Víťazom projektu EUROSCOLA 2017 sa stala
Stredná odborná škola v Námestove
Program EUROSCOLA je určený žiakom stredných škôl od 16 do 18 rokov z členských krajín
Európskej únie. Vyhlasuje ho Európsky parlament a jeho cieľom je zorganizovať podujatie,
ktorej cieľom bude diskusia o EÚ.
Stredná odborná škola v Námestove sa zapojila do tejto súťaže a žiaci školy zorganizovali
množstvo aktivít na tému Predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ – pomohlo nám? Založili si
simulované školské rady pre konkurencieschopnosť, finančné záležitosti, vnútorné veci
a životné prostredie. Každá rada mala svoje úlohy. Do školy si pozvali niekoľko vzácnych hostí
z Európskeho a slovenského parlamentu, z miestnej samosprávy, navštívili ÚPSVaR,
živnostenský úrad v Námestove, miestnu knižnicu, kde skúmali, ako EÚ ovplyvňuje náš život,
robili prieskumy názorov medzi talianskymi, českými a slovenskými žiakmi o ich názoroch na
EÚ, zorganizovali niekoľko podujatí pre žiakov na tému migrácia, ľudské práva, dokonca so
získanými poznatkami navštívili Základnú školu v Oravskej Jasenici, kde pre žiakov pripravili
program o EÚ. Zorganizovali kampaň za pitie vody z vodovodu a kampaň za zákaz používania
glukózovo – fruktózového sirupu v potravinách. Aktivity neboli samoúčelné a žiaci na základe
získaných informácií o EÚ sformulovali niekoľko odporúčaní, ktorými by sa Európsky
parlament mal zaoberať. Na konci projektu vydali hrané televízne noviny a školský časopis,
kde informovali verejnosť o svojich aktivitách.
Ich úsilie bolo odmenené, keď 16. decembra 2016 získali na slávnostnom vyhodnotení
projektu EUROSCOLA 2017 v Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu v Bratislave
krásne 1. miesto a pozvanie do Európskeho parlamentu do Štrasburgu. Ocenenie si prevzali
z rúk slovenských europoslancov Ivana Štefanca, Borisa Zalu a Moniky Flašíkovej Beňovej.
„Je to naozaj skvelý pocit, keď zistíte, že vaša práca nebola zbytočná a že sa oplatilo zapojiť.
Musíme pochváliť Informačnú kanceláriu EP za skvele zorganizované vyhodnocovanie. Čo viac
k tomu ešte dodať. Snáď len to, že sa tešíme do Európskeho parlamentu v Štrasburgu, do
ktorého pôjdeme v apríli 2017,“ povedal Ján Malák, člen projektového tímu.
Týmto sa žiaci chcú poďakovať všetkým, ktorí im nezištne venovali svoj čas a poskytli im
množstvo zaujímavých informácií o oblastiach, do ktorých zasahujú rozhodnutia EÚ.
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