Regulamin Projektu
Młodzieżowy Parlament Europejski
Edycja specjalna – 2019 rok
Motyw przewodni

„Wolność słowa a cenzura”
Omówienie takich problemów jak:
• Dyrektywa unijna o prawie autorskim (ACTA 2);
• Publikowanie i monitorowanie treści w Internecie (przemoc słowna
w przestrzeni cyfrowej);
• Przyszłość Unii Europejskiej.
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem projektu „Młodzieżowy Parlament Europejski” (dalej
zwanym MPE) jest niezrzeszony poseł do Parlamentu Europejskiego
Jacek Saryusz - Wolski oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
1.2. Partner projektu: Instytut Europejski w Łodzi
1.3. Uczestnikami projektu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Łodzi
oraz woj. łódzkiego.
1.4. Cele projektu:
• 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.
1.5. Każda szkoła może zgłosić 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 do dn. 25 lutego 2019r.
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1.6. Realizacja projektu odbywać się będzie w oparciu o serię wykładów
tematycznych, warsztatów oraz finalnymi obradami.
1.7. Wykłady merytoryczne będą miały miejsce w łódzkim biurze
niezrzeszonego posła do Parlamentu Europejskiego Jacka SaryuszWolskiego (Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, III p.), zaś obrady
finalne
(zwane
sesją
plenarną Młodzieżowego
Parlamentu
Europejskiego) w Instytucie Europejskim (Łódź, ul. Piotrkowska
262/264).
1.8. Projekt będzie realizowany od 26 lutego do 29 marca 2019 r. zgodnie z Harmonogramem (do pobrania poniżej regulaminu).
1.9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu sesji
plenarnej Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego.
2. Opis projektu
2.1. Głównym zadaniem uczestników będzie stworzenie Projektów
Rezolucji w sprawie wolności słowa w Internecie (praca zespołowa,
opracowywana przez uczniów na spotkaniach).
2.2. Rozwiązanie testu z wiedzy o UE (praca indywidualna).
2.3. Przygotowanie 3-minutowego filmu w podanym przez Organizatorów
temacie (praca zespołowa).
2.4. Zawiązanie koalicji między uczestnikami w ramach danej grupy, w
drodze negocjacji (praca zespołowa).
2.5. Przygotowanie 3-minutowego wystąpienia nt. Wolności słowa w
Internecie (praca indywidualna).
3. Opis Obrad
3.1. Finałem projektu jest sesja plenarna Młodzieżowego Parlamentu,
Europejskiego, w Instytucie Europejskim mieszczącym się w Łodzi.
Podczas niej zostaną przedstawione Rezolucje nad którymi
uczniowie pracować będą na spotkaniach grup. Następnie poddane
pod dyskusję i głosowane.

2
Regulamin Projektu
Młodzieży Parlament Europejski
Edycja specjalna – 2019 rok

3.2. Sesja plenarna Młodzieżowego Parlamentu, Europejskiego będzie
prowadzona przez: Prezydium MPE – w jego skład wchodzi
przewodniczący Obrad oraz dwóch wiceprzewodniczących.
3.3. Skład Jury:
•

Niezrzeszony Poseł do Parlament Europejskiego Jacek SaryuszWolski – przewodniczący Jury;

•

Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego Janusz Moos - wiceprzewodniczący
Jury;
4. Kryteria oceny

2.1. Ocenie podlega każdy z uczestników – indywidualnie.
2.2. Ocenie podlegają następujące elementy:
•

obecność na wykładach – 1 punkt za każdą obecność (w sumie
do zdobycia 5 pkt.);

•

aktywność podczas pracy w grupach - 8 punktów (*na 4
spotkaniach uczestnicy będą pracować nad rezolucjami w
grupach, co daje maks. 2 pkt podczas każdego spotkania);

•

opracowanie końcowego stanowiska frakcji w formie pisemnej –
6 pkt.;

•

test wiedzy o Unii Europejskiej - maksymalnie 16 pkt., w tym 1
punkt za każdą dobrą odpowiedź w przypadku pytań
zamkniętych i 2 pytania za 3 punkty w przypadku pytań
otwartych);

•

przygotowanie i opracowanie krótkiego 3-minutowego filmu – 10
pkt.;

•

aktywność podczas Obrad finałowych Młodzieżowego Parlamentu
Europejskiego (sesja plenarna MPE):
- wypowiedź 2-minutowa ucznia: 10 pkt.;

W sumie do zdobycia w całym projekcie jest 60 pkt.
5. Wyniki
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3.4. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas finału projektu zwanego Sesją
plenarną Młodzieżowego Parlamentu, mająca miejsce w Instytucie
Europejskim mieszczącym się w Łodzi.

5.1. Nagrodami w konkursie są:
•

Wyjazdy studyjne do Brukseli ufundowane przez niezrzeszonego
posła do Parlamentu Europejskiego Jacka Saryusz-Wolskiego;
Dla 5 najlepszych uczniów.

•

Nagrody są podwójne. Uczniowie wygrywają wyjazd studyjny do
Brukseli wraz z opiekunem merytorycznym przygotowującym do
projektu; (W sumie do Brukseli pojedzie 5 uczniów + 5
opiekunów = 10 osób);

•

W przypadku przyznania miejsc ex aequo przewiduje się nagrody
równorzędne.

•

Uczestnicy wyjazdu studyjnego muszą mieć ukończone 14 lat;

5.2. Dodatkowo wszystkie szkoły oraz uczniowie i opiekunowie grup
biorący udział w projekcie otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz
upominki.
5.3. Sprawozdanie z projektu zostanie zamieszczone
www.saryusz-wolski.pl oraz www.wckp.lodz.pl.

na

stronie

6. Postanowienia końcowe
6.1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie;
6.2. 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;
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6.3. Organizatorzy
zastrzegają
sobie
prawo
do
zmiany
ilości
przyznawanych nagród bądź dokonania zmian w terminarzu
projektu;
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.
7. Kontakt
7.0. Informacje na temat Konkursu można uzyskać:
•

W Sekretariacie biura niezrzeszonego Posła do Parlamentu
Europejskiego Jacka Saryusz-Wolskiego,
ul. Rewolucji 1905 r. nr 9
90-273 Łódź
tel. 42 630 22 07
adres e-mail: biuro@jaceksaryusz-wolski.pl
oraz na stronie www.saryusz-wolski.pl

•

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Praktycznego
ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź
Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej
tel.: (42) 678 33 78 wew. 351

5
Regulamin Projektu
Młodzieży Parlament Europejski
Edycja specjalna – 2019 rok

i

Kształcenia

Dnia .......................................
(pieczęć szkoły/placówki)

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Młodzieżowy Parlament Europejski
Edycja specjalna – 2019 rok
Imię i nazwisko nauczyciela:
Nazwa szkoły/placówki:
kod pocztowy:

-

miejscowość:
telefon:

tel. szkoły/placówki
ulica:

nr

e-mail:

Funkcja/stanowisko/przedmiot/specjalność:
Liczba uczniów zgłoszonych do projektu:
Imiona i nazwiska uczniów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez biuro
europosła Jacka Saryusz-Wolskiego oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926.

Podpis zgłaszającego
.............................................................

Zgłoszenie proszę wysłać na adres: biuro@jaceksaryusz-wolski.pl
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w dniu ..........................................
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