EUROSCOLA 25/10/2019
Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā rīkotajā Eiropas parlamenta vēstnieku skolu konkursā Ādažu vidusskolas Eiropas klubs un EP vēstnieki izcīnija
iespēju piedalīties EUROSCOLA EP vēstnieku skolu diskusijās Strasbūrā kopā ar Edgara Kauliņa Lielvārdes viduskolas skolēniem. Spīkere no ādažniekiem bija
Katrīna (11.a), kas arī vadīja savas grupas plenērsēdi jautājumā ... . EUROGAMME laureātes titulu izcīnija Amanda ( 10.b). Projekta ietvaros jaunieši vairāk
uzzināja par EP redzējumu vides un cilvēktiesību jautājumos. Iepazina Eiropas kultūras vērtības Vācijā un Francijā. Tas bija arī labs komandas saliedēšanās
pasākums, kura laikā gūti daudz jaunu iespaidu un draugu.

Dalībnieki
Daniela Racibovska (10.b)
Amanda Ignāte (10.b)
EUROGAMME laureāte

Keita Jonāne (11.b)
Alīna Sanija Neretniece
(11.b)
Katrīna Faituša (11.a)
Spīkere, plēnuma sesijas
grupas vadītāja

Niklāvs Edvards Grasis
(11.b)
Linda Līdaka (12.a)
žurnaliste

Rūdolfs Piveņš (11.a)
Oskars Rudzītis (10.c)

Zane Kraukle (10.b)

Darba grupa
VIDE UN ATJAUNOJAMIE ENERGORESURSI
Kā attīstīt ilgspējīgu attīstību? Vai ir iespējams nodrošināt ekonomikas
attīstību , neapdraudot planētu? Kāda ir Eiropas politika vides un
atjaunojamo energoresursu jomā? Kā veicināt pārmaiņas paradumos?

DROŠĪBA UN CILVĒKTIESĪBAS
Vai drīkst ierobežot cilvēktiesības, ja tiek apdraudēta drošība? Cik liela
nozīme eiropas pilsoniskajā sabiedrībā ir tādām pamattiesībām kā vārda
brīvība, vīriešu un sieviešu līdztiesības, personu dtu aizsardzība?

JAUNIEŠI UN ATKARĪBA
Vai var izvairīties no atkarību veicinošu vielu lietošanas? (trijstūris) Kādu
risku rada atkarību izraisošu vielu lietošana? Vai atkarība rodas jau no pirmās
lietošanas reizes? Vai alkohols ir narkotiska viela? Kādus pasākumus
vajadzētu veikt? Vai šo problēmu varētu atrisināt, pieņemot Eiropas
Savienības tiesību aktu?

EIROPAS NĀKOTNE
Kas Eiropu gaida nākotnē? Kas jūsuprāt būtu jādara, lai Eiropa pietuvinātos
ideālam? Kādām vajadzētu būt Eiropas un tās kaimiņvalstu attiecībām?
Kādai vajadzētu būt Eiropas lomai globalizētajā pasaulē? Cik lielā mērā
Eiropai vajadzētu popularizēt savas vērtības pasaulē?

MIGRĀCIJA UN INTEGRĀCIJA
Kāda loma Eiropai jāuzņemas migrācijas un integrācijas jomā? (aplis) Kā
pārvaldīt migrāciju Eiropas Vidusjūras reģionā? Vai Eiropai ir pienākums
rīkoties solidāri? Kā panākt to, lai migranti harmoniski integrētos Eiropas
sabiedrībā?

JAUNIEŠU NODARBINĀTĪBA
Jauniešu nodarbinātība – Eiropas līmenī risināms jautājums? Kādas iespējas
Eiropa piedāvā jauniešiem, lai palīdzētu viņiem atrast darbu?Kādi pasākumi
būtu jāveic dalībvalstīm un Eiropas Savienībai, lai aktīvāk veicinātu jauniešu
nodarbinātību?

Dace Skuja

Grupas vadītāja, angļu valodas skolotāja

Rudens brīvlaikā,23.10. Ādažu vidusskolas 10 jaunieši uzsāka braucienu uz Strasbūru, lai piedalītos Eiropas Parlamenta organizētajā
projektā EUROSCOLA. 25.10. Eiropas Parlamenta ēkā ieradās jaunieši no 25 Eiropas dalībvalstīm. Latviju pārstāvēja divas skolas :
Ādažu vidusskola un E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola. Projektā ietvaros jaunieši vairāk uzzināja par EP uzbūvi, klātienē redzēja
parlamentāro darbu, kā arī iepazina jauniešus no citām dalībvalstīm. Jaunieši diskutēja par tēmām, kuras ir svarīgas Eiropas Savienībā, kā
“ Vide un atjaunojamie energoresursi,” Drošība un Cilvēktiesības”, ”Alkohola un narkotiku lietošana jauniešu vidū”,” Eiropas nākotne”,
”Migrācija un Integrācijā” un “ Jauniešu bezdarbs”. Dalībvalstu jaunieši grupu izvirzītās tēzes prezentēja angļu valodā Eiropas
Parlamenta sēžu zālē, kuras auditorijā bija apmēram 500 jaunieši un skolotāji. Ar lepnumu jāmin, kā viena no runātājām starp 6
pārstāvjiem tika izvirzīta Latvijas delegācijas pārstāve Ādažu vidusskolas 11 a klases skolniece Katrīna Faituša. Bijām priecīgi, ka
Amanada Ignāte (10b) piedalījās Eirospēlē un viņas komanda izcīnīja 1. vietu . Sākot no 26.10. devāmies jau virzienā uz māju pusi.
Paspējām apskatīt Ķelnes katedrāli un Ķelnes zoodārzu. Brēmenē ilgas stundas pavadījām Univerum, kur jaunieši varēja atsvaidzināt
savas zināšanas praktiski darbojoties fizikā, anatomijā, zooloģijā un ģeogrāfijā.Berlīnē apskatījām tehnikas muzeju. Redzējām
Brandenburgas vārtus, Holokausta memoriālu, Checkpoint Charlie. Paldies Sarmītei Savickai, Eiropas kluba koordinatorei, par projekta
sagatavošanu un iespēju piedalīties šajā projektā. Projekta dalībnieki: Daniela Raciborska ( 10b), Zane Kraukle (10b), Amanda Ignāte
(10b), Niklāvs Edvards Grasis (11b), Rūdolfs Piveņš (11a),Katrīna Faituša ( 11a ),Alīna Neretniece (11b), Keita Jonāne (11b ), Oskars
Rudzītis ( 10c), Linda Līdaka (12a) un angļu valodas skolotāja Dace Skuja .
https://adazuvidusskola.lv/index.php/jaunumi-service/1094-daliba-ep-projekta-euroscola
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/other-events/video?event=20191025-1000-SPECIAL (10: 43 min)
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/other-events/video?event=20191025-1600-SPECIAL (16: 38 min, 17: 56: 20 min, 17: 58 min)

