Sprawozdanie z trzecich międzynarodowych warsztatów organizowanych
w ramach projektu: „Różnorodność jednoczy - razem dla Europy”, programu
Europa dla Obywateli.
Recklinghausen od 31 maja do 2 czerwca 2016 r.

Zakres tematyczny: „Europa” – wpływ europejskiej polityki społecznej na
życie codzienne mieszkańców powiatu.
Uczestnicy warsztatów:
1) Ryszard
Zalewski
–
Wiceprzewodniczący
Rady
Powiatu
Wodzisławskiego;
2) Andrzej Kania – Przewodniczący Komisji Oświaty;
3) Lucyna Stiel – Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty;
4) Mateusz Góral – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej;
5) Mirosława Nosiadek – Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy
Społecznej;
6) Sylwia Dąbek – Radna Powiatu Wodzisławskiego;
7) Wiesława Renata Cierpiał – Niemcewicz – Dyrektor Centrum
Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Gorzyczkach;
8) Danuta Marciniak – Z-ca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim;
9) Alina Malina – pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim;
10) Dominika Głodowicz – koordynator projektu, pracownik Wydziału
Strategii i Rozwoju Powiatu;
11) Jagoda Kędziora – pracownik Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu;
12) Andrzej Ptak – nauczyciel języka obcego w ZST w Wodzisławiu Śląskim,
tłumacz.
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31 maja 2016 r. – wtorek
Serdeczne powitanie przez stronę niemiecką przybyłe delegacje zagraniczne
z Powiatu Wodzisławskiego (Polska) z Powiatu Sörmland (Szwecja) oraz
Powiatu Jelgava (Łotwa).
1. Uczestnictwo w panelu dyskusyjnym nt.” Wpływu polityki Unii
Europejskiej na podejmowane decyzje w Regionie Nadrenii Północnej
Westfalii” przy udziale specjalistów z różnych środowisk politycznych:
 Cay Süberkrüb – Starosta Powiatu Recklinghausen;
 Lars Ehm – Zastępca Burmistrza miasta Dorsten;
 Jutta Haug – były Członek Parlamentu Europejskiego;
 Kirsten EInk – Dyrektor Zarządzający Europa-Union Nadrenii
Północnej Westfalii;
 Markus Töns - Członek Komitetu Regionalnego w UE;
2. Debata uczestników dotycząca współzależności pomiędzy polityką
europejską a polityką lokalną w krajach partnerskich (Niemczech,
Szwecji, Polsce i Łotwie) w odniesieniu do czterech grup docelowych:
 młodzieży oraz rodzin z dziećmi;
 osób starszych;
 osób niepełnosprawnych;
 emigrantów i uchodźców.
3. Rejs statkiem wycieczkowym „Mewa” po jeziorze Halterner Stausee
w miejscowości Haltern am See.
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1 czerwca 2016 r. – środa
1. Udział
w warsztatach: Model Unii Europejskiej „Integracja przez
Edukację”.
Uczestnicy warsztatów brali udział w stymulacji procesu ustanawiania
decyzji na szczeblu Unii Europejskiej poprzez odegranie ról
parlamentarzystów rozpatrujących dyrektywę w zakresie ujednolicenia
systemu edukacji w krajach UE:
 podział
uczestników
na
frakcje
polityczne
Parlamentu
Europejskiego, Komisję Europejską, Agencje: Europejskie Centrum
Rozwoju Kształcenia Zawodowego, Europejską Agencję Praw
Podstawowych Unii Europejskiej, Komitet regionalny - Komisja
Edukacji i Kultury, media;
 dyskusje wewnątrz frakcji dot. ujednolicenia systemu edukacji
w UE;
 sesja
parlamentarna:
wybór
przewodniczącego
Parlamentu
Europejskiego, przedstawienie stanowiska danej partii na temat
unifikacji edukacji UE;
 rozmowy/
konsultacje
Członków
Parlamentu
Europejskiego
z ekspertami w zakresie edukacji;
 przedstawienie przez Komisję Europejską wniosku dotyczącego
ujednolicenia niektórych aspektów edukacji m .in. respektowanie
kwalifikacji zawodowych zdobytych w danym kraju na terenie całej
UE;
 konsultacje wewnątrzpartyjne dot. przyjęcia wniosku;
 sesja parlamentarna: głosowanie za przyjęciem lub odrzuceniem
dyrektywy
Konkluzje uczestników na temat zabawy skłaniające do dalszej dyskusji
na temat wpływu polityki UE oraz decyzji podejmowanych na szczeblu
unijnym na życie codzienne mieszkańców.
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2. Wizyta studyjna w miejskim ośrodku kreatywności „Kreativwerkstatt ART.
62”. Członkowie stowarzyszenia poprzez organizację awangardowych
warsztatów muzyczo-tanecznych oraz kultywowanie ogrodnictwa
miejskiego (tworzenie ogrodu) rozwijają swoją pomysłowość oraz integrują
społeczność lokalną. Członkami stowarzyszenia w głównej mierze są
mieszkańcy Herten (młodzież wykluczona, osoby starsze, emigranci, osoby
niepełnosprawne).
Uczestnicy warsztatów wzięli udział w projekcie choreograficznym dzięki,
któremu każdy mógł uwolnić swoją pomysłowość i nowatorstwo.

2 czerwiec 2016 r. – czwartek
1. „Moja życiowa ścieżka- moje osiągnięcia- mój talent”- przykłady
dobrych praktyk w Powiecie Recklinghausen poprzez przedstawienie
wyników realizowanych projektów.
 Referat Angeliki Dorawa –
nauczycielki szkoły średniej

realizującej projekt „Talentscouts – promocja taletów” mający na
celu udzielenie pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego
kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad i praktyk
uwzględniając osobiste predyspozycje i sytuację życiową uczniów,
a także potrzeby rynku pracy;
 Prezentacja Dudu Vural & Songül Kavut – Członków Towarzystwa
Edukacji Międzykulturowej zajmujących się asymilacją dzieci
emigrantów głównie poprzez naukę języka niemieckiego;
 Wystąpienie
Ibrahima
ÖzcanCzłonka
Zarządu
firmy
architektonicznej Maritimo Oer-Erkenschwick, który na swoim
przykładzie udowodnił, iż dzięki determinacji, wytrwałości
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i ogromnym pokładom pracy, będąc emigrantem można osiągnąć
sukces.
2. Wizyta studyjna w przedsiębiorstwie HELLA KGaA Hueck & Co., które
należy
do
jednych
z
czterdziestu
czołowych
dostawców
motoryzacyjnych na świecie i jednego z największych w Niemczech.
Partner przemysłu motoryzacyjnego oraz dostawca dla rynku wtórnego
części zamiennych.
 Przedstawienie segmentów działalności firmy (motoryzacji, części
zamiennych, rynku wtórnego, zastosowań specjalnych);
 Poznanie warsztatu szkoleniowego w Hella z wykwalifikowaną
kadrą pracowników. Warsztat oferuje szkolenia: mechanicznoelektroniczne, kształcenie osób z obcych firm, praktyki
uczniowskie, wewnętrzne szkolenia dla pracowników. Główne
moduły szkoleniowe, jak nauka języka angielskiego, praktyki,
wspieranie młodszego personelu przyczyniają się do doskonalenia
prowadzonego przez firmę procesu nauczania. Projekt „kleine
Scheine” został opracowany po to, by umożliwić uczniom szkół
partnerskich wczesne zapoznanie się z zawodem mechanika
-elektronika;
 Zwiedzanie zakładu nr 5 wytwarzającego różne zespoły produktów
branży motoryzacyjnej jak: Audi, BMW, Porsche czy VW.
3. Ceremonia otwarcia wystawy „200 lecie Regionu Nadrenii Północnej
Westfalii”
 Przedstawienie historii Regionu Nadrenii Północnej Westfalii
na przestrzeni lat.
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