
 

Informační centrum Europe Direct Most nabízí školám bezplatné přednášky týkající se 
Evropské unie. Přednášky je možné realizovat v prostorách informačního centra anebo 
po dohodě přímo ve vaší škole. Přednášky jsou uzpůsobeny délce jedné vyučovací hodiny.  
 
1. Základy Evropské Unie  
Stručné představení vývoje integrace Evropy ve 20. a v 21. století v podobě Evropské 
unie – o její historii, organizační struktuře (role a funkce řídících orgánů EU), 
geografickém rozšiřování EU, společně měně euru a aktuálních problémech EU. 
Poznámka: verze pro základní a střední školu 
 
2. Instituce a právo v EU 
Krátký přehled o zakladatelských smlouvách EU a politikách EU, vysvětlení pojmů 
primární a sekundární právo EU  a diskuze o Lisabonské smlouvě.  
Poznámka: verze pro vyšší ročníky střední školy 
 
3. EU a změny klimatu 
Seznámení s environmentální politikou EU a jejími cíli a návrhy v oblasti klimatických 
změn pro budoucnost, s příčinami, projevy a důsledky změn klimatu na životní prostředí 
a s návrhy, jak by se mělo obyvatelstvo chovat, aby přispělo ke zlepšování stavu 
životního prostředí.  
Poznámka: verze pro základní a střední školy 
 
4. Europoslancem nanečisto 
Interaktivní hra, jejímž cílem je vyzkoušet si práci europoslance. V rámci této hry budou 
studenti projednávat a hlasovat o fiktivní směrnici EU. Zároveň budou studenti 
rozděleni do jednotlivých politických stran Evropského parlamentu. Fiktivní zasedání 
bude řídit předseda, který bude v úvodu hry zvolen ostatními studenty.   
Poznámka: verze pro střední školy, interaktivní hru lze uskutečnit pouze v prostorách 
centra ED  
 
5. Studijní a pracovní mobilita v Evropě – nejoblíbenější přednáška  
Přednáška se zaměřuje na představení možností studia, zaměstnání a dobrovolnické 
činnosti v zemích EU. V průběhu přednášky budou sděleny konkrétní příklady jak 
vyhledat zaměstnání v zemích EU, jak se zúčastnit zahraničních studijních pobytů nebo 
uznávání kvalifikací v zemích EU. 
Poznámka: verze pro vyšší ročníky středních škol 
 
  



 

6. Být či nebýt v EU? 
Diskuzně zaměřená přednáška na členství České republiky v Evropské unii. Na 
přednášce budou řešena témata jako Schengenský prostor, Eurozóna či jednotný vnitřní 
trh a jejich výhody, nevýhody. Současně budou také představeny připravované projekty, 
například energetická unie, digitální trh a smlouva o transatlantické spolupráci. 
Poznámka: verze pro střední školy  
 
7. Evropský parlament od A do Z  
Komplexní přednáška zabývající se historií vzniku Evropského parlamentu, jeho 
postavení v institucionálním rámci EU a jeho pravomocemi. Dále jsou zmíněny 
jednotlivé výbory a frakce Evropského parlamentu, včetně rozdělení počtu křesel mezi 
jednotlivé členské země.  
Poznámka: verze pro střední školy  
 
8. Institucionální rámec v EU  
Studentům budou představeny nejvýznamnější instituce EU, které se podílejí na její 
legislativě. Jedná se především o Evropskou komisi, Evropský parlament, Radu a 
Evropskou radu.   
Poznámka: verze pro střední školy  
 
9. Opakování o EU k maturitě  
Účelem přednášky je zopakovat interaktivní formou znalosti potřebné k maturitní 
zkoušce. Jedná se především o vznik EU, její historii, významné instituce a jejich funkce.  
Poznámka: verze pro 4. ročníky střední školy  
 
10. Společná měna euro 
Cílem přednášky je informovat o vzniku společné měny euro, etapách jeho zavedení, 
členech Eurozóny a scénářích zavedení eura. Na závěr přednášky bude diskuze o 
zavedení této měny v ČR.  
Poznámka: verze pro střední školy  
 
11. Eurokomisařem na vlastní kůži – novinka 2016 
Interaktivní hra, jejímž cílem je přiblížit studentům podstatu práce eurokomisaře, 
především tvorba, projednání a předkládání legislativních návrhů. Smyslem interaktivní 
hry bude předložit a projednat fiktivní legislativní návrh řešící aktuální problém v EU. 
Součástí zadání hry bude vliv zájmových skupin, projednání s expertními skupiny a 
generálními ředitelstvími.  
Poznámka: verze pro střední školy 


