HET EUROPEES JEUGDPARLEMENT

De ideale manier voor uw leerlingen om professionele
vaardigheden te ontwikkelen, Europa te ontdekken en
kennis te maken met andere culturen.
Het Europees Jeugdparlement is een uniek, non-formeel, politiek-neutraal educatief
platform dat jongeren door heel Europa een platform biedt om hun mening te
ontwikkelen en te delen over een breed scala aan actuele onderwerpen.
Op onze evenementen worden jongeren met
verschillende achtergronden samen gebracht.
Hierdoor ontstaat er een interculturele dialoog en
krijgen deelnemers de unieke kans om te groeien
en verschillende professionele vaardigheden te
ontplooien. het EJP bereikt jaarlijks zo’n 35.000
jongeren door heel Europa, in 40 landen, die
meer dan 500 evenementen van het Europees
Jeugdparlement bijwonen per jaar.
Leraren van alle landen maken regelmatig kenbaar dat na deelname op zowel
academisch, politiek, sociaal en emotioneel veel impact heeft gehad op de educatieve
en persoonlijke groei van hun leerlingen.

Stichting Europees Jeugdparlement Nederland

De Nederlandse tak van het EJP, Stichting Europees Jeugdparlement Nederland,
bestaat al sinds 1998 en is een non-profit organisatie. Elk jaar organiseert de stichting
ongeveer vijf evenementen, waar meer dan 500 leerlingen op afkomen. U kunt een
delegatie van 8 leerlingen aanmelden van uw school. Zij zullen deelnemen aan een
van de vier voorrondes. Een juryteam selecteert volgens een criteria delegaties die
doorgaan naar de nationale selectie conferentie. Echter, vanaf de voorronde krijgen zij
al de mogelijkheid zich te kunnen aanmelden voor alle internationale evenementen
van het EJP. Er vinden ongeveer 500 evenementen per jaar van het EJP internationaal
plaats. Na het meedoen aan de Regionale Selectie Conferentie zijn uw leerlingen vrij om
conferenties in heel Europa bij te wonen!

users
Teambuilding

Tijdens teambuilding
vormen leerlingen op een
speelse, methodieke manier
een sterke basis om op korte
tijd samen te werken met
mensen van andere culturen
en nationaliteiten.

lightbulb
Committee Work

Leerlingen debatteren over actuele
vraagstukken op Europese schaal
en worden daadwerkelijk experts
op hun onderwerp op academisch
niveau. Uiteindelijk vormen zij
gezamenlijk een resolutie.

vote-yea
General Assembly
Tijdens de plenaire
vergadering worden alle
gevormde resoluties
verdedigd en besproken in
een parlementaire setting.

Hoe u mee kunt doen

Als leraar hoeft u niet veel te doen om uw leerlingen deze mogelijkheid te bieden. Wij
bieden uw school gratis workshops aan, waarin wordt uitgelegd hoe het EJP werkt
en hoe zij zich er op voor kunnen bereiden. Uiteindelijk kunt u een delegatie van 6-8
leerlingen opgeven naar een van onze vier voorrondes. Tijdens deze twee dagen in het
weekend krijgen de leerlingen een voorproefje van het EJP; een kleinere vorm van onze
grotere, internationale evenementen.
Omdat onze organisatie volledig op fondsenwerving berust, vragen wij deelnamekosten van 275 euro voor een
delegatie. Het is ook mogelijk om een individuele leerling te sturen, voor 40 euro. Uw bijdrage wordt gebruikt
voor materialen, eten en drinken, accommodatie en andere voorzieningen.

Onze voorrondes
Ede & Wageningen, Gelderland

Haarlem, Noord-Holland

Hoorn, Noord-Holland

Breda, Noord-Brabant

9-10 november 2019

23-24 november 2019

14-15 december 2019

11-12 januari 2020

voor meer informatie of deelname,
ga naar eyp.nl of email ons op info@eyp.nl

