NABÍDKA
BEZPLATNÝCH PŘEDNÁŠEK
PRO STŘEDNÍ ŠKOLY A VOŠ
Eurocentrum Pardubice

Školní rok 2018/2019

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 středních a žáky
základních škol. Eurocentra provozuje Odbor komunikace o evropských
záležitostech Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.
Veškeré služby včetně přednášek jsou poskytovány ZDARMA.

Nabídka témat pro střední školy a VOŠ
EVROPSKÁ UNIE V KOSTCE – Obecná přednáška shrnující základní informace o historii a
fungování EU včetně praktických aspektů členství ČR v EU. Přednáška je vedena interaktivním
způsobem, studenti jsou vedeni k diskusi a mohou si také ověřit své znalosti formou kvízu.
EVROPSKÉ VOLBY V KOSTCE – Přednáška seznamuje se systémem voleb do Evropského
parlamentu, jak tato instituce funguje, kolik má členů a frakcí. Dále nabízí zajímavé statistiky.
HISTORICKÉ MEZNÍKY VÝVOJE EU – Přednáška je zaměřena na klíčové mezníky integračního
vývoje Evropy od 50. let 20. století do současnosti. Přednáška zachycuje počátky evropské
integrace, její vývoj a současné otázky budoucího směřování. Důraz je kladen na uvědomění
si souvislostí a lepší pochopení vývojových tendencí.
ZÁKLADY EVROPSKÉHO PRÁVA - Přednáška obsahuje strukturu práva Evropské unie, povahu
a principy komunitárního/unijního práva či vztah práva EU a vnitrostátního českého práva.
Důraz je také kladen na představení zakládajících smluv ES/EU a činnosti Soudního dvora EU.
JAK FUNGUJE EU? – Přednášející seznamuje studenty s fungováním EU a s reprezentanty,
kteří Českou republiku zastupují. Důraz je kladen na instituce tzv. legislativního trojúhelníku Evropskou komisi, Radu EU a Evropský parlament, přičemž studentům jsou představeny i
další instituce a specializované orgány EU.
ČESKÁ REPUBLIKA V EVROPSKÉ UNII – Přednáška je zaměřená na vývoj vztahů mezi Českou
republikou a EU (historie vstupu ČR do EU, podmínky členství v EU, předsednictví ČR v Radě
EU 2009, Češi v institucích EU, evropské volby, výhody a nevýhody členství).

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V EU – Přednáška obsahuje aktuální otázky, konkrétně brexit, migrační krizi,
problematiku eurozóny a přijetí eura v ČR, rozšiřování EU. Součástí je také diskuse se
studenty na výše uvedená témata.
EU MÝTY A FAKTA – Jak je to s pomazánkovým máslem, křivými banány a zákazem prodeje
vysavačů? Jsou informace, které kolují mezi námi, vždy pravdivé? O tom všem bude
přednáška zaměřená na nejznámější euromýty a jejich objasnění, též obohacena videem.
STUDUJ, PRACUJ, CESTUJ V EU! – Přednáška o příležitostech mladých lidí v EU: stáže (Cesta
pro mladé, instituce EU), studium (Erasmus+), práce v zahraničí (EURES – situace na
evropském trhu práce), dobrovolnictví (Evropská dobrovolná služba).
SEZNAMTE SE: EVROPSKÉ FONDY – Představení regionální politiky a evropských
strukturálních a investičních fondů, základních kroků při podání projektové žádosti a
zajímavých projektů z regionu.
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014–2020 – Jak zlepšit život v regionech
díky fondům Evropské unie? Představení konkrétních projektů v Pardubickém kraji a jejich
pozitivního vlivu na regionální rozvoj v České republice.
OD NÁPADU K PROJEKTU ANEB PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI – Přednáška seznamující
studenty s jednotlivými fázemi projektu financovaného z evropských fondů.

Kromě výše uvedených témat lze domluvit individuální náplň přednášky v souladu
s požadavky vyučujícího a dle potřeb školy. Rádi Vám vyjdeme vstříc!

Obecné informace
Přednášky mohou být realizovány v prostorách Vaší školy. Rádi za Vámi přijedeme do všech koutů
Pardubického kraje!
Standardní doba přednášky je 1 – 2 vyučovací hodiny. Lze objednat i více přednášek v jeden den.
Rádi za Vámi přijedeme i vícekrát v průběhu školního roku.
Základem každé přednášky je PPT prezentace, vítáme proto technické zajištění ze strany školy.

Kontakty
Pro rezervaci termínu přednášky či doplnění informací nás neváhejte kontaktovat:
Mgr. Lucie Boukalová
koordinátorka informačních aktivit o EU

PhDr. Radka Kozlová
koordinátorka informačních aktivit o ESIF

Telefon: +420 466 610 110
Mobil: +420 720 970 600
E-mail: boukalova.lucie@vlada.cz
Web: pardubice.eurocentra.cz

Telefon: +420 466 610 110
Mobil: +420 739 682 806
E-mail: radka.kozlova@mmr.cz
Web: pardubice.eurocentra.cz

Těšíme se na spolupráci!

