Bezplatné přednášky+workshopy na středních školách
1) POJĎME VOLIT – workshopy
na téma aktivní volby a voleb
do Evropského parlamentu
2019
- termín: únor – květen 2019
- vhodné zejména pro studenty,
kteří budou moci jít v květnu
2019 k volbám (před/maturitní
ročníky)
Kdopak by se voleb bál aneb „Volit, či nevolit“? Má to vůbec v dnešní
době cenu? A když volit, tak koho? Máte svůj vyhraněný politický názor,
zastáváte preference nějaké politické strany, či máte nějakého favorita
mezi politiky? A jak si za svými názory stojíte? Jste pevní v politických
kramflecích, nebo se necháte snadno zviklat? Podle čeho se pak budete
rozhodovat při případné účasti u eurovoleb?
Nabídneme vám ukázku metod a možností, jak postupovat při vytváření
hodnot a postojů v rámci hodnotového žebříčku při samotném
předvolebním rozhodování. Tématu se budeme věnovat zejména
prakticky, a to na základě modelových situací, v rámci nichž budeme
simulovat například pořádání vlastních eurovoleb.
Bližší informace k přednáškám a workshopům:
Mgr. Ing. Jana Němcová, Eurocentrum Plzeň;
tel.: 377 946 007; e-mail: nemcova.jana@vlada.cz

2) BREXIT, CZEXIT A BUDOUCNOST EU –
přednáška s workshopem
Přednáška vedená interaktivní formou zodpovídá základní otázky spojené
s evropskou integrací a zaměřuje se na aktuální dění. Evropská unie
prochází více než kdy jindy obdobím plným zkoušek. Rostou hlasy volající
po její desintegraci a v červnu 2016 se Velká Británie jako první členský
stát rozhodla vystoupit z EU. Přednáška nastíní nejnovější iniciativy
Evropské komise v reakci na krizi a povede studenty k zamyšlení, zda by
bylo pro Česko výhodné v takovéto situaci vůbec přijímat euro, nebo zda
by se nám vyplatil naopak czexit. O setrvání ČR v EU si vyzkoušíme i
referendum nanečisto.
Přednášky s workshopy proběhly během loňského roku a začátkem
letošního již na 14 středních školách Plzeňského kraje a zúčastnilo se jich
832 studentů. Před zahájením společné analýzy silných a slabých stránek
českého členství v Unii, v samotném úvodu přednášek, si studenti nejprve
zkusili simulaci případného referenda o czexitu. Následně pak byli vyzváni
k obhájení svých názorů a vzájemné diskusi. Ze souhrnných statistických
výsledků dosavadních referend o czexitu na středních školách v Plzeňském
kraji prozatím vyplývá, že 68 % studentů si přeje zachovat členství Česka
v Unii, 26 % ne a 6 % neví. Jak by toto referendum dopadlo na Vaší škole?

A to zdaleka není vše!...
Další témata přednášek dle individuálních požadavků. Mimo jiné např.:
3) STUDUJ,
STÁŽUJ V EU!

PRACUJ,

15 LET ČLENSTVÍ ČR V EU
• Ohlédnutí za 15 lety českého členství v EU a společná analýza toho, co
nám EU dala, nebo případně vzala…

V rámci speciálního
workshopu
budou
studenti seznámeni s
různými možnostmi v
rámci Erasmu+.
V rámci výkladové části se studenti dozvědí, jaké mají možnosti vycestovat
do zahraničí. Řeč bude např. o krátkodobých projektech z programu
Erasmus + mládež (výměny mládeže), kam se mohou zapojit mladí lidé od
13 – 30 let. Veškeré náklady v tomto program jsou hrazené. Zmíněna
bude také možnost zapojit se do Evropského sboru solidarity (nově
přejmenovaný program Evropská dobrovolná služba), kde se mohou
zapojit na několik měsíců, případně až rok do nejrůznějších projektů.
Představen bude také vysokoškolský Erasmus a možnosti studia na VŠ v
zahraničí mimo Erasmus+. Přednáška s workshopem by měla sloužit k
tomu, aby studenti věděli, jaké mají možnosti již teď, a zároveň aby věděli,
co se jim bude nabízet i v budoucnu a mohli se na to případně připravit.
Povídání bude doplněno o vlastní zkušenosti ze studijních a pracovních
pobytů v zahraničí a zábavný kvíz s možností výhry věcných odměn (různé
drobné cestovatelské potřeby).
Bližší informace k přednáškám a workshopům:
Mgr. Ing. Jana Němcová, Eurocentrum Plzeň;
tel.: 377 946 007; e-mail: nemcova.jana@vlada.cz

JAZYKOVÁ ROZMANITOST
• Ochutnávka jazyků členských států EU – interaktivní formou se
seznámíte s jednotlivými jazyky vč. jejich poslechu a poznávání z audio
nahrávek. Dozvíte se také o regionálních jazycích v EU (velština, gaelština,
katalánština aj.) a zopakujete si reálie členských států EU.
EU – MÝTY A FAKTA
Přednáška vedená interaktivní formou zodpovídá základní otázky spojené
s evropskou integrací a vyvrací nejčastější euromýty. Jaké jsou nejslavnější
české euromýty a jak vůbec vznikají? Jak poznat a nenaletět fake news?
To si ukážeme i na některých novinových článcích!
EKONOMICKÉ ASPEKTY EU
Přednáška zaměřená na ekonomiku a rozpočet EU, euro, politiku
hospodářské a sociální soudržnosti aj.
PRÁVNÍ ASPEKTY EU
Přednáška zaměřená na unijní právo (primární i sekundární), zakládající
smlouvy ES/EU, Lisabonskou smlouvu a rozhodování v institucích EU.

