Europejskie warsztaty
W roku szkolnym 2008/2009 uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska po raz kolejny
uczestniczyli w Regionalnym Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich Województwa Kujawsko –
Pomorskiego, zorganizowanym przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu.

Tym razem na V Regionalnym Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich, który odbył się dnia 11
grudnia 2008 r. w Toruniu, ZSIŚ i Szkolny Klub Europejski Euro – Partner reprezentowały:
Karolina Glinkau z kl. III DA i Karolina Solińska z kl. I BA wraz z opiekunem Małgorzatą Hoppe.
Podczas tego spotkania o ciekawie dla młodzieży brzmiącym temacie „Nasz region w Europie –
wyzwania i możliwości”, odbyły się zajęcia warsztatowe, które podzielone zostały na trzy moduły.
Celem pierwszego modułu skierowanego do nauczycieli było zapoznanie ich z możliwościami
pozyskiwania środków na sfinansowanie projektów edukacyjnych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki jak również przedstawienie metodologii projektowej oraz dobrych
praktyk projektowych w zakresie EFS. Natomiast zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
odbywały się w dwóch grupach: Karolina Glinkau uczestniczyła w module pierwszym, dotyczącym
Parlamentu Europejskiego, jego funkcjonowania i ordynacji wyborczej oraz działalności w zakresie
ochrony praw człowieka. Karolina Solińska brała udział w module drugim, związanym z
funduszami europejskimi w regionie, prezentacją przykładów zrealizowanych projektów
dofinansowanych z UE, zwracając przy tym szczególna uwagę na źródła finansowania projektów
młodzieżowych.

A oto jak V Regionalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich postrzegały uczennice ZSIŚ:
"W dniu 11 grudnia 2008 roku nasza szkoła wraz z dwójką reprezentantów oraz opiekunem
szkolnego Klubu Europejskiego „Euro – Partner” – mgr M. Hoppe, brało udział
w Regionalnym Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich. Spotkanie to, podobnie jak rok temu,
odbyło się w salach konferencyjnych toruńskiego hotelu Filmar.
W tym roku obowiązywała tematyka funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, nie tylko jako
organizacji wyborczej ale również jako instytucji stojącej na czele ochrony praw człowieka.
Muszę przyznać, że zajęcia warsztatowe okazały się interesujące i wciągające, mimo trudnej
tematyki. Zajęcia nie były oparte tylko na „suchym” wykładzie, ale także na dyskusji młodych
uczestników i możliwości poznawania oraz dyskutowania ze zdaniami innych.
Uważam, że takie spotkania są interesujące oraz warte uczestniczenia, gdyż wtedy zdobywamy nie
tylko informacje ale i zawieramy nowe znajomości."
Karolina Glinkau, kl. III DA
"Wszyscy uczestnicy zostali podzielenie na grupy. W ten sposób możliwy był przekaz większej
ilości informacji dla danej szkoły.
Grupa B, w której uczestniczyłam, zajmowała się wyzwaniami i możliwościami młodych ludzi w
UE. Na początek wprowadzono tematykę funduszy europejskich. Następnie przedstawiono plany
realizowanych projektów z funduszy europejskich w województwie kujawsko-pomorskim oraz
ukazano sposób pozyskiwania pieniędzy zarówno przez dorosłych jak i przez osoby nieletnie.
Punktem kulminacyjnym było podsumowanie V Regionalnego Zjazdu Szkolnych Klubów
Europejskich.
Organizatorzy przewidzieli chęć dyskusji młodzieży z prowadzącymi warsztaty i w bardzo
pomysłowy sposób włączyli nas do rozmów. Była to między innymi zabawa polegająca na
rozpoznaniu zdań prawdziwych od fałszywych opierających się na wiedzy przekazanej nam
podczas zajęć warsztatowych. Ogromnym zaskoczeniem była informacja na temat projektów
młodzieżowych. Uzyskaliśmy wszystkie potrzebne dane do realizacji naszych pomysłów. Z
zainteresowaniem można było wsłuchiwać się w słowa prowadzącego.
Ludzie młodzi nie znają wszystkich swoich możliwości, które otwiera im Unia Europejska.
Uczestnicząc w takich warsztatach, dowiadujemy się rzeczy, o jakich wcześniej nikt nam nie
mówił. Im więcej takich grupowych spotkań, tym więcej realizowanych marzeń i pomysłów jakie
istnieją w naszych głowach, ponieważ do ich realizacji, niezbędna jest wiedza."
Karolina Solińska, kl. I BA

