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ENERGY@SCHOOL ON AIR

Nehéz elhinni, de a félidejéhez érkezett az
ENERGY@SCHOOL projekt. Híranyagunkban
olvashattok
a
félidős
kommunikációs
szemináriumról, amelyet Bécsben tartottak,
továbbá hírt adunk az elkészült új project
pólókról és még sok más egyébről.
Jó olvasgatást kívánunk!

Félidős Kommunikációs
Szeminárium Bécsben
A 2018. február 6-án tartott szemináriumnak az
EU Egyesített Titkárság (JS) központi székháza
adott
otthont,
ahol
szinte
minden
kommunikácós menedzser az első hívásra
megjelent. A rendezvényen részt vettek a
nemzetek első szintű ellenőrző szerveinek
képviselői is. Természetesen az eseményen ott
voltak ENERGY@SCHOOL projekt képviselői. A
szeminárium célja az volt, hogy felkészítse a
kommunikációs menedzsereket a projektek
indításától a félidős és az azon túli időszak
feladataira.
Az
egynapos
szeminárium
középpontjában a stratégiai kommunikáció
elemei és a gyakorlati megvalósítása állt. Ez az
esemény ösztönzőleg hatott a kommunikációs
vezetőkre és segített az együttműködési
lehetőségek feltárásában.

Szenior és Junior Energia Őrök bekapcsolódása és tényleges részvétele
az Energia Iskola Projektben
A projekt partnerek különféle rendezvényeket szerveztek a Szenior és Junior Energia Őrök
felkészítésének érdekében. Az önkormányzatok 2017 novemberében elindították az e-learning
tanfolyamokat, valamint a workshopokat, tanulmányi kirándulásokat és egyéb programokat. Bydgoszcz
városban, az iskolákban, a SEG és a JEG tagjai részére számos workshopot (szám szerint 7-et) tartottak az
általános éghajlatváltozás és az energiagazdálkodás témájában.
A workshopokon részt vett Tommaso Cataldo az Interreg Önkéntes Ifjúsági Program képviseletében, akivel
Bydgoszcz város 2017. október 15. és december 15. között dolgozott. Tommaso filmbemutatót szervezett
a SEG és JEG tagoknak, valamint egy különleges versenyt tartott, amellyel az ENERGY@SCHOOL projektet
népszerűsítette.

Új pólók a projekthez
Bydgoszcz
város,
mint
a
kommunikációs
munkacsomag vezetője 2000 pólót készített a
project
partnereknek.
A
pólók
sikeresen
kézbesítésre kerültek és átadták a junior
energiaőröknek és azoknak, aki részt vesznek az ES
projektben. AZ átadásokról van néhány képünk.
Tetszenek?

Interreg Önkéntes Ifjúsági Program – Tommaso naplója
A tapasztalatom, mint INTERREG Ifjúsági Önkéntesnek
meghaladta a várakozásaimat. Célom kezdetben az volt,
hogy fejlesszem a szakmai képességeimet és megosszam
az EU Szolidaritási Testület értékeit helyi szinten. Azért
választottam Lengyelországot, mert mindig lenyűgözött ez
az ország. Személyes fejlődésem mellett az volt a célom,
hogy aktívan bekapcsolódjak, hasznos része lehessek a
projektnek és pozitív értéket teremtsek ennek a lengyel
városnak.

De az, amit alábecsültem az volt, hogy a helyiek is nagyon
mély hatást gyakorolnak rám - igen, azt tapasztaltam,
hogy az önkéntesség egy kölcsönös értékcserét
eredményezett.
Meglepődtem az emberek nagyszerű vendégszeretetén és
hozzáállásán, ahogy segítettek
nekem
bármilyen
nehézséggel is szembesültem. Azok az emberek, akikkel a
munkahelyemen és a mindennapok során találkoztam,
mindig kedvesek voltak velem. Őszintén mondom, minden
felülmúlta az előzetes elvárásaimat. Az elvárásokat,
amelyek a sztereotípiák részét képezik, és amelyeket csak
látva, közvetlen kapcsolatfelvétellel és külföldön
megtapasztalva élhet meg az ember. Mindenkinek ajánlom
kipróbálni ezt az önkéntes programot, különösen a lengyel
városokban, mert csodálatos kombinációja a munkának és
a nagyszerű külföldi időtöltésnek.
További információ: https://www.interregyouth.com/

Következő találkozó Magyarországon
A 4. Koordinációs Értekezletre, a 4. Irányító
Testületi Ülésre és a 3. szakmai tanulmányi
kirándulásra Szolnokon és Újszilváson kerül sor
2018. március 19 – 21 között. A találkozó
előkészítése zajlik, és a partnerek készülnek a
találkozóra.
Bizonyára
egy
kemény,
kihívásokkal teli, de gyümölcsöző találkozó
lesz, amely a projekt sikeres fejlődését
szolgálja majd.
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Dr. Petrányi Csaba, polgármester
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
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