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1. Evropská unie v kostce
Přednáška seznamuje studenty se základními informacemi o historii a fungování EU včetně praktických
aspektů členství České republiky v EU. Obsahově je tato přednáška shrnutím 4 níže uvedených
samostatných přednášek (Historické mezníky vývoje EU; Jak funguje EU?; Česká republika a EU;
Evropská unie a mladí lidé). Přednáška je vedena interaktivním způsobem, studenti jsou podněcováni
k diskuzi a mohou si také formou kvízu ověřit své znalosti o EU.

2. Evropská unie a mladí lidé
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).

3. Mýty a fakta o EU
Přednáška je zaměřena na nejčastější mýty o EU a jejich objasnění. Jak je to s pomazánkovým máslem,
křivými banány a zákazem nošení podpatků v kadeřnictvích? Jsou informace, které kolují mezi námi,
vždy pravdivé? Přednáška je také doplněna diskusí se studenty.

4. Aktuální otázky evropské integrace
Přednáška seznamuje studenty s aktuálními tématy řešenými na úrovni EU a s postojem České republiky
k těmto tématům (např. brexit, migrační krize, euro, další rozšíření EU atd.). Přednášku upravujeme dle
aktuálního dění a dle domluvy s pedagogem.

5. Seznamte se: Evropské fondy
Přednáška je vedena interaktivní formou a zaměřuje se na pochopení principů politiky soudržnosti v
rozvoji regionů EU a na to, jak evropské fondy pomáhají snižovat rozdíly mezi regiony jednotlivých
členských států. Pozornost je věnována nejen představení možností získání finanční podpory z fondů EU,
ale především zhodnocení dopadů na ČR dle aktuální situace. Studenti se také seznámí se základními
kroky podání projektové žádosti a sdílení zkušeností, jak nám evropské fondy zlepšují kvalitu života.

6. Navrhni projekt
Představení soutěže „Navrhni projekt“, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, v rámci níž si
studenti mohou vyzkoušet práci projektového manažera a převést do praxe své nápady na zlepšení okolí
díky evropským fondům. Podrobné představení soutěže, přínosy pro studenty, ukázka uskutečněných
úspěšných projektů a zvýšení motivace studentů k účasti v soutěži.

7. Soutěž EU4U
Představení nové a jednoduché soutěže pro mladé kreativce, kdy jejím cílem je najít zajímavý projekt
podpořený z fondů EU a představit ho široké veřejnosti. Studenti mají na výběr několik způsobů. Jak
natočit poutavé video, vytvořit graficky zajímavý plakát, napsat blogový článek nebo příspěvek na
Facebook? Jak být v soutěži úspěšný a vyhrát poukázky na nákup elektroniky? Vše potřebné se studenti
dozvědí během interaktivní přednášky.

8. Historické mezníky vývoje EU
Přednáška je zaměřena na klíčové mezníky integračního vývoje Evropy od 50. let 20. století do dnešních
dnů. Proč se státy dohodly spolupracovat? Jak a v jakých oblastech se jejich spolupráce postupně
rozvíjela? Přednáška zachycuje počátky evropské integrace, její vývoj a současné otázky budoucího
směřování. Cílem přednášky je vysvětlit dnešní Evropskou unii v historických souvislostech.

9. Jak funguje EU?
Přednáška seznamuje studenty s fungováním EU. Důraz je kladen na instituce tzv. legislativního
trojúhelníku: Evropskou komisi, Radu EU a Evropský parlament. Jaké právní předpisy EU vydává?
Přednášející je průvodcem institucionálního rámce a vysvětluje, jaká rozhodnutí a jak jsou na evropské
úrovni přijímána. Přednáška je vedena interaktivní formou a je doplněna soutěžemi.

10. Česká republika a Evropská unie
Přednáška je zaměřena na vývoj vztahů mezi Českou republikou a Evropskou unií. Kdy naše země
navázala diplomatické styky s Evropským společenstvím a jak se náš vztah k EU vyvíjel? Jaké osobnosti
nás v evropských institucích zastupují? Přednáška současně informuje o praktických aspektech našeho
členství, vede studenty k zamyšlení a umožňuje jim aktivně diskutovat o kladech a záporech našeho
členství v EU.

11. Vzdělávací program Migrace a EU – v souvislostech
V rámci tohoto programu jsou vysvětleny základní pojmy související s migrací, příčiny a důsledky
migrace, aktuální trendy (počty a země původu migrantů, migrační trasy) a přijímaná opatření na národní
i evropské úrovni. Studenti jsou pak nejen formou připravených úkolů vybízeni k aktivnímu zapojení se
do diskuze a sdílení svých názorů k danému tématu.

Doplňující informace k přednáškám:
 Po dohodě s vyučujícím a v závislosti na vybraném tématu přednáška trvá 1–2 vyučovací
hodiny;
 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;
 veškeré přednášky jsou poskytovány zdarma.
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