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O PROGRAMU „EUROPE@SCHOOL -  
AKTIVNÍ VÝUKA O EVROPSKÉ UNII“ 

POJETÍ: CO JE „EUROPE@SCHOOL“?
Vzdělávací nástroj „Europe@school – aktivní výuka o Evropské unii“ měl původně sloužit jako pomůcka 
k aktivní výuce žáků o Evropské unii školám, které se účastní programu Evropského parlamentu „Školy 
- vyslanci EP“. Praktickou a zábavnou formou přibližuje žákům ve věku 14 až 18 let fungování a 
hodnoty EU. 

Cílem je zajistit, aby všechny školy v Evropě měly přístup k materiálům, které žáky seznámí s evropskou 
parlamentní demokracií a poskytnou jim potřebné informace o tom, jak se zapojit do aktivit 
Evropského parlamentu určených pro mladé lidi. Materiál lze samozřejmě použít i pro širší 
publikum. 

Modulová struktura a aktivní metody 
Žáci i učitelé tento materiál oceňují díky interaktivním aktivitám, jako jsou vzdělávací hry, 
simulační hra a diskuse. Jak dokazují výzkumy, zážitkové učení je atraktivní výukovou strategií s 
velkým dopadem. 

Všechny moduly lze použít samostatně. Můžete si zvolit modul, který je pro vaše studenty nejvhodnější 
a odpovídá učebním osnovám. 

Na konci této příručky je uveden seznam doplňkových vzdělávacích zdrojů, které využívají podobné 
aktivní metody. 

Pedagogické principy
Program „Europe@school“ byl vypracován podle několika klíčových pedagogických principů, které 
zaručují, že didaktický materiál je kreativní a efektivní:

- Materiály jsou uzpůsobeny potřebám cílové skupiny: Nástroj „Europe@school“ byl vytvořen 
pro žáky ve věku 14 až 18 let z celé EU. Vzhledem k tomu, že se jedná o širokou cílovou skupinu, 
byla zvolena modulová struktura: učitel vybírá úkoly, které nejlépe odpovídají vzdělávacím 
potřebám jeho žáků.

-  Připraven k použití: materiál je uživatelsky vstřícný a lze s ním pracovat ve třídě bez další 
přípravy. 

- Na vývoji tohoto učebního materiálu se podíleli učitelé a odborníci. Tento materiál testovaly 
a používaly školy účastnící se programu Evropského parlamentu „Školy - vyslanci EP“.

- Aktuálnost: „Program Europe@school“ používá moderní média a je aktuální. 

- Neutralita: informace jsou předkládány neutrálním způsobem. Studenti si s jejich pomocí mají 
vytvořit vlastní názor.
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- Kreativita a motivace: „Europe@school“ používá aktivní, moderní technologie, které učitele i 
žáky motivují k tomu, aby se ve třídě a ve škole zabývali tématem „Evropa“.

Europe@school vychází z jasného pedagogického přístupu a výchovného modelu pro výuku evropské 
tématiky ve školách, který se řídí pařížskou deklarací z roku 2015. V ní se vyzývá k posílení úlohy 
vzdělávání při propagaci občanství a společných hodnot EU: „Vzdělávací instituce mají nejen rozvíjet 
znalosti, dovednosti, kompetence a strategie a zprostředkovávat základní hodnoty, ale měly by v první řadě 
přispívat k tomu, aby se mladí lidé stali aktivními, odpovědnými a tolerantními členy společnosti.“

MODULY EUROPE@SCHOOL
1. Internetový kvíz o Evropské unii
 -  Pokyny pro učitele
 - Internetový kvíz

2. Členské státy EU
 -  Pokyny pro učitele
 - Vzdělávací hra
 -  Prezentace

3. Historie a fakta o EU 
 -  Pokyny pro učitele
 - Vzdělávací hra
 -  Prezentace 
 -  Proces evropské integrace – časová osa k vytištění (2):
  - Z původních 6 k 27 členským státům
  - Od uhlí a oceli ke společnému euru a ještě dále

4. EU v našem každodenním životě
 -  Pokyny pro učitele
 - Vzdělávací hra
 -  Prezentace

5. Hodnoty EU 
 -  Pokyny pro učitele
 - Vzdělávací hra
 - Diskuse s tvrzeními

6. Simulační hra Evropského parlamentu 
 -  Pokyny pro učitele
 - Simulační hra s pěti různými tématy
 -  Prezentace k vyhodnocení aktivity

7. Mediální gramotnost 
(Tento modul vytvořil Evropský parlament, a nikoli autoři ostatních modulů.)
 -  Vzdělávací hra
 -  Prezentace

8. Souhrnná příručka pro učitele (tento dokument)
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DOPLŇKOVÉ VZDĚLÁVACÍ ZDROJE
1. EVROPSKÁ UNIE OBECNĚ

• Prezentace o EU: europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_cs 

•  Online hra o EU v našem každodenním životě: www.the12differences.eu 

•  Internetový kvíz Evropského parlamentu o EU a Evropském parlamentu (délka 15 minut): 
www.evropske-volby.eu/kviz

•  Publikace EU & JÁ: op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-b81b-
01aa75ed71a1

•  Internetový kvíz EU & JÁ: europa.eu/learning-corner/quiz_cs

2. HODNOTY EU
• Internetový kvíz Evropského parlamentu o lidských právech (délka 10–15 minut): www.

europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20191205STO68454/kviz-kolik-toho-vite-o-
lidskych-pravech 

3. KDE NAJDETE DALŠÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY
• Dům evropských dějin: historia-europa.ep.eu/cs/pedagogove-ucitele

• Evropa pro školy: europa.eu/learning-corner/home_cs
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