Konferencia mládeže – „Európa je aj tu - Kam ideš?"
Projekt nášho gymnázia s medzinárodnými partnermi z Maďarska a Litvy.
Od apríla do novembra 2017 pripravuje PK NEJ spolu so žiakmi DSD-tried nový
projekt. V rámci neho plánujeme spoluprácu s predstaviteľmi verejnej správy, obchodu, vedy,
zástupcami nemeckých menšinových organizácií a so žiakmi DSD-tried z Maďarska a Litvy.
Projekt finančne zastrešuje ZFA (Centrálna agentúra pre školy v zahraničí).
V našom poslednom projekte Spurensuche (Po stopách nemeckej menšiny) sme sa
venovali predovšetkým historickým otázkam. V projekte "Európa je aj tu - Kam ideš?" nás
bude zaujímať pohľad do blízkej budúcnosti a zameriame sa na možnosti a perspektívy
mladých ľudí.
Po 20 rokoch slobody stagnuje na Slovensku populácie. Podobne je to v Maďarsku
(viac ako 5%) a v Litve (pokles o viac ako 20%). Túžbou väčšiny študentov vysokých škôl
na východnom Slovenskom je absolvovanie určitej doby štúdia mimo nášho regiónu alebo
dokonca krajiny. Veľmi často sa potom rozhodnú, že opustia našu krajinu a budú žiť a
pracovať v Anglicku, Írsku, Rakúsku, Španielsku či Nemecku. Mnoho mladých ľudí nevidí
žiadnu budúcnosť pre seba v ich domovských krajinách.
Prečo je to tak?
Túto otázku si položíme v našom projekte a pokúsime sa s ňou vysporiadať z
rôznych strán. Účastníci projektu – naši žiaci majú šancu získať nové poznatky, ktoré možno
zmenia ich postoj k danej problematike. Spolu s verejnými predstaviteľmi chceme zistiť
príčiny tejto situácie a preskúmať nové možnosti a perspektívy.
Aby sme lepšie spoznali životné podmienky a príležitosti, ako aj celkovú situáciu,
s ktorou sa musia vysporiadať mladí ľudia z okraja Európy, plánujeme návštevu našich
projektových partnerov v Litve a Maďarsku
Na záverečnej Konferencii mládeže v Košiciach očakávame účasť našich
projektových partnerov zo Slovenska a zo zahraničia.
Aktivity v rámci projektu budú pravidelne zdokumentované na našej školskej
webovej stránke. Jednou z prvých aktivít je súťaž o logo projektu a vytváranie dotazníkov.
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