E U R O S C O L A
Evropský parlament zve školy, pedagogy a studenty, aby se zapojili do
programu Euroscola, který studentům nabízí možnost strávit jeden den ve
Štrasburku v roli poslanců Evropského parlamentu.
Programu Euroscola se účastní studenti ve věku 16 až 18 let ze všech 27
členských států Evropské unie. Přímo z křesel jednacího sálu Evropského
parlamentu mají studenti jedinečnou možnost zažít na vlastní kůži proces
rozhodování v EU prostřednictvím mnohojazyčného Evropského parlamentu
mládeže. Díky programu Euroscola se studenti setkávají, diskutují, zaujímají
stanoviska, vyjednávají, navrhují změny, hlasují a nakonec přijímají usnesení
o skutečných evropských otázkách.
Programu se většinou mohou zúčastnit školy, které projdou národním kolem
soutěže, pořádaným informačními kancelářemi v jednotlivých členských
státech.
Úspěšní kandidáti dostanou drobný příspěvek na návštěvu
Štrasburku. Aby byli schopni se do programu aktivně zapojit, připravuje se
jeho 600 účastníků několik měsíců předem v rámci svých škol, takže do
Štrasburku tito studenti přijíždějí už obeznámeni s otázkami, o nichž se bude
jednat.
Den začíná společnou snídaní, při níž se studenti mezi sebou seznamují.
Komunikace s novými protějšky z celé Evropy je velice důležitá, protože
účastníci brzy přestanou zastupovat svou školu a stanou se součástí
vícejazyčných pracovních skupin o přibližně 100 účastnících. Na
samostatných jednáních si každá pracovní skupina zvolí svého předsedu a
mluvčího a přijme usnesení, které bude později prezentovat a obhajovat v
plénu. Plenární shromáždění nakonec přijme konečná znění usnesení
programu Euroscola hlasováním v plénu s využitím elektronického
hlasovacího systému jednacího sálu.
Účastníky programu Euroscola však čeká daleko více. Hry s evropskou
tematikou, kvízy, průzkumy a setkání, to vše má vést k tomu, aby se studenti
a učitelé z různých zemí a jazykově odlišných prostředí spolu naučili pracovat.
Studenti, kteří se zúčastní programu Euroscola, pak mohou s novými přáteli z
tohoto projektu i s Evropským parlamentem zůstat v kontaktu díky speciální
stránce programu Euroscola na Facebooku.
Za rok se koná asi 15 setkání v rámci programu Euroscola. Jedno z nich je
každý rok vyhrazeno pro mladší studenty z věkové kategorie 14 až 15 let.
Školy a pedagogové, kteří mají zájem o bližší informace a přihlášky, mohou
napsat na e-mailovou adresu: epstrasbourg@europarl.europa.eu.

