NABÍDKA PŘEDNÁŠEK PRO
STŘEDNÍ ŠKOLY
1. Evropská unie v kostce
Přednáška seznamuje studenty se základními informacemi o historii a fungování EU včetně praktických
aspektů členství České republiky v EU. Obsahem jsou rovněž symboly EU, kandidátské země a
potenciální kandidáti, Schengenský prostor, Eurozóna, hlavní instituce EU a aktuální dění v EU (Brexit,
aj.). V případě varianty na 2 vyučovací hodiny je přednáška doplněna informacemi o aktuálních
studijních a pracovních programech (Erasmus +, stáže v institucích, aj.). Přednáška je vedena
interaktivním způsobem, studenti jsou podněcováni k diskuzi a mohou si také formou kvízu ověřit své
znalosti o EU.

2. Studuj, pracuj, stážuj v EU!
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. 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.

4. 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.

5. Brexit
Přednáška seznámí studenty s pozicí Spojeného království Velké Británie a Irska v Evropské unii,
s argumenty pro/proti vystoupení VB z EU a shrne aktuální situaci a jednání ohledně vystoupení VB z
EU. Dále je probíráno téma Česká republika a Evropská unie, a to z pohledu, zda by bylo pro ČR
výhodné vystoupit z EU / co nám členství v EU přináší? Cílem přednášky je diskutovat o aktuálním dění
v souvislosti s brexitem a podnítit studenty k zamyšlení, jak vnímají členství ČR v EU.

6. 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.

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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