NABÍDKA PŘEDNÁŠEK PRO
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Eurocentrum Ústí nad Labem

Školní rok 2021/2022

Informace o nás
Eurocentra jsou informační místa, kam se mohou obracet
občané se svými dotazy o Evropské unii. Připravují semináře,
veřejné debaty a konference se zaměřením na fungování EU
a související témata. Regionální koordinátoři rovněž
bezplatně přednášejí o Evropské unii pro studenty a žáky
škol. Eurocentra provozují Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR.
Veškeré služby včetně přednášek jsou poskytovány ZDARMA.
V době distanční výuky je možné vybrané přednášky realizovat online.

NABÍDKA TÉMAT PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Přednášky vhodné pro 1. stupeň ZŠ
EU LETEM SVĚTEM – historie a důvody vzniku ES, charakteristiky členských států,
symboly EU, instituce, euro
ROZMANITOSTI EU – charakteristika členských států EU, co mají společného a čím se
liší
VÁNOCE / VELIKONOCE V EU – sezónní přednášky o oslavách Vánoc/Velikonoc
v evropských zemích
Přednášky vhodné pro 2. stupeň ZŠ
ZÁKLADY EU – základní otázky týkající se Evropské unie, historie, členské státy,
instituce, symboly EU a zastoupení ČR v institucích EU. Součástí je interaktivní video
nebo zábavný kvíz.
JSME V EU, BUĎME V OBRAZE – důležité aspekty EU – historie, fungování, členství
ČR, charakteristika členských zemí, symboly EU
CESTOVÁNÍ PO EVROPSKÉ UNII – základní informace o EU, jednotný vnitřní trh, čtyři
základní svobody – volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu
KOŘENY EVROPSKÉ INTEGRACE – vznik, rozšíření, zakládající smlouvy ES, osobnosti
evropské integrace

PUTOVÁNÍ PO EVROPSKÝCH PROJEKTECH, ANEB TIPY NA VÝLET - praktická ukázka
kde fondy EU pomáhají, představení nejúspěšnějších projektů od opravených zámků
až po vybudované cyklostezky se zaměřením zejména na Ústecký kraj
EVROPSKÉ PENÍZE A FONDY EU – JAK TO VŠECHNO FUNGUJE - kde a jak EU získává
peníze, jak se přerozdělují, na co je lze použít a jaké fondy má ČR k dispozici
EVROPSKÉ FONDY POMÁHAJÍ I MIMO EU - kde všude EU pomáhá, na jakých
projektech se ve světě podílí a jaké jsou výsledky pomoci
Kromě výše uvedených témat lze domluvit náplň přednášky dle potřeby vyučujícího. Rádi
Vám vyjdeme vstříc.

Obecné informace
Přednášky je možné uskutečnit buď v prostorách školy, nebo na Krajském úřadě
Ústeckého kraje.
Délka přednášek je 45 minut. V případě potřeby lze přednášku prodloužit na dvě
vyučovací hodiny.
Přesný čas a termín je třeba domluvit s pracovníkem Eurocentra.
Všechny nabízené služby jsou bezplatné.

KONTAKT
Pro rezervaci termínu přednášky či doplnění informací neváhejte kontaktovat:
Mgr. Adéla Rypková
Tel: +420 720 970 596
Email: rypkova.adela@vlada.cz
Web: https://usti.eurocentra.cz/

Těšíme se na spolupráci!

