
Nabídka přednášek pro školy 

 

Europe Direct Jihlava nabízí bezplatné přednášky s tématikou 

evropské integrace pro základní, střední a vysoké školy 

 

Obecné informace 

 přednášky budou realizovány v prostorách Vaší školy 

 přednášky připravujeme vždy v souladu s požadavky vyučujícího 

 obsah a forma jsou uzpůsobeny věku a zaměření posluchačů 

 rozsah přednášky je jedna nebo dvě vyučovací hodiny 

 přednášky jsou vedeny interaktivním způsobem a jsou doplněny různými aktivitami 

 po předchozí domluvě je možné připravit přednášku i na jiné téma 

 všechny přednášky jsou školám poskytovány zdarma 

 

Cílem přednášek je 

 poskytnout základní přehled o fungování EU 

 informovat o aktuálním dění na evropském kontinentu 

 vést studenty k diskusi a zamyšlení 

 společně hledat přínosy a výhody členství v EU 

 

Témata přednášek 

1. Evropská unie v kostce – vznik a vývoj EU; poslání, principy, fungování a politiky EU; základní 

charakteristika EU a členských států; symboly EU; euro. 

2. Historie evropské integrace – vznik a vývoj EU, zakládající smlouvy, rozšiřování EU, osobnosti 

evropské integrace, budoucnost EU. 

3. Jak EU funguje – orgány a instituce EU, institucionální trojúhelník, rozhodovací a legislativní proces, 

demokratický deficit? 

4. Česká republika v EU – vztahy ČR a EU, historie vstupu ČR do EU, ČR v Schengenském prostoru, ČR 

a euro, český euroskepticismus? 

5. Evropské fondy – evropský rozpočet, regionální politika EU, strukturální a investiční fondy, 

operační programy, Společná zemědělská politika, projekty v okolí Vaší školy. 

6. Cestování po zemích EU – čtyři základní svobody, jednotný vnitřní trh, Schengenský prostor, 

praktické informace. 



7. Příležitosti pro mladé v EU – cestování, studium, stáže, výměna mládeže, dobrovolnictví v 

členských zemích EU. 

8. Přednášky na aktuální témata vztahující se k EU, např.: 

 EU a uprchlická krize 

 EU a Rusko 

 Brexit… a Czexit? 

 Budoucnost EU 

 … a další. 

 
V případě zájmu o přednášku či doplnění informací můžete využít e-mail europe.direct@rrav.cz 

nebo telefonní číslo 731 447 172. 

Europe Direct je síť informačních středisek o EU, koordinovaná a spolufinancovaná Evropskou 

komisí. Více informací o Europe Direct Jihlava najdete též na našem webu (http://www.europe-

direct.cz/info-centra/detail/7-jihlava) nebo Facebooku (https://cs-

cz.facebook.com/europedirectjihlava/). 
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