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Kdo jsme?
Jsme tým mladých lidí z brněnského
Europe Direct a rádi bychom vám nabídli
naše znalosti o evropských tématech.
Česká republika je součástí Evropské unie.
Téma EU však ve vzdělávání někdy trochu
chybí. Prostřednictvím této nabídky besed a
vaší spolupráce bychom rádi tento stav
změnili.
Nečekejte od nás žádnou propagandu,
snažíme se dělat přednášky objektivně,
otevřeně, s respektem a důrazem na
diskuzi.
Vybrat si můžete z nabídky 12 besed. Rádi
ale témata zkombinujeme, nebo upravíme
dle vašeho přání.
Důležité je, že nic neplatíte - služba je
kompletně zdarma.

Unie, jaká je?

2. stupeň ZŠ, SŠ, VOŠ

Základní fakta o Evropské unii. Pohled na historii
integrace Evropy, instituce a politiky EU, včetně letmého
pohledu na aktuální otázky či výhody a nevýhody členství
pro nás občany.
Evropský parlament a volby 2019

8. a 9. třída, SŠ, VOŠ

Evropský
parlament
od
skromných
počátků
k významnému postavení. Vývoj Parlamentu od ESUO
k dnešku. První volby, rozšiřování pravomocí, struktura
a volby 2019.
Dny předsednických zemí

2. stupeň ZŠ

Formou zábavného a interaktivního workshopu se žáci
seznámí se zemí, která aktuálně předsedá Radě EU.
Dozví se o tamní geografii, kultuře, jazyku, historii,
významných osobnostech a třeba i ochutnají jejich
kuchyni. V současnosti předsedá Rakousko, následuje
Rumunsko.
Expedice do světa informací a médií

SŠ,VOŠ

Přednáška představující problematiku dezinformací
a fake news v médiích zahrnující praktický návod, jak
postupovat při ověřování zpravodajských zpráv.
Doplněná o workshop, kde si studenti vyhodnotí sami
důvěryhodnost předložených článků týkající se současné
situace.
Studium v zahraničí

9. třída, SŠ, VOŠ

Jaké možnosti dává EU a země EHP mladým lidem?
Studium vysoké školy či získání praktické stáže
v zahraničí nikdy nebylo jednodušší. O tom kam, jak, za
kolik a co vše zařídit. Speciální pozornost je věnována
programu Erasmus+.
Pracovní příležitosti v zahraničí

9. třída, SŠ, VOŠ

Jaké pracovní možnosti Vám nabízí EU? Jaké existují
příležitosti rozvoje odborných a osobních dovedností?
Kdo vám může pomoci při hledání práce v zahraničí, co
je třeba zvážit a zařídit před stěhováním? A mnohem
více se dozvíte na přednášce spolu s tipy na vylepšení
životopisu.

Brexit

8. třída, 9. třída, SŠ, VOŠ

Dojde k prvnímu vystoupení státu z Evropské unie?
A jak to bude vypadat? Představení argumentů pro i proti
vystoupení, co Velkou Británii k referendu vedlo včetně
vysvětlení možných důsledků brexitu, nejnovější
informace k této problematice.
Vznik ČSR - cesta k demokracii

2. stupeň ZŠ, SŠ, VOŠ

V roce 2018 slaví ČR 100 let od vzniku Československa.
Při této příležitosti vytvoříme přednášku, která přiblíží
žákům významné události spojené se vznikem prvního
demokratického zřízení na našem území.
Nacionalismus, radikalismus
a válka v Evropě

8. třída, 9. třída, SŠ, VOŠ

Jak to všechno v 19. století začalo? Dvě světové války,
arménská genocida a holokaust. Devadesátá léta
a konflikty v Jugoslávii. Současná situace v Evropě.
Důraz bude dán na kontext a souvislosti, budou použity
audiovizuální materiály. Je možno objednat i rozšířenou
verzi s workshopem.
Evropa a migrace

8. třída, 9. třída, SŠ, VOŠ

Z jakých míst v současnosti lidé nejčastěji prchají? Kam
vedou jejich kroky a kde hledají útočiště? Které země EU
přijímají uprchlíky a které ne? Co je to právo na azyl, jaké
jsou další možnosti setrvání cizinců na území České
republiky? Co je to společná azylová politika a jak se
členské státy dívají na zavedení kvót?
Evropa pro nejmenší

1. stupeň ZŠ

Seznámení s kontinentem Evropa a jeho státy; povídání
o našich nejbližších sousedech a také o společenství
států sdružených pod hlavičkou Evropské unie. To vše
formou her a soutěží pro nejmenší.
Od Jiříka z Poděbrad po
pomazánkové máslo

8. třída, 9. třída, SŠ, VOŠ

Historie evropské myšlenky. Vývoj evropské integrace
v kostce od konce 2. světové války až po současnost se
zaměřením na zlomové události a klíčové osobnosti.

