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O nás 
Jsme informační centrum Evropské unie Europe Direct Pardubice.   

Svoji činnost jsme zahájili v roce 2005. Sídlíme v centru města  

společně s Turistickým informačním centrem Pardubice pod Zelenou  

bránou. Pardubické infocentrum je součástí celoevropské sítě Europe  

Direct, která je koordinována a spolufinancována Evropskou komisí 

a zároveň podporována tzv. hostitelskou organizací. Tou je v našem  

případě od roku 2018 Turistické informační centrum Pardubice.  

Pro školy organizujeme jak klasické přednášky,  

tak interaktivní programy o EU. 

Nabídka interaktivních programů pro ZŠ 

Základy EU 

vzdělávací program, v němž se žáci navzájem seznamují se základními tématy 
Evropské unie, jako je historie, symboly, členské státy, instituce a cesta České 
republiky do společenství 

Cestování po zemích Evropské unie 1 

metodicky pestrý vzdělávací program zaměřený na pět vybraných členských států 
Evropské unie (kultura, rodáci, jazyky aj.) 

Cestování po zemích Evropské unie 2 

metodicky pestrý vzdělávací program zaměřený na pět vybraných členských států 
Evropské unie (kultura, rodáci, jazyky aj.); program nenavazuje na Cestování 1 

Mládež v EU 

vzdělávací program zaměřený na možnosti, které mladým lidem nabízí současná 
Evropa—např. stáže, mobility a další 

Šikovní Evropané aneb Evropa, věda a technika dříve   
a dnes 

vzdělávací program založený na spolupráci, diskusi a skládankovém učení  
v propojení s evropskými vynálezy z různých oblastí 

Cizinci v českých médiích 

vzdělávací program zacílený na rozvoj mediální gramotnosti a schopnosti kriticky 

vyhodnocovat informace o cizincích v tuzemském i evropském prostoru 

 
Lze domluvit individuální náplň přednášek v souladu s požadavky  

vyučujícího. Přednášenými tématy mohou být i jiná než výše zmíněná. 
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 Nabídka přednášek pro střední školy  

 Témata 

 

• Základy EU 

• Historie evropské integrace 

• Mládež a pracovní příležitosti v EU 

• Rozhodování v EU aneb jak se tvoří legislativa 

• Regionální politika EU a její dopady na místní úrovni 

• Mezinárodní organizace, ekonomické integrace ve světě 

• Cizinci v českých médiích 

 

 Lze domluvit formu (přednáška/interaktivní program)  

 i individuální náplň v souladu s požadavky vyučujícího.  
  

 Přednášenými tématy mohou být i jiná než výše zmíněná. 

Obecné  
informace 

 

Přednášky jsou 
realizovány v prostorách  
Vaší školy, v učebnách  
vybavených počítačem,  
dataprojektorem, plátnem  
nebo interaktivní tabulí.  

  

Veškeré přednášky jsou  
poskytovány zdarma. 

 

Pro rezervaci přednášky,  
případně doplnění informací,  
můžete využít e-mail:  

europedirect@ticpardubice.cz  
nebo telefonní číslo:  

466 768 391. 
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 Charakteristika  
 interaktivních 
 programů 

 

• již od 1. stupně  

• rozsah: 2 vyučovací  

hodiny 

• praktické aktivity, žáci 

jsou aktivními tvůrci  

obsahu 

• zábavná forma výuky 

• skupinová i individuální 

práce 

• rozvíjí znalosti,  

dovednosti, postoje   

• různé výukové metody, 

prvky kritického myšlení 

• pestré didaktické  

pomůcky 

• didaktické a odborné 

materiály pro vyučující 

• zkušení lektoři 


