XXI „Junior Eco – Expert Project”
Świadomi ekologicznie – nadzieją przyszłości

W dniach od 3 do 6 czerwca 2019 r. w Cieszynie odbędą się po raz 21. warsztaty w ramach
ekologicznego projektu „Junior Eco – Expert Project”. Gospodarzem tegorocznych
warsztatów będzie nasza szkoła.
Spotkania w ramach „Eko projetu” odbywają się co roku, kolejno w jednej z partnerskich
szkół: w Yspertal w Austrii, w Veseli nad Luznici w Czechach, w Tokaju na Węgrzech oraz w
Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie. Uczestniczy w nich dwudziestu uczniów
oraz dwóch nauczycieli z każdej szkoły.
W tym roku do projektu dołączy również szkoła z Pieszczan na Słowacji.
Tematyka warsztatów będzie dotyczyć różnych zagadnień związanych z ochroną środowiska
w rejonie Cieszyna, a także działań przyjaznych środowisku we wszystkich krajach
partnerskich. Uczniowie będą pracować w pięciu międzynarodowych grupach zajmujących
się następującymi zagadnieniami:
1. Ochrona różnorodności biologicznej w regionie górskim.
2. Zasoby mineralne i wpływ ich eksploatacji na region.
3. Zrównoważona eksploatacja i wykorzystanie solanki.
4. Ochrona wody.
5. Ekologiczne metody hodowli zwierząt.
Podczas konferencji, która odbędzie się w ostatnim dniu projektu, uczniowie podsumują i
przedstawią wyniki pracy poszczególnych grup oraz zaprezentują program artystyczny
promujący swój kraj, region i szkołę. Wezmą w niej udział zaproszeni goście: dyrektorzy
szkół partnerskich i przedstawiciele samorządów lokalnych.
Realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu Międzynarodowego Funduszu
Wyszehradzkiego oraz Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
Partnerzy
Austria
Höheren Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft in Yspertal
Higher Vocational School for Economy and Ecology in Yspertal
http://www.hluwyspertal.ac.at
Czechy
Střední odborná škola ekologická a potravinářská ve Veselí nad Lužnicí
Secondary Technical School of Ecology and Foodstaff, Veseli nad Luznici
http://www.sos-veseli.cz
Węgry
Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma
Tokaji Ferenc Grammar School and Vocational Secondary School of Tokaj
http://www.tfg.hu
Słowacja
Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany,

Secondary school of Horticulture Piešťany
http://www.szaspn.edupage.org
Polska
Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Cieszyn District Authority
http://www.powiat.cieszyn.pl

