1η Ημερήσια Συνδιάσκεψη
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος

10 Νοεμβρίου 2018, Θράκη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (European Youth Parliament, EYP, ΕΚΝ)
οργανώνει περίπου εξακόσιες (600) δράσεις και εντάσσει σε αυτές περισσότερους
από τριάντα χιλιάδες νέους (30,000) τον χρόνο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Κύριοι στόχοι του είναι η προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση
των νέων, η ανάπτυξη πρωτοβουλίας, αλλά και κοινωνικών και επαγγελματικών
δεξιοτήτων. Το ΕΚΝ πλέον έχει καταφέρει να εδραιώσει μία από τις μεγαλύτερες
ευρωπαϊκές πλατφόρμες για την ανταλλαγή ιδεών και τις διαπολιτισμικές
συζητήσεις που απασχολεί 3.000 νέους εθελοντές.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (Ε.Κ.Ν.Ε.) είναι μία από τις 40
Εθνικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων και έχει συσταθεί στη
Θεσσαλονίκη, κατά το ελληνικό δίκαιο, ως σωματείο μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα το έτος 1994. Διοργανώνει ετησίως δύο (2) Εθνικές Συνδιασκέψεις
Επιλογής μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα αλλά και άλλες εκπαιδευτικές
δράσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας όπως διεθνείς συνόδους, fora και
ημερίδες, ενεργοποιώντας μαθητές από περισσότερα από εκατό (100) σχολεία.
Στην Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής της Θεσσαλονίκης συμμετέχουν περίπου
εκατόν είκοσι (120) μαθητές από Λύκεια των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας
και έτσι, έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν εμάς και τις δράσεις μας και μέσω
αυτών, τα πολιτικά ζητήματα της σύγχρονης Ευρώπης.
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Διεργασίες της Συνδιάσκεψης
Οι διεργασίες της Συνδιάσκεψης χωρίζονται σε τρεις (3) τομείς : Δόμηση Ομάδων/
Teambuilding, Εργασίες Επιτροπών / Committee Work , Ολομέλεια / General
Assembly.
Κατά τη διάρκεια του Teambuilding διεξάγονται ομαδικές δραστηριότητες που
προωθούν το ομαδικό και συνεργατικό πνεύμα μεταξύ των συμμετεχόντων, με
αποτέλεσμα τη θεμελίωση μιας σταθερής βάσης για την μετέπειτα συνεργασία τους.
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες εμπλέκονται στις διαδικασίες του Committee Work. Σε
αυτό το στάδιο, συζητούν διεξοδικά τα θέματα των επιτροπών τους, τα οποία
αποτελούν θέματα της ευρύτερης Ευρωπαϊκής επικαιρότητας και των ζητημάτων που
απασχολούν την Ευρώπη τόσο σε διεθνές όσο και τοπικό επίπεδο, ώστε να καταλήξουν
στην εύρεση λύσεων και στην από κοινού σύμπραξη των ιδεών αυτών σε ένα ψήφισμα
(Resolution).
Μετά την εκπλήρωση του Teambuilding και του Committee Work θα ακολουθήσει
Ανοιχτή Συζήτηση (Panel Discussion) με άλλα μέλη του ΕΚΝΕ. Το θέμα της
συζήτησης θα είναι «Getting to know EYP basics through others’ experience»,
«Γνωρίζοντας το ΕΚΝΕ μέσα από την εμπειρία μελών του σωματείου». Οι
συμμετέχοντες έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν περαιτέρω για το
σωματείο, τις δράσεις του σε εθνική & διεθνή εμβέλεια, τον τρόπο με τον οποίο αυτοί
μπορούν να συνδράμουν σε αυτή καθώς και τον αντίκτυπο που έχει στα μέλη του.
Τελευταίο μέρος της Συνδιάσκεψης αποτελεί η Ολομέλεια (General Assembly),
όπου συνολικά οι συμμετέχοντες συζητούν τα ψηφίσματα στα οποία έχουν καταλήξει
οι επιτροπές, τηρώντας τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
ακολουθώντας τις αρχές του κοινοβουλευτικού λόγου. Σκοπός είναι, πέρα από την
παρουσίαση και την υπεράσπιση του κάθε ψηφίσματος στο σύνολο της Ολομέλειας, η
ενεργός διαπραγμάτευση του κάθε θέματος με τη συμμετοχή του συνόλου των
συμμετεχόντων.
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Το Θέμα της Συνδιάσκεψης
Η 1η Ημερήσια Συνδιάσκεψη του ΕΚΝΕ τελεί υπό της θεματικής «Διεύρυνση
Οριζόντων:

Ένα ευρύτερο φάσμα ευκαιριών και επιλογών σε μια συνεχώς

εξελισσόμενη Ευρώπη».
Η παραπάνω θεματική αποτελεί έναυσμα προς ανάπτυξη μιας πληθώρας θεμάτων
για τις επιτροπές της συνδιάσκεψης, επικεντρώνοντας την προσοχή των
συμμετεχόντων σε θέματα της σύγχρονης ευρωπαϊκής καθημερινότητας που
ταλανίζουν την κοινωνία και δη του νέους. Θέματα τα οποία τείνουν να γίνονται όλο και
πιο επίκαιρα στο συνεχώς εξελισσόμενο ευρωπαϊκό τοπίο, ιδιαίτερα σε μια εποχή που
η επαναφορά ή η όξυνση των ήδη υπαρχόντων στερεοτύπων και παγιωμένων
πεποιθήσεων αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την ισορροπία της κοινωνίας. Στην
εξάλειψη αυτών των πεποιθήσεων, λοιπόν, στοχεύει η συνδιάσκεψη, μέσω της
προσέγγισης των παραπάνω όχι με φανατισμό ή απολυταρχισμό, αλλά με μια διάθεση
διεύρυνσης οριζόντων και καλλιέργεια, τόσο σε επίπεδο νοητικό όσο και πνευματικό.
Δίνεται, έτσι, μεγάλη σημασία στην παιδαγωγική αξία του παρόντος
εγχειρήματος, που, μέσω μεθόδων μη τυπικής μάθησης, προσφέρει στους
συμμετέχοντες μια βιωματική εκπαιδευτική εμπειρία με γνώμονα τις αξίες της
δημιουργικότητας, του διαλόγου, της ανάπτυξης κριτικής σκέψης και της
ομαδοσυνεργατικότητας.

Ανοιχτή Συζήτηση του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε την νεολαία, 2018, Εκπρόσωπος της
Ελβετίας
“Υπάρχουν πολλές αξιόλογες πρωτοβουλίες στην πολιτική
συμμετοχή σήμερα. Έχουμε ακούσει και θαυμάσει μερικές από
αυτές σήμερα. Θα ανέφερα επίσης [...] το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Νέων. Είναι απόδειξη πως οι νέοι άνθρωποι θέλουν να αναλάβουν
ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος των χωρών τους.”

Η Διοργανωτική Επιτροπή της Συνδιάσκεψης
Ο Δημήτριος Κωνσταντάρας είναι δευτεροετής φοιτητής της Σχολής
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων
Χωρών. Αποτελεί ενεργό μέλος του σωματείου από το 2017 και από την
πρώτη του επαφή έχει συμμετάσχει σε πληθώρα δράσεων του ΕΚΝ στην
Ελλάδα. Παράλληλα, είναι μέλος της ομάδας του Στρατηγικού Σχεδιασμού
και Ανάπτυξης του σωματείου. Είναι απόφοιτος του 3ου Γενικού Λυκείου Ν.
Μουδανιών, όπου ήταν μέλος της ρητορικής ομάδας του σχολείου. Η
εκμάθηση ξένων γλωσσών τον εξιτάρει καθώς κατέχει πιστοποιήσεις
αγγλικών, γερμανικών και ρωσικών. Ταυτοχρόνως, ασχολείται με τα κοινά
του Πολιτιστικού Συλλόγου της Κοινότητας Νέων Κομοτηνής.
Η Ελισάβετ Ρούσση είναι απόφοιτος των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη
και δευτεροετής Φοιτήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης
στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με έδρα
την Αλεξανδρούπολη. Αποτελεί ενεργό μέλος του σωματείου από το 2015.
Από την πρώτη στιγμή η πορεία της στο σωματείο ήταν ανοδική καθώς είχε
επιλεγεί ανάμεσα στους τριάντα (30) μαθητές εκ των εκατόν είκοσι (120)
ώστε να εκπροσωπήσει την χώρα μας σε συνέδριο του ΕΚΝΕ στο
εξωτερικό. Ο εθελοντισμός παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή της καθώς έχει
συμμετάσχει σε ποικίλες δραστηριότητες εθελοντικού χαρακτήρα όπως σε
σχολικές δραστηριότητες υπό την UNESCO. Ταυτοχρόνως αποτελεί ενεργό
μέλος σε φοιτητικούς συλλόγους, όπως η Κινηματογραφική και Θεατρική
ομάδα της Αλεξανδρούπολης.

Με μια ματιά:
1η Ημερήσια Συνδιάσκεψη
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος

Η Διοργανωτική Επιτροπή:
Δημήτριος Κωνσταντάρας, 698 683 4036
Ελισάβετ Ρούσση, 698 433 9248
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