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Vážení pøátelé, kolegové a pøíznivci Informaèních center pro mládež,
na základì dlouhodobých zkušeností, požadavkù a potøeb zejména pedagogických pracovníkù vám
dobrovolníci táborského Informaèního centra pro mládež, obèanského sdružení, pøedkládají jeden ze
svých produktù z oblasti èinnosti Vzdìlávání a odborná pøíprava.
Nejjednodušším a nejrychlejším zpùsob jak získat prezentované materiály je obrátit se na Informaèní
centrum pro mládež. Zde je pro zájemce pøipraven a prùbìžnì aktualizován kompletní set materiálù
- v elektronické formì ve formátu PDF, nìkteré i ve formì tiskové.
Tyto fondy se v Informaèním centru pro mládež daøí vytváøet a aktualizovat pøedevším díky
spolupráci a partnerství s regionálním informaèním støediskem EUROPE DIRECT Èeské
Budìjovice. To je další možnost získat tyto a spoustu dalších materiálù vydávaných Evropskou unií
pro potøeby formálního i neformálního vzdìlávání, vèetnì celoživotního. Prostøednictvím støediska
EUROPE DIRECT si mùžete objednat i další tiskoviny dodávané zdarma dle požadované jazykové
mutace - jsou-li k dispozici.
Po registraci na portálu Evropského elektronického knihkupectví - EU BOOKSHOPU máte
možnost si objednat a získat nejen níže uvedené materiály v tiskové podobì i sami. V tom pøípadì je
vám zaslán 1 ks požadované publikace zdarma nebo pokud je za úplatu. Na tomto portálu jsou k
dispozici ke stažení i publikace a další materiály i ve formì elektronické, formátu PDF.
Reprodukce materiálù v tiskové èi elektronické formì je povolena zpravidla pod podmínkou uvedení
zdroje, kopírování zpravidla s povolením autora.
Tímto poèinem zhodnocujeme i evropské zkušenosti vyjádøené ve "STRATEGII EVROPSKÉ UNIE PRO MLÁDEŽ".
INICIATIVNÌ jsme VYPRACOVALI informaèní materiál na PODPORU kvality neformálního vzdìlávání a jeho
lepšího propojení se vzdìláváním formálním. A to na bázi dlouhodobé MEZIREZORTNÍ spolupráce na místní a
regionální úrovni. V jihoèeských Informaèních centrech pro mládež je vám k dispozici i celá øada dalších služeb pro
dny všední i sváteèní... a... Když nevíš? Zeptej se!

PUBLIKACE
EVROPA VE 12ti LEKCÍCH
Mùže Evropská unie i v dobì
globalizace úspìšnì konkurovat
jiným ekonomickým mocnostem a
zachovat si svou sociální úroveò?
Jakou roli bude mít Evropa na
svìtové scénì v následujících
letech? Kde budou její hranice? A
jaká budoucnost èeká euro?
Jaký je smysl Evropské unie?

JAK FUNGUJE EVROPSKÁ UNIE
Publikace vám pomùže zjistit, jak
EU funguje. Dozvíte se vše, co
potøebujete vìdìt o tom, jak
pracují rùzné instituce, jak EU
pøijímá rozhodnutí a kdo je do nich
zapojen. Mùžete napøíklad zjistit,
kdo urèuje agendu a kdo musí
schválit nové návrhy, než se v
celé EU stanou zákonem.

FAKTA A ÈÍSLA
Od data pøistoupení každé zemì k
EU po fakta o obyvatelstvu,
institucích a jazycích tato barevná
brožura zaèíná obecným úvodem
poskytujícím konkrétní informace
o každé zemi EU. U každé zemì
se dozvíte o politickém systému,
obyvatelstvu, mìstech, vìku pro
právo volit, a dalších vìcech...
Cenová stabilita: Proè je pro vás dùležitá?
Publikace, animovaný film,
prospekty pro studenty a brožurka
pro uèitele mají dospívajícím
pomoci rámcovì pochopit, jak
dùležité jsou stabilní ceny.
Prospekty nabízejí srozumitelný
pøehled o tématu. Publikace se
jím zabývá obšírnìji.

ÈTYØI ROÈNÍ DOBY
V této publikaci brožuøe se studenti
seznámí s problémy, s nimiž se
zemìdìlci potýkají, a s tím, jak jim
pomáhá EU. Jak nové technologie
pomáhají dnešním zemìdìlcùm
zvládat souèasné výzvy...

PUBLIKACE
ZÍSKEJTE KONTROLU NAD SVÝMI ÚDAJI
Komiksové kresby znázoròují
rùzná rizika, jimž mohou být mladí
lidé vystaveni pøi používání
internetu - od prozrazení hesel a
èísel kreditních karet až po
zveøejnìní fotografií.Jak nové
právo EU zvýší ochranu...

PRÁVA STUDENTÙ
Cesta do jiné zemì EU za studiem
(„mobilita v uèení“) je jedním ze
základních zpùsobù, jak mohou
mladí lidé podpoøit svùj osobní
rozvoj a zlepšit své budoucí
pracovní pøíležitosti. Mobilita v
uèení rovnìž pøináší prospìch EU
jako celku.

KODEX ON-LINE PRÁV EU
Tento kodex shrnuje základní
soubor práv a zásad zakotvených
v právu EU, jež obèany chrání pøi
pøístupu k on-line sítím a službám
a jejich využívání. V tìchto
právech a zásadách není vždy
snadné se zorientovat, jelikož se
nevztahují výhradnì na digitální
prostøedí...

JAK PSÁT SROZUMITELNÌ
U všech typù dokumentù – a se
jedná o právní pøedpisy, technické
zprávy, zápisy z jednání, èi o
tiskové zprávy nebo projevy platí,
že dokument, který je
srozumitelný, má silnìjší úèinek
a ètenáøi mu snáze a rychleji
porozumí...

EXKURZE DO MINULOSTI...
Jaká je role pamìtních míst
souvisejících s holokaustem v
dnešní spoleènosti? Co nabízejí
tato místa mladým lidem? Jak
mohou pedagogové takovýchto
návštìv pøi výuce o holokaustu a
o lidských právech co nejlépe
využít?

PUBLIKACE
PØEKLADY A MNOHOJAZYÈNOST
Generální øeditelství pro pøeklady
Evropské komise pracuje ve
všech úøedních jazycích EU. Se
vstupem nových zemí do EU se
jejich jazyky stávají rovnìž
úøedními jazyky. Proè musíme mít
tak složitý systém? Proè nám
nestaèí jen nìkolik jazykù....

ØEÈ PRO EVROPU
Schopnost dorozumìt se v
nìkolika jazycích je velkou
výhodou pro jednotlivce, organiza
ce i podniky. Zvyšuje kreativitu, bo
øí kulturní stereotypy, umožòuje
pohled z jiné perspektivy a
pomáhá rozvíjet inovativní výrobky
a služby.“

JAK NALÉZT V EVROPÌ ZAMÌSTNÁNÍ
Nabytí nových dovedností a
získání mezinárodních profesních
zkušeností mohou být jedinì
pøínosem. Evropská služba
zamìstnanosti EURES - jak vám
mùže pomoci, proces ucházení se
o práci v Evropì, pøeshranièní trhy
práce...

OZVEME SE VÁM
Co byste mìli vìdìt, chcete-li se
ucházet o zamìstnání v jiné zemi
EHP. Publikace informuje ètenáøe
o evropské službì zamìstnanosti
EURES a pomoci, kterou jim mùže
nabídnout pøi hledání pracovního
uplatnìní v zahranièí. Je užiteèná i
pro zamìstnavatele...

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PØES EURES
Projekt nabízí podporu pøi
vyhledávání informací, hledání
pracovního místa a náboru a
rovnìž finanèní podporu, a to jak
mladým uchazeèùm o zamìstnání
a osobám mìnícím zamìstnání ve
vìku 18 - 30 let, kteøí chtìjí
pracovat v jiné zemi EU.
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PUBLIKACE
NOVÁ ŠANCE
Komix vypráví pøíbìhy obyèejných
lidí a vysvìtluje, jak jim Evropský
sociální fond pomohl dostat se
zpìt na správnou cestu. Julie je
svobodná matka bez práce a snaží
se o zajištìní živobytí. Viktor je
slepý hudebník...

NAPLNÌNÁ NADÌJE
Od chovu vèel po vedení vlastní
biokavárny a odìvní návrháøství.
Komix ukazuje, jak i malá pomoc z
Evropského sociálního fondu staèí
jednotlivci k tomu, aby si založil
vlastní podnik nebo zmìnil obor
zamìstnání...

MLÁDEŽ V POHYBU
Hledáte práci ve své zemi nebo
doufáte, že zkusíte štìstí jinde v
Evropì? Chtìli byste èást studia
strávit v zahranièí? Chtìli byste
dìlat dobrovolnou práci? Chcete
získat lepší kvalifikace? Chcete
dále zlepšovat svoje znalosti?...

VAŠE EVROPA - VAŠE PRÁVA
Praktický prùvodce obèanù a
podnikù po právech a
pøíležitostech na jednotném trhu
EU. Rady a tipy pro pøípady, že se
rozhodnete studovat nebo
pracovat v jiné èlenské zemi EU.
Jak financovat podnikání, jak
proniknout na nový trh...

EXPERIENCE EUROPE
Publikace EURODESKU evropské informaèní služby pro
mládež a pracovníky s mládeží.
Zkušenosti tìch, kteøí již v
zahranièí studovali, pracovali,
cestovali, byli na stáži, cestovali
nebo byli dobrovolníky EVS.

MAPY
CESTOVÁNÍ PO EVROPÌ 2013-2014
Evropa - kontinent s tisíciletou historií,
bohatým kulturním dìdictvím a jednìmi z
nejkrásnìjších pøírodních scenérií na
svìtì. Cestovatel má hodnì co objevovat
a prozkoumávat a Evropská unie mu to
významným zpùsobem usnadòuje.
Tištìná i elektronická forma.

VIDEO
Cenová stabilita: Proè je pro vás dùležitá?
Animovaný film, doprovodné
prospekty pro studenty a brožurka
pro uèitele mají dospívajícím
pomoci rámcovì pochopit, jak
dùležité jsou stabilní ceny.
Prospekty nabízejí srozumitelný
pøehled o tématu, brožurka se jím
zabývá obšírnìji.

Právì teï je ta nejsprávnìjší
doba poøídit si ISIC èi ITIC!
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INTERNETOVÉ
MAPY STRÁNKY
EVROPSKÁ UNIE
http://europa.eu/index_cs.htm
Oficiální stránky Evropské unie.

EVROPSKÁ UNIE A-Z
http://europa.eu/geninfo/atoz/en/index_23_en.
htm
Rozcestník oficiálních portálù Evropské unie.

PREZENTACE EVROPSKÉ UNIE
http://europa.eu/abc/euslides/index_cs.htm
Ilustrovaná prezentace objasòuje, jak Evropská
unie funguje a co pro vás dìlá.

HISTORIE EVROPSKÉ UNIE
http://europa.eu/about-eu/euhistory/index_cs.htm
Zakladatelé, historie, orgány a instituce...

KDO JE KDO
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?
Oficiální elektronický adresáø Evropské unie osoby, instituce, orgány, agentury...

JAK FUNGUJE EVROPSKÁ UNIE
http://europa.eu/about-eu/index_cs.htm
Jednotlivé zemì, symboly, finanèní prostøedky,
fakta a èísla...

12 AKTIVIT O EVROPÌ

INTERNETOVÉ STRÁNKY
EUROPE DIRECT
http://europa.eu/europedirect/index_cs.htm
Oficiální portál ústøední informaèní služby
Evropské unie. V každé zemi EU se nachází sí
informaèních støedisek. Poskytují odpovìdi na
otázky ohlednì vašich práv v EU, možnostech
financování, dokumenty a publikace EU, odkazy
na další informaèní zdroje èi kontakty na pøíslušné
Organizují na místní úrovni informaèní nebo
networkingové akce EU.

EURODESK
www.eurodesk.org/edesk
Oficiální portál evropské informaèní služby pro
mládež a pracovníky s mládeží. Hlavní
poskytovatel informací o evropských politikách a
pøíležitostech pro mladé lidi a pro ty, kteøí s nimi
pracují.

EVROPSKÁ UNIE A MLÁDEŽ
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Oficiální portál Evropské unie Mládež - politiky
mládeže, Strategie EU 2020, Program Mládež v
akci...

EVROPSKÝ PORTÁL PRO MLÁDEŽ
http://europa.eu/youth/cs
Portál evropských pøíležitostí pro mládež.

EU BOOKSHOP

www.dvorek.eu/teachers.do?page=4
Informace o institucích EU na základì vlastní
detektivní práce, vyzkoušejte své znalosti v kvízu
nebo simulujte jednání o rozpoètu EU.

http://bookshop.europa.eu/cs/home
Evropské elektronické knihkupectví, které nabízí
publikace evropských institucí - za úplatu i
zdarma. Slouží také jako archiv. Internetové
EVROPSKÝ PARLAMENT V 15ti KAPITOLÁCH stránky EU Bookshop existují ve 24 úøedních
jazycích.
www.ep15.eu
Vše o EU - jejích institucích, èlenských zemích,
EuroparlTV
politikách a o tom, jak vznikají. Pøitom skládejte
http://europarltv.europa.eu/cs/youngpuzzle každou zemi EU umístìte na mapu
parliament/a-z.aspx
Evropy nebo urèete, ke kterým politickým stranám Internetové stránky EuroparlTV nabízí zákulisní
patøí èeští poslanci Evropského parlamentu.
pohled na to, jak parlament pracuje, historii EU a

VAŠE EVROPA
pøedstavuje aktuální témata EU. Videointerview s
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_cs. poslanci EP se také dotýkají nìkterých
souèasných velmi žhavých a kontroverzních
htm
otázek...
Pomoc a poradenství pro obèany EU a jejich
AUDIOVIZUÁLNÍ SERVIS EVROPSKÉ KOMISE
rodinné pøíslušníky.
OCHRANA SPOTØEBITELE
www.consumerclassroom.eu/cs
Plány hodin a výukové podklady pro úèely
spotøebitelského vzdìlávání. Podklady jsou
rozdìleny do ètyø oblastí s názvy: Osobní finance,
Zdraví a bezpeèní spotøebitelé, Zodpovìdní
spotøebitelé a Spotøebitelé a služby.

http://ec.europa.eu/avservices/about/index.cf
m?sitelang=en
Portál audiovizuálních služeb Evropské komise audio..., foto - vlajky zemí, mapy Evropy, symboly... ,
video...

EVROPSKÝ DIÁØ

http://ec.europa.eu/consumers/europadiary/cs
€CONOMIA
/index_cs.htm
http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/eco On-line diáø obohacují zajímavá fakta o životì v
EU a informace o právech obèanù EU. Praktické
nomia/html/index.cs.html
rady k nejrùznìjším tématùm jsou prezentované
Hra v oblasti mìnové politiky. Zábavný a
interaktivní zpùsob, jak poznat fungování mìnové jednoduchou a pøehlednou formou. Pøedstavují
také velmi vhodnou uèební pomùcku. Diáø
politiky. Hráèi musí každé ètvrtletí dìlat
doplòuje pøíruèka pro uèitele, která uvádí možné
rozhodnutí ohlednì úrokové sazby, sledovat
osmiletou èasovou osu a snažit se udržovat inflaci aktivity pro práci ve tøídì i doma a která vychází z
materiálu diáøe.
tìsnì pod 2 %.

ZEMÌPIS EVROPSKÉ UNIE
http://europa.eu/abouteu/countries/index_cs.htm
Na tìchto internetových stránkách najdete
praktické mapy se základními informacemi o
politickém systému, dìjinách, ekonomice,
zemìpisu a tradièním jídle pøíslušné zemì. Kromì
tìchto internetových stránek si zde mùžete
stáhnout nástìnnou tabulku s mapou Evropy...

EVROPSKÉ CENY A SOUTÌŽE
http://europa.eu/contact/take-part/prizescompetitions/index_cs.htm
Informace o soutìžích pravidelnì poøádaných
Evropskou unií i podmínkách úèasti.

e TWINING
www.etwinning.net/cz/pub/index.htm
Bezpeèný a bezplatný portál pro projektovou
spolupráci a komunikaci uèitelù.
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