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PROJEKTOVÉ DNY

Letem světem… Evropskou unií (vhodné pro ZŠ)

Evropská integrace na pozadí 17. listopadu 1989 
(vhodné pro SŠ) – Evropa v souvislostech, západní 
vs. východní blok, konec totality a rozvoj demokracie, 
posilování integračního procesu

Já a moje podnikatelské příležitosti (vhodné pro OA
a SŠ zaměřené na podnikání) – (ne)výhody podnikání, 
co může přinést studium v zahraničí Vašemu podnikání, 
jak prodat své zkušenosti a komunikační dovednosti 
v praxi. Program je realizován ve spolupráci s P-PINK 
(Pardubický podnikatelský inkubátor).

ON-LINE ÚNIKOVÁ HRA

Propluj základy Evropské unie – evropské symboly, 
historie EU, členské země, klíčové evropské instituce 
a další dílčí témata, vhodné jako příprava k programu 
o základech EU pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ. 
Učitelé mohou využít připravený metodický list.

TEMATICKÉ PRACOVNÍ LISTY

Jsou dostupné ve dvou stupních náročnosti, mají formu 
kvízů, doplňovaček apod. Doprovází je metodický list 
pro učitele, který usnadní práci s výukovým materiálem.

Vánoční listy – zvyky a tradice oslav vánočních svátků 
ve vybraných zemích EU

Velikonoční listy – zvyky a tradice oslav velikonočních 
svátků ve vybraných zemích EU

Multikulturní listy – multikulturní výchova, rasismus, 
předsudky, stereotypy a kulturní rozmanitost v Evropě

S jazyky dokážete víc! – jazyková a kulturní 
rozmanitost zemí EU



ÚVODEM

EUROPE DIRECT Pardubice je již od r. 2005 součástí 
celoevropské sítě informačních středisek Evropské unie, 
která je koordinována a spolufinancována Evropskou 
komisí a zároveň podporována tzv. hostitelskou 
organizací. V našem případě to je od r. 2018 Turistické 
informační centrum Pardubice. 

Učitelům a žákům základních a středních škol nabízíme 
pestrou škálu služeb – od nabídky tematických publikací 
po interaktivní programy, klasické přednášky, projektové 
dny, tematické pracovní listy či únikové hry. Naším 
cílem je předávat kvalitní informace o záležitostech 
Evropské unie tak, aby žáky výuka bavila a lépe si 
pamatovali důležité body. 

Na základě požadavků vyučujících upravujeme naše 
programy na míru potřebám školy i stupni znalostí žáků. 

V případě zájmu a dohody s vyučujícími připravíme 
i další témata o EU a doporučíme vhodné publikace 
pro mládež z Bookshopu EU.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ

• realizace v prostorách vaší školy 
 (učebna vybavená počítačem, dataprojektorem, 

plátnem či interaktivní tabulí)

• rozsah: 2 vyučovací hodiny

• praktické aktivity, žáci jsou aktivními tvůrci 
obsahu

• zábavná forma výuky, rozvoj znalostí, 
 dovedností, postojů

• skupinová i individuální práce

• různé výukové metody, prvky kritického
 myšlení

• pestré didaktické pomůcky i odborné materiály 
pro vyučující

• zkušení lektoři

ZÁKLADNÍ TÉMATA 
INTERAKTIVNÍCH
VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
 
 Základy EU – historie, symboly, členské státy, 

instituce a cesta České republiky do společenství

 Cestování po zemích Evropské unie 1 

 – pět vybraných členských států EU a jejich kultura, 

rodáci, jazyky apod.

 Cestování po zemích Evropské unie 2 

 – pět vybraných členských států EU a jejich kultura, 

rodáci, jazyky apod. (nenavazuje na předchozí 

program)

 Mládež v EU – možnosti, které mladým lidem 

nabízí současná Evropa — např. ERASMUS+, stáže, 

práce, studium

 Šikovní Evropané aneb Evropa, věda a technika 

dříve a dnes – spolupráce, diskuse a skládankové 

učení v propojení s evropskými vynálezy z různých 

oblastí

 Cizinci v českých médiích – rozvoj mediální 

gramotnosti a schopnosti kriticky vyhodnocovat 

informace o cizincích v tuzemském i evropském 

prostoru

 EU a mediální gramotnost – rozvoj kritického 

myšlení, fake news, práce s textem v kontextu 

Evropské unie

 Evropské mýty – kde hledat pravdu a spolehlivé 

informace, jak se orientovat v médiích

 Evropská unie – spolupráce v oblasti veřejné správy

 – vzdělávací program zaměřený na fungování

 jednotlivých částí veřejné správy EU, v němž žáci 

sami zjišťují, jak je důležitá vzájemná spolupráce

Veškeré naše služby 
poskytujeme zdarma!
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