Regulamin Obrad
IX Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego
Hasło przewodnie:
PRZYSZŁY KSZTAŁT UNII EUROPEJSKIEJ W JAKIM KIERUNKU POWINNA ZMIERZAĆ INTEGRACJA EUROPEJSKA.
Omówienie takich problemów jak:
Czy UE powinna się dalej rozszerzać?
Jakie są aktualne problemy UE i jak sobie z nimi radzić? (problem
islamizacji Europy)
Młody Europejczyk - jak powinien wyglądać?
Postanowienia ogólne
1.1.

1.2.

Organizatorem
projektu
Młodzieżowego
Parlamentu
Europejskiego jest biuro poselskie Jacka Saryusz- Wolskiego,
posła do Parlamentu Europejskiego oraz Łódzkie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Partnerzy: Instytut Europejski w Łodzi.

1.3.

Uczestnikami projektu są uczniowie gimnazjów
ponadgimnazjalnych Łodzi oraz oj. łódzkiego.

1.4.

Cele projektu:
•
•
•

•
1.5.

i

szkół

przedstawienie zasad funkcjonowania Parlamentu
Europejskiego;
pobudzenie aktywności europejskiej;
poszerzenie wiedzy oraz nabycie umiejętności praktycznych
takich jak m.in. nauka wystąpień publicznych czy strategie
negocjacyjne;
przygotowanie do pełnienia funkcji publicznych.

Każda
szkoła
ma
prawo
oddelegować
do
udziału
w projekcie od 1 do 7 uczniów. Uczestników MPE zgłaszają
nauczyciele wysyłając Kartę Zgłoszeniową (do pobrania
poniżej regulaminu) na adres biuro@jaceksaryusz-wolski.pl
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1.6.

Realizacja projektu będzie odbywała się w oparciu o serię
wykładów tematycznych, warsztatów oraz sesji plenarnej
Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego.

1.7.

Wykłady merytoryczne odbywać się będą w siedzibie biura
poselskiego Jacka Saryusz-Wolskiego, posła do Parlamentu
Europejskiego (Łódź, ul. Rewolucji 1905 nr 9, III p.) oraz w
Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego (Łódź, ul. Kopcińskiego 29). Obrady Finalne
odbędą się Instytucie Europejskim (Łódź, ul. Piotrkowska
262/264).

1.8.

Projekt będzie realizowany od 19 lutego do 10 maja 2015 r.

1.9.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu
sesji plenarnej Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego.

2. Opis projektu
2.

Opis projektu

2.1. Zajęcia odbywać się będą
(załącznik do regulaminu).

zgodnie

z

harmonogramem

2.2. Zadaniem uczestników będzie opracowanie stanowiska danej
frakcji politycznej w podanym przez Organizatorów temacie.
(praca zespołowa)
2.3. Opracowanie
indywidualnego
stanowiska
na
jeden
z wybranych 2 tematów podanych przez Organizatorów związanych z mottem przewodnim IX edycji MPE. (praca
indywidualna).
2.4. Rozwiązanie testu z wiedzy o UE. (praca indywidualna)
2.5. Przygotowanie 3 minutowego filmu nt. Jak mieszkańcy woj.
łódzkiego widzą przyszłość UE? (praca zespołowa)
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2.6. Jednolicie i wspólnie wypracowane stanowisko frakcji oraz
indywidualne stanowisko (patrz pkt. 2.3) należy przesłać na
adres e-mail:agata.roksela@jaceksaryusz-wolski.pl
2.7. Kolejnym etapem jest zawiązanie koalicji między uczestnikami
w ramach danej frakcji w drodze negocjacji.
2.8. W efekcie każda koalicja powinna wypracować rezolucję, która
będzie poddana pod głosowanie podczas sesji plenarnej MPE.
2.9. W czasie sesji plenarnej MPE zostaną przedstawione rezolucje
wypracowane przez koalicje, które następnie zostaną poddane
pod dyskusję i głosowanie.
3. Opis Obrad
3.1. Finałem projektu jest
Parlamentu Europejskiego.

sesja

plenarna

Młodzieżowego

3.2. Sesja plenarna MPE będzie prowadzona przez:
Prezydium MPE –w jego skład wchodzi przewodniczący Obrad oraz
dwoje wiceprzewodniczących.
3.3. Skład Jury:
•Poseł do Parlament Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski –
przewodniczący Jury;
•Dyrektor programowy Instytutu Europejskiego w Łodzi dr Celina
Błaszczyk – wiceprzewodnicząca Jury;
•Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego Janusz Moos - wiceprzewodniczący Jury.
4. Kryteria oceny
1. Ocenie podlega każdy z uczestników indywidualnie w rozróżnieniu
na uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
4.2. Ocenie podlegają następujące elementy:
•

obecność na wykładach – 1 punkt za każdą obecność;
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•

aktywność podczas Obrad MPE (sesja plenarna MPE) – 6
punktów łącznie; - wypowiedź: 4 pkt.; - każde zadanie pytanie z
błękitnej karty (blue card): 2 pkt.;

•

aktywność podczas pracy we frakcjach - 5 punktów; (*na 5
spotkaniach uczestnicy będą pracować nad rezolucjami we
frakcjach, co daje maks. 1 pkt. podczas każdego spotkania);

•

opracowanie końcowego stanowiska frakcji w formie pisemnej –
5 punktów;

•

test (z podziałem na gimnazjalistów i szkoły ponadgimnazjalne)maksymalnie 16 punktów, w tym 1 punkt za każdą dobrą
odpowiedź w przypadku pytań zamkniętych i 2 pytania za 3
punkty w przypadku pytań otwartych);

•

Indywidualne opracowanie stanowiska w formie pisemnej w
jednym wybranym zagadnieniu do dwóch stron A4 – 12
punktów.

•

Przedstawienie
projektów
multimedialnych
zawierających
stanowisk projektów rezolucji danej frakcji; 10 pkt

•

Przygotowanie i opracowanie krótkiego 3 minutowego filmu nt.
Jak mieszkańcy woj. łódzkiego widzą przyszłość UE? – 10 pkt

4.3. Poza powyższymi kryteriami do punktacji końcowej zostanie
doliczona ocena wystawiana przez Jury w dniu sesji plenarnej MPE
(do 5 punktów).
5. Wyniki
5.1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu Obrad.
5.2.W przypadku przyznania miejsc ex equo przewiduje się nagrody
równorzędne.
5.3. Nagrodami w konkursie są:
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Młodzież
gimnazjalna

Młodzież
licealna

I nagroda

Wyjazd
studyjny do
Brukseli

Wyjazd
studyjny do
Brukseli

II nagroda

Wyjazd studyjny
do Brukseli

Wyjazd studyjny
do Brukseli

III nagroda

Wyjazd studyjny
do Brukseli

Wyjazd studyjny
do Brukseli

5.4. Wszystkie szkoły, uczniowie i opiekunowie grup biorący udział
w projekcie otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz upominki.
5.5. Sprawozdanie z projektu zostanie zamieszczone na stronie
www.saryusz-wolski.pl oraz www.wckp.lodz.pl
6. Postanowienia końcowe
6.1.Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od
nich odwołanie;
6.2.Organizatorzy zastrzegają
przyznawanych nagród, bądź
projektu;

sobie prawo do
dokonania zmian

zmiany ilości
w terminarzu

6.3.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion,
nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach i uczestnikach projektu,
jak również wywiadów z nimi i treści wystąpień na łamach prasy, na
antenie radia, w Internecie oraz w telewizji;
6.4.Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie
Organizatorów oraz na stronach internetowych www.saryuszwolski.pl i www.wckp.lodz.pl
6.5.Każdy z biorących udział w projekcie przez przystąpienie do
niego akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
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