PŘEDNÁŠKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
1. Poznáváme Evropskou unii
Krátké seznámení s Evropskou unií, zahrnující např. její představení, symboly, společnou
měnu či základní informace k cestování mezi jednotlivými státy.
2. Historie a fungování Evropské unie
První část přednášky nastíní okolnosti vzniku Evropské unie. Ve druhé části si ukážeme
systém fungování EU, včetně jejích orgánů, institucí a rozhodovacích postupů.
3. Tradice v EU – Vánoce, Velikonoce
Přednáška o tradicích v zemích EU. Doporučujeme zaměření na aktuální období, např.
v prosinci Vánoční přednáška.
4. Česká republika a Evropská unie
Informace o vstupu ČR do EU, rozdělení politických stran, praktické aspekty vstupu ČR do EU,
cestování napříč EU.
5. Aktuální otázky v EU
Informace týkající se např. odpadů, klimatických opatření, elektromobilů, potravin. Řeč bude
ale například i o školství v některých evropských zemích.
6. Příklady evropské spolupráce
Věděli jste například, že jednou agenturou EU je i ESPA – Agentura Evropské unie pro
kosmický program? A že její sídlo je v Praze? Příklady spolupráce mezi jednotlivými zeměmi
EU a představení několika agentur EU.
7. Významné ženy zemí EU
Když se řekne „Významné ženy ze zemí EU“, jaká Vás napadne? Bereme-li v potaz všechny
historické ženské osobnosti ze současných členských států Evropské Unie.
Astrid Lindgrenová, Marie-Curie Sklodowska, Angela Merkel, Ursula von der Leyen,…
8. Studuj a pracuj v Evropské unii
Evropská unie nabízí mladým lidem řadu možností. V průběhu přednášky se studenti seznámí
s praktickými informacemi o možnostech cestování, studia a práce v EU. Jsou jim mimo jiné
představeny podmínky studia a práce v zahraničí i programy, které podporují zahraniční
studijní stáže, výměnné pobyty a volnočasové, neformální vzdělávací i pracovní aktivity
mladých lidí (Erasmus +, Evropský sbor solidarity apod.). Studenti jsou seznámeni také s
hlavními informačními zdroji a subjekty, na které se mohou obrátit (např. EURES, Europass,
Eurodesk).

Doplňující informace:







po dohodě s vyučujícím a v závislosti na vybraném tématu přednáška trvá 1–2 vyučovací
hodiny
na jedné přednášce by nemělo být více než 30 žáků
obsah přednášek může být upraven po dohodě s vyučujícím a dle potřeb školy
základem každé přednášky je PPT prezentace, vítáme proto technické zajištění ze strany
školy
součástí každé hodiny jsou různé kvízy a hry
veškeré přednášky jsou poskytovány zdarma

Kontaktní údaje:
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