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NOVÁ PUBLIKACE

Brexit and Ireland

VĚDĚLI JSTE ŽE?

Studijní program Erasmus v
České republice slaví 20 let.
Počty vyjíždějících studentů se
pravidelně zvyšují. Například
brněnská Masarykova
univerzita poprvé v roce 1998
vyslala 102 studentů, zatímco
v roce 2016 jich bylo více než 1
400. Z Univerzity Karlovy v
loňském akademickém roce
vycestovalo 1 230 studentů.

   AKTUALITY

 1.1.2018

Začíná bulharské předsednictví Radě EU
Od 1. ledna předsedá Radě EU Bulharsko. Sofie se chce zaměřit na témata
nerovnosti mezi evropskými regiony, přístup mladých lidí ke vzdělávání a také
na vztahy se svými západními sousedy. Tyto cíle vyjadřuje i motto
předsednictví: "V jednotě je síla"... více

 22.12.2017

Co EU čeká v roce 2018?
Server EurActiv se ptal několika českých europoslanců, co považují za
nejdůležitější evropská témata, kterým se budou v Parlamentu příští rok
věnovat. Podívejte se s nimi, co se bude dít. Celý text naleznete na webu
EurActiv... více

 3.1.2018

Dopady evropských strukturálních fondů na českou

ekonomiku
Podle zprávy Úřadu vlády realizovala Česká republika mezi roky 2004-2015
projekty za 939 miliard kč. Nejvíce peněz využily Středočeský,
Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Podrobnější informace naleznete v
článku Terezy Chlebounové na webu Euroskop... více

   POZVÁNKY NA AKCE

 5.2. 2018

Promítání filmu - Život začíná po stovce
Švédka Dagny má svůj vlastní blog, kam denně přispívá. Píše o všedních
věcech, dopisuje si se svými přáteli a sem tam projede seznamky. Večer
nezřídka vyráží na párty, kde nepohrdne sklenkou šampaňského. Je hostem
televizních pořadů, lidé ji poznávají na ulici. Fakt, že se blogerka Dagny narodila
v roce 1912, se zdá nepodstatný... více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 
Roční studium v Champagne-Ardenne ve Francii
Je ti 15 - 17 let? Učíš se francouzsky? Chceš odjet studovat na rok na střední
školu do Francie? Pak je pro tebe program Rok v Champagne- Ardennu to
pravé. Přihlášky pro následující školní rok je možné podávat do 28. února
2018... více

 
Nejkrásnější vánoční přání od studentů z Humpolce
Nelehký úkol měla porota, která koncem roku vybírala to nejkrásnější z více než
stovky vánočních přání zaslaných z různých koutů Evropského regionu Dunaj-
Vltava. Nakonec zvítězila originalita, přesněji vánoční video-pozdrav z
Humpolce. Ten „vyrobili“ studenti Gymnázia Dr. A. Hrdličky... více

   TIPY PRO ŠKOLY

 Uzávěrka přihlášek do středoškolské soutěže Navrhni
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Celkově vyjelo v loňském roce
více jak 8 tisíc osob.

Více informací naleznete
na stránkách

www.europe-direct.cz

projekt
Až pětičlenné týmy mohou přihlásit svůj projekt do 31. ledna 2018 a vyhrát pro
celý svůj tým notebooky, kamery či jiné atraktivní ceny. Cena nemine ani
učitele, který se se svými studenty do soutěže zapojí. Cílem soutěže „Navrhni
projekt" je podnítit zájem studentů o řešení problematických oblastí života ve
svém okolí s možností využít prostředky z evropských fondů. Projekt organizuje
Ministerstvo pro místní rozvoj... více

 Evropské setkání mládeže 2018
Evropský parlament pořádá ve dnech 1. – 2. června 2018 ve Štrasburku už
potřetí Evropské setkání mládeže. Evropského setkání mládeže se mohou
účastnit Evropané ve věku od 16 do 30 let. Jediným požadavkem je aktivně se
dorozumět jedním ze tří hlavních jazyků akce. V loňském roce se během
EYE2016 shromáždilo téměř 7 500 mladých lidí pocházejících ze všech
členských států EU i mimo ni. Příští rok budou stejně jako v roce 2016 v rámci
tohoto setkání probíhat debaty a semináře, jejichž výstupy budou sloužit jako
zdroj inspirace poslancům Evropského parlamentu. Koncem roku bude pak
několik zástupců pozváno do Bruselu, aby prezentovali své návrhy v
parlamentních výborech. .. více
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