερους από 20.000 νέους από όλη την Ευρώπη,
προβάλλοντας την κοινοβουλευτική συζήτηση και ενθαρρύνοντας το διαπολιτισμικό
διάλογο πάνω σε επίκαιρα ευρωπαϊκά θέματα. Στόχος του είναι να δώσει τη δυνατότητα σε
μαθητές Λυκείου να συμμετάσχουν σε μια πρακτική, ρεαλιστική εμπειρία εκτεταμένης
προσομοίωσης των λειτουργιών και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου μέσα από ένα φόρουμ πολιτικοποιημένο, ανεπηρέαστο ωστόσο από
κομματικά συμφέροντα, στο οποίο νέοι Ευρωπαίοι πολίτες εκφράζουν τις δικές τους
απόψεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων σε διεθνές επίπεδο τελεί υπό την αιγίδα του
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Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Jerzy Buzek, όπως επίσης και του Γενικού
Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Thorbjørn Jagland.

Ιστορικό
Το 1992 συγκροτήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (Ε.Κ.Ν.Ε. – EYP Greece), το
οποίο είναι ο επίσημος φορέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων στη χώρα μας. Στο
Ε.Κ.Ν.Ε. έχει ανατεθεί, μεταξύ άλλων, η επιλογή και η προετοιμασία των ελληνικών
αποστολών που εκπροσωπούν την Ελλάδα στις Διεθνείς Συνόδους του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Νέων.  Το σωματείο αριθμεί 120 ενήλικα τακτικά μέλη, τα οποία συμβάλλουν
στην προώθηση του θεσμού σε εθνικό επίπεδο εθελοντικά και έχει μη κερδοσκοπικό
χαρακτήρα.

Από το 1992, ελληνικές αποστολές λαμβάνουν μέρος σε όλες τις συνόδους του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Νέων, με κορυφαία γεγονότα την σύγκληση στην Ελλάδα τεσσάρων Διεθνών
Συνόδων:

 Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1989, 3η Διεθνής Σύνοδος του E.Y.P. International
 Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1997, 24η Διεθνής Σύνοδος του E.Y.P. International σε

συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
 Αθήνα, Απρίλιος 2000, 33η Διεθνής Σύνοδος του E.Y.P. International
 Αθήνα, Απρίλιος 2011, 66η Διεθνής Σύνοδος του E.Y.P. International

Από το 1994, το Ε.Κ.Ν.Ε. διοργανώνει κάθε χρόνο δύο Εθνικές Συνδιασκέψεις Επιλογής, μία
χειμερινή και μία εαρινή, στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα αντίστοιχα.

Συμμετοχή
Συμμετοχή στην Εθνική Συνδιάσκεψη μπορεί να δηλώσει κάθε Λύκειο της Περιφέρειας
Αττικής.

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία καλούνται να δηλώσουν προς συμμετοχή το πολύ 2 βασικά και 1
αναπληρωματικό μέλος, μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης που
περιγράφεται παρακάτω. Το αναπληρωματικό μέλος θα συμμετάσχει στο συνέδριο σε
περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός εκ των 2 άλλων μελών του ίδιου σχολείου. Για
την διασφάλιση της ποιότητας του συνεδρίου ο ανώτατος αριθμός
των συμμετεχόντων μαθητών ανέρχεται στους 130. Στην περίπτωση που οι θέσεις
πληρωθούν πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα ενημερωθείτε
σχετικά και κάθε επόμενη αίτηση συμμετοχής σχολείου θα μπαίνει σε λίστα αναμονής,
αναπληρώνοντας άλλα σχολεία που ακυρώνουν την συμμετοχή τους.
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Κάθε σχολείο που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει θα πρέπει να ενημερώσει το Ε.Κ.Ν.Ε. μέχρι
την Δευτέρα 11 Μαρτίου, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την φόρμα συμμετοχής στην
ιστοσελίδα http://nsc.eypgreece.org. Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την συμπλήρωση της
φόρμας συμμετοχής μαθητών και καθηγητών στην 27η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής,
επισυνάπτονται στο τέλος της εγκυκλίου.

Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε και τηλεφωνικά μαζί μας για επιβεβαίωση της
συμμετοχής σας, στα τηλέφωνα που αναφέρονται στο τέλος της εγκυκλίου.

Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής – Δομικά Στοιχεία
Η βασική ιδέα της συνδιάσκεψης είναι ότι οι μαθητές συγκεντρώνονται σε ομάδες-
επιτροπές, καθεμία από τις οποίες θα ασχοληθεί με ένα επίκαιρο ευρωπαϊκό ζήτημα.
Έχοντας πάρει μέρος σε δραστηριότητες «Δόμησης ομαδικού πνεύματος», συμμετέχουν
στις “Εργασίες των Επιτροπών”, παράγοντας ένα ψήφισμα πάνω στο θέμα τους, που
ύστερα συζητιέται στην “Ολομέλεια”.

Μετά την επιβεβαίωση των συμμετοχών, κάθε μαθητής θα συμπληρώσει φόρμα στην
οποία θα δηλώσει τα βιογραφικά στοιχεία και την επιτροπή της επιλογής του και θα
προετοιμαστεί πάνω στο προεπιλεγμένο θέμα μέχρι την ημέρα της Συνδιάσκεψης. Οι
επίσημες γλώσσες είναι τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Ως γλώσσα εργασίας θα
χρησιμοποιηθούν κυρίως τα Αγγλικά.

Την πρώτη μέρα οι συμμετέχοντες από τις αποστολές των σχολείων (delegates) χωρίζονται
σε επιτροπές (committees) και μέσα από δραστηριότητες γνωρίζονται μεταξύ τους
(Teambuilding) και δένονται σαν ομάδα. Τη δεύτερη μέρα διεξάγονται οι Εργασίες στις
Επιτροπές (Committee Work), οι οποίες καταλήγουν ομόφωνα σε ένα Ψήφισμα (Resolution)
ανά επιτροπή. Την τρίτη μέρα παρουσιάζονται στην Ολομέλεια (General Assembly) τα
Ψηφίσματα όλων των επιτροπών και ακολουθεί διάλογος με βάση αυτά, ώστε να
επικυρωθούν ή όχι από το σύνολο των delegates. Όσα εγκριθούν από την Ολομέλεια θα
αποτελέσουν τις προτάσεις των νέων μαθητών και θα αποσταλούν από το Ε.Κ.Ν.Ε. σε
πολιτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται
προσομοιώνουν τις εργασίες που διεξάγονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Σε όλους τους συνέδρους χορηγείται δίπλωμα συμμετοχής, καθώς επίσης και στα σχολεία.

Η 74η Διεθνής Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων
Οι επτά (7) συμμετέχοντες με την καλύτερη παρουσία στην Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής
θα προκριθούν και θα συμμετάσχουν στην 74η Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων
που θα λάβει χώρα το ερχόμενο φθινόπωρο στην Τιφλίδα, με την συμμετοχή νέων από όλη
την Ευρώπη. Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα γίνει από τους προέδρους των
επιτροπών καθώς και από κριτική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από διακεκριμένα
μέλη του E.Y.P. από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όσον αφορά την 74η Διεθνή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, που εντάσσεται
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του E.Y.P. International και όχι του Ε.Κ.Ν.Ε., γίνονται
προσπάθειες για την εξεύρεση χορηγών που θα ενισχύσουν την συμμετοχή των
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επιλεγέντων μαθητών. Σε αντίθετη περίπτωση τα έξοδα (συμμετοχή και μεταφορικά), θα
βαρύνουν τους επιλεγέντες μαθητές.

Καθηγητές
Είναι αναγκαίο να οριστεί ένας υπεύθυνος καθηγητής για την αποστολή του κάθε σχολείου.
Ο/Η καθηγητής/καθηγήτρια, θα έχει την ευθύνη της επικοινωνίας του σχολείου με τη
διοργανωτική επιτροπή της συνδιάσκεψης κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των
μαθητών. Οι αποστολές σχολείων εκτός Αθηνών θα πρέπει να συνοδεύονται από τον
υπεύθυνο καθηγητή. Ασυνόδευτοι μαθητές θα γίνουν δεκτοί μόνο με σχετική υπεύθυνη
δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους. Παράλληλα με το πρόγραμμα των συμμετεχόντων
μαθητών, υπάρχει πρόβλεψη για ειδικό πρόγραμμα καθηγητών (στα ελληνικά).

Η συμμετοχή στα στάδια της Συνδιάσκεψης συνεπάγεται αποδοχή των όρων και των
διαδικασιών, όπως αυτά περιγράφονται στην πρόσκληση. Η αποκλειστική αρμοδιότητα για
την επίλυση τυχόν προβλημάτων ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Ν.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο email του συνεδρίου
schools@eypgreece.org καθώς και στα παρακάτω τηλέφωνα:

Άσπα Γεωργακοπούλου (Υπεύθυνη Διοργάνωσης): 697.67.46.833
Νικόλας Μουσιώνης (Υπεύθυνος Διοργάνωσης): 697.30.13.666
Έμυ Μυλωνά (Υπεύθυνη Επικοινωνίας): 698.60.78.546
Δανάη Τσέλου (Υπεύθυνη Επικοινωνίας): 694.65.05.091

Με τιμή,

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Χρυσάνθη Κονιού Ασπασία Γεωργακοπούλου


