Zjednoczeni w różnorodności

W dniu 22 marca 2018 grupa uczniów wraz z opiekunami Renatą Rasztawicką oraz Hanną Stacherą
z XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie reprezentowała Polskę przez
jeden dzień na międzynarodowym zlocie młodzieży w Strasburgu – Euroscoli. Wydarzenie ma na celu
spajanie młodzieży z 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej, na którym zarówno uczniowie jak
i nauczyciele mają szanse wyrazić swoje opinie na temat aktualnej sytuacji swojego kraju oraz
Europy.
Przez cały dzień grupa intensywnie poznawała proces legislacyjny Parlamentu Europejskiego „od
środka” poprzez wcielenie się w role Europosłów. Każdy uczeń został przydzielony do konkretnej
grupy roboczej zależnej od przygotowanego przez niego uprzednio tematu oraz dostał identyfikator
i specjalne miejsce na Sali Obradowej Parlamentu Europejskiego, które na co dzień należy do
Europosła. Pierwszym wyzwaniem dla uczniów podczas spotkania inauguracyjnego była sytuacja,
w której dwuosobowa reprezentacja z każdego kraju przedstawiła swoją szkołę i ojczyznę
w jednominutowej prezentacji w języku angielskim. Kolejną częścią planu dnia była wideokonferencja
na temat budowy Europy z Eurodeputowaną z Hiszpanii – Pilar de Castillo, której uczniowie mieli
możliwość zadania pytań na nurtujące ich tematy związane z przyszłością Unii Europejskiej. Pytanie
zadane przez licealistkę z Polski otrzymało brawa od uczestników Euroscoli.
Po posiłku w restauracji Parlamentu Europejskiego uczniowie brali udział w konkursie wiedzy o Unii
Europejskiej zwanym Eurogame. Aby wziąć udział w quizie należało uformować czteroosobową
drużynę, w której każdy musiał pochodzić z innego kraju oraz odpowiedzieć na zestaw pytań, w
którym każde było zadane w innym języku. Konkurs w znaczący sposób przełamał pierwsze lody
pomiędzy uczestnikami, którzy pracowali zespołowo w celu zdobycia odpowiedzi na pytania. Po
pierwszej części konkursu uczniowie zostali przydzieleni do swoich grup roboczych, gdzie w ramach
„posiedzenia komisji” debatowali na tematy, do których musieli przygotować się przed wyjazdem.
Tematy dotyczyły takich zagadnień jak energia odnawialna, prawa człowieka, różnorodność
kulturowa czy migracja. Po debatach uczniowie wrócili na posiedzenie plenarne, na którym
przegłosowywali rezolucje przygotowane uprzednio przez wszystkie komisje. Po uchwaleniu rezolucji
miała miejsce ostatnia część programu, czyli finał gier Eurogames. Zwycięzcy gry zostali nagrodzeni
złotymi medalami. Euroscola zakończyła się wniesieniem flag wszystkich flag krajów członkowskich
przy akompaniamencie „Ody do radości”.
Jedna z uczennic szkoły, Ewa Pasterz, podsumowała uczestnictwo w Euroscoli jako pozytywne
doświadczenie: „Warto było odwiedzić Parlament Europejski, i przekonać się jak wygląda jego praca
w rzeczywistości. Już wcześniej zwracałam uwagę na problemy Unii Europejskiej, po Euroscoli
mogłam lepiej je zrozumieć.”
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Poza wycieczką do Parlamentu Europejskiego, grupa uczniów zwiedziała niemieckie miasto Karlsruhe
oraz znajdujące się tam dwa muzea: Muzeum Historii Naturalnej oraz interaktywną wystawę „ Living
in digital worlds” w Centrum Sztuki i Mediów. Dzień po Euroscoli uczniowie mieli okazję zwiedzić
miasto Strasburg, Katedrę Notre Dame wchodząc przy tym na taras widokowy wieży katedralnej
(wys. 143 m) skąd mogli podziwiać panoramę miasta.
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