
EUROPE 
@ SCHOOL

AKTÍVNA VÝUČBA O EURÓPSKEJ ÚNII
Príručka pre učiteľov



AUTOR
Tento originálny vzdelávací nástroj vypracovala a aktualizovala belgická nezisková vzdelávacia 

organizácia Europe House Ryckevelde na žiadosť Európskeho parlamentu

KONTAKT
Ďalšie informácie vám poskytne styčná kancelária Európskeho parlamentu vo vašej krajine: 

www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/stay-informed/liaison-offices-in-your-country.

JAZYKOVÉ VERZIE
Originál: EN

Preklad: všetky úradné jazyky EÚ

Jazyk tejto verzie: SK

Všetky dokumenty sú dostupné online na adrese europarl.europa.eu/ambassador-school.

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI
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O PROJEKTE „EUROPE@SCHOOL – AKTÍVNA 
VÝUČBA O EURÓPSKEJ ÚNII“ 

KONCEPCIA: ČO JE „EUROPE@SCHOOL“?
Vzdelávací nástroj Európa v škole – Aktívna výučba o Európskej únii bol pôvodne vypracovaný s cieľom 
ponúknuť školám zapojeným do programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu vzdelávací 
nástroj, ktorý im pomôže aktívne vzdelávať žiakov o Európskej únii. Obsahuje hodiny šité na mieru, 
ktoré majú užitočným, účinným a pútavým spôsobom priblížiť EÚ žiakom vo veku 14 až 18 
rokov. 

Cieľom je zabezpečiť, aby všetky školy v Európe mali k dispozícii nástroje na vzdelávanie žiakov 
o európskej parlamentnej demokracii a potrebné informácie na účasť a zapojenie sa do 
mládežníckych aktivít Európskeho parlamentu. Materiál môže byť samozrejme použitý pre širšie 
publikum. 

Modulárny prístup a aktívne metodiky
Tento materiál si žiaci a učitelia obľúbili vďaka výberu aktívnych metodík, ktoré zahŕňajú náučné 
hry, simulačnú hru a diskusné cvičenia. Výskum ukázal, že zážitkové učenie je pútavá a veľmi účinná 
vzdelávacia stratégia. 

Všetky moduly materiálu možno použiť samostatne. Ako učiteľ si môžete vybrať moduly, ktoré najlepšie 
vyhovujú vašim študentom a ich učebnému plánu. 

Okrem toho na konci tejto príručky učiteľa nájdete zoznam doplnkových vzdelávacích zdrojov, ktoré 
využívajú podobný aktívny prístup. 

Nástroj založený na zásadách vzdelávania
Nástroj Európa v škole bol vypracovaný podľa viacerých spoľahlivých zásad vzdelávania. Tieto zásady 
sú zárukou tvorivých, spoľahlivých a skutočne účinných materiálov:

- Prispôsobený pre cieľovú skupinu: nástroj Európa v škole bol vypracovaný pre žiakov vo 
veku 14 až 18 rokov v celej Európskej únii. Keďže ide o širokú cieľovú skupinu, ako najlepší sa 
javí modulárny prístup: učiteľ vyberá úlohy, ktoré najlepšie zodpovedajú vzdelávacím potrebám 
žiakov.

- Pripravený na použitie: materiály sa môžu bezprostredne použiť v triede a sú ľahko použiteľné. 

- Do vývoja týchto vzdelávacích zdrojov boli zapojení učitelia a zainteresované strany. Tento 
materiál otestovali a používajú účastnícke školy programu Ambasádorská škola Európskeho 
parlamentu.

- Moderný: nástroj Európa v škole využíva moderné médiá a je aktuálny. 

- Neutrálny: informácie sa podávajú neutrálnym spôsobom. Názor si majú vytvoriť študenti sami. 
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- Kreatívny a motivujúci: nástroj Európa v škole využíva aktívne a moderné metodiky, ktoré 
motivujú učiteľov aj žiakov, aby v triede a v škole pracovali na téme Európa. 

Nástroj „Europe@school“ v sebe zahŕňa jasný pedagogický prístup a model rastu pre učenie o Európe 
v škole, čo zodpovedá Parížskej deklarácii EÚ (2015), v ktorej sa požaduje posilnenie úlohy vzdelávania 
pri podpore občianstva a spoločných hodnôt EÚ: „Primárnym účelom vzdelávania nie je len rozvíjať 
vedomosti, zručnosti, kompetencie, postoje a budovať základné hodnoty, ale tiež pomôcť mladým ľuďom, 
aby sa stali aktívnymi, zodpovednými, otvorene zmýšľajúcimi členmi spoločnosti.“

MODULY EUROPE@SCHOOL
1. Online kvíz o Európskej únii:
 -  pokyny pre učiteľa
 - online kvíz

2. Členské štáty EÚ:
 -  pokyny pre učiteľa
 - náučná hra
 -  prezentácia 

3. História a fakty o EÚ:
 -  pokyny pre učiteľa
 - náučná hra
 -  prezentácia 
 -  chronológia procesu európskej integrácie (na tlač) (3):
  - od 6 k 27 členským štátom
  - od uhlia a ocele až po spoločné euro a ešte ďalej

4. EÚ v našom bežnom živote:
 -  pokyny pre učiteľa
 - náučná hra
 -  prezentácia 

5. Hodnoty EÚ:
 -  pokyny pre učiteľa
 - náučná hra
 - diskusné cvičenie s výrokmi

6. Simulačná hra na Európsky parlament  
 -  pokyny pre učiteľa
 - simulačná hra s výberom z piatich relevantných tém
 -  prezentácia na vyhodnotenie cvičenia

7. Mediálna gramotnosť: 
(Tento modul vypracoval Európsky parlament, nie autor ostatných modulov.)
 -  náučná hra
 -  prezentácia 

8. Súhrnná príručka učiteľa (tento dokument)
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DOPLNKOVÉ VZDELÁVACIE ZDROJE
1. EURÓPSKA ÚNIA VO VŠEOBECNOSTI

• EÚ v obrazoch: europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_sk. 

•  Online hra o EÚ v našom bežnom živote: www.the12differences.eu 

•  Všeobecný online kvíz Európskeho parlamentu o EÚ a Európskom parlamente (15 minút):  
www.europske-volby.eu/vedomostny-test.

•  Brožúra EÚ&JA: op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-b81b-
01aa75ed71a1.

•  Online kvíz EÚ&JA: europa.eu/learning-corner/quiz_sk.

2. HODNOTY EÚ
• Online kvíz Európskeho parlamentu o ľudských právach (10 – 15 minút): www.europarl.europa.

eu/news/sk/headlines/society/20191205STO68454/quiz-how-much-do-you-know-about-
human-rights-in-the-eu.

3. KDE NÁJDETE ĎALŠIE VZDELÁVACIE ZDROJE
• Dom európskej histórie: historia-europa.ep.eu/sk/pedagogovia-ucitelia.

• Vzdelávací kútik: europa.eu/learning-corner/home_sk.
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