Młodzi w polityce
W dniu 26 października 2018 roku grupa uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu wcieliła się w role
Europosłów na międzynarodowym zlocie młodzieży z krajów europejskich w Strasburgu – Euroscoli. Przez jeden dzień
grupy uczniów z 28 szkół z krajów Unii Europejskiej miały szansę przestawić swoją szkołę innym uczestnikom oraz wziąć
udział w symulowanych posiedzeniach komisji parlamentarnych oraz obradować podczas posiedzenia plenarnego jak
robią to na co dzień Europosłowie.
Od samego rana 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 zajmują Europosłowie. Pierwszym punktem Euroscoli była prezentacja swoich szkół wykonana przez 2 uczniów
z każdego kraju członkowskiego w nieojczystym języku. Speakerami z Polski byli Zuzanna Wojtkowska oraz Krzysztof
Jajor.
Kolejną częścią planu była debata na temat przyszłości Europy z hiszpańską europosłanką Rosą Estaràs Ferragut która
również przybliżyła uczniom funkcje instytucji europejskich. Następnie uczestnicy mieli okazję zadawać pytania
hiszpańskiemu europosłowi Enrique Calvet Chambon.
Po obiedzie w Parlamencie Europejskim uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej – Eurogame.
Konkurs polega na złożeniu czteroosobowej drużyny, w której każdy uczestnik musi pochodzić z innego kraju oraz
odpowiedzieć na zestaw pytań w różnych językach. Wspólna gra bardzo pomogła w grupowej integracji i nawiązaniu
nowych znajomości pomiędzy uczestnikami z różnych krajów.
Następną częścią progamu była praca uczniów w grupach roboczych, gdzie pracowali nad przygotowanymi uprzednio
tematami i przygotowali 6 raportów w celu rozwiązania dzisiejszych wyzwań Unii Europejskiej w tematach: Środowisko
i energia odnawialna; Bezpieczeństwo i prawa człowieka; 2018 rok dziedzictwa kulturalnego; Przyszłość Europy;
Migracja i integracja; Zatrudnienie młodych.
Po debatach w komisjach uczniowie wrócili na salę plenarną i głosowali odnośnie przygotowanych przez nich raportów.
Raporty na temat środowiska i energii odnawialnej, bezpieczeństwa i praw człowieka, migracji i integracji oraz
zatrudnienia młodych miały większość w Parlamencie. Po uchwaleniu rezolucji miał miejsce finał Eurogames.
Intensywny dzień Euroscoli zakończył się wniesieniem flag wszystkich flag krajów członkowskich przy
akompaniamencie „Ody do radości”.
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