Roman Srnka (na obr. vľavo) a Ján Barčiak pri preberaní odmien a diplomov. Foto NÚCEM

Koľko toho vieme o EÚ? Otestovali sme sa
Súťaž Mladý digitálny Európan mala vo finále aj zastúpenie z Gymzy.
Ján Barčiak, III.A / 21.6.2019
V stredu a štvrtok 12. a 13. júna 2019 v Košiciach
prebehlo finálové kolo vedomostnej súťaže
stredoškolákov Mladý digitálny Európan 2019.
Merania síl sa zúčastnilo dokopy šestnásť z vyše
1250 študentov, ktorí sa zapojili do školského kola
a dosiahli najväčší bodový zisk. Naše gymnázium
reprezentovali žiaci z III.A triedy Ján Barčiak
a Roman Srnka, ktorí obsadili konečné 5. a 8.
miesto.
Organizátori si pre všetkých súťažiacich pripravili
dvojdňový program spojený s komentovanou
prehliadkou Košíc a s prezentáciou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a jej
špičkových
mikrobiologických,
mediálnych
a tlmočníckych laboratórií.
Štvrtkové
finále
a následné
vyhodnotenie
prebiehalo v historických priestoroch rektorátu
univerzity. Okrem zástupkyne riaditeľky Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania
Ivany Pichaničovej prišiel aj Ladislav Miko, vedúci
Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Napriek veľkému teplu sa atmosféra niesla
v uvoľnenom duchu. „Bielkoviny sa v ľudskom
tele zrážajú pri asi 40 stupňoch Celzia, takže sa
nebojte. Aspoň nebudeme vedieť, či sa tak potíte
z dnešného tepla alebo z toho, že máte stres
z testu,“ zažartoval v úvodnom prejave Ladislav
Miko, inak povolaním biológ. Po tvárach nám
prešiel spotený úsmev. Na konci jeho príhovoru
sme celkom radi opäť zatlieskali. Aspoň na chvíľu
sa tak dali masy ťažkého vzduchu v miestnosti do

pohybu a my sme si mohli slastne vychutnať
blahodarný pocit chladu.
Pri pohľade na zoznam súťažiacich by človeku
napadlo, že pôjde najmä o medzimestský súboj
trnavských a žilinských študentov. Toto rozloženie síl však v posledných chvíľach pred začiatkom
testu paradoxne spojilo dve žilinské gymnáziá –
Hlinskú a Varšavskú. Gvarzáci mali prehľad
v chronológii európskych zmlúv, my z Gymzy
sme zas vedeli, ktorej krajine patrí aký motív na
eurominciach. Spoločnou krátkou prípravou sme
tak prelomili ľady a ukázali, že myšlienka Európy
má skôr potenciál zjednocovať ako štiepiť.
Ideál je to pekný, realita však bola v našom
prípade trošku ošemetná: vyhrala Trnava.
A podrobnosti? „Test sme zložili tak, aby bol
zvládnuteľný, niektoré otázky však boli rozhodujúce,“ zhodnotila viceriaditeľka NÚCEMu
Ivana Pichaničová na slávnostnom vyhlásení
výsledkov. A naozaj: na čelných priečkach išlo
o desatiny percent.
Za všetky otázky jedna: Ktorý francúzsky prezident v 60. rokoch minulého storočia dvakrát vetoval vstup Británie do Európskeho spoločenstva?
De Gaulle? Pompidou? Alebo Mitterand?
Či už odpoveď poznáme alebo nie, faktom je, že
Európska únia zasahuje aj do našich životov.
A predsa o nej vieme často len veľmi málo. Práve
preto súťaž ako Mladý digitálny Európan nám
môže otvoriť nové obzory. Podľa nás stála za to.

