Учні та викладачі МВПУ ПІТ спільно з європейськими
волонтерами та Інститутом Євро-Атлантичного
співробітництва проводять дискусію «Європейські
цінності» у рамках проекту «Європа у валізі»
17 травня 2011 року у рамках європейського волонтерського проекту
«Європа у валізі» у навчальному закладі відбулася зустріч-дискусія «Європейські
цінності» між євроклубівцями, учнями, викладачами училища та європейськими
студентами-волонтерами з Німеччини і Польщі за сприянням Інституту ЄвроАтлантичного співробітництва.
Проект «Європа у валізі» ініційований Фондом Конрада Аденауера, фондом
Роберта Боша, Європейською Академією Берліна, Польською Фундацією Роберта
Шумана та Інститутом Євро-Атлантичного співробітництва (Київ). Він покликаний
підвищити обізнаність української молоді у питаннях устрою Євросоюзу,
пожвавлення суспільного діалогу щодо європейських цінностей, поширення
інформації про освітні та культурні програми.

До складу німецько-польсько-української команди, що відвідала наш
навчальний заклад увійшли Яков Девчіч (здобуває ступінь магістра з міжнародних
відносин та європейських студій в Університеті Андрасси Гюла (Будапешт), Сара
Вейгель (здобуває ступінь магістра з європейських справ та політології, працює за
сумісництвом у Німецькій енергетичній компанії), Даріуш Калан (аспірант у Школі
соціальних досліджень у Варшаві), Магдалена Гавронска (координатор програми
Постійного секретаріату Об’єднання демократичних держав, Варшава), Олександр
Марусяк (здобуває ступінь магістра на юридичному та бакалавра на історичному
факультетах Львівського національного університету імені Івана Франка) та Віта
Базан (асистент проектів Інституту Євро-Атлантичного співробітництва).
У ході дискусії європейські гості розповіли про власний досвід здобуття
освіти у європейських навчальних закладах, участь у волонтерській роботі,
перспективи працевлаштування.
В учнів училища виникло багато запитань до представників Польщі та
Німеччини. Зокрема, звучали питання, пов’язані із якістю технічної освіти,
соціальним забезпеченням студентської молоді, можливістю співпраці
європейських навчальних закладів із українськими училищами з підготовки та
працевлаштування робітничих кадрів. Не останнє місце у дискусії займали питання
про молодіжне самоврядування, студентський парламентаризм. Актуальністю
відзначалося і питання вивчення європейських мов. Учасники проекту відзначили,
що це є досить важливим чинником у здобутті освіти в європейських навчальних
закладах і аргументували, що волонтерська діяльність якнайбільше сприяє мовній
практиці молоді.
Дискусія проходила жваво, невимушено, в атмосфері толерантності та
взаємоповаги.

