Dům zahraničních služeb MŠMT a organizace European Schoolnet v České republice ve spolupráci se
Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláří Evropského parlamentu vyzývají školy, aby se
zapojily do soutěže organizované v rámci aktivity Spring Day 2010 a akce Back to School. Akce je
pořádána pod záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Miroslavy Kopicové.
Zúčastnila se Vaše třída besedy na evropská témata v rámci akce Back To School?
Zorganizovali jste sami besedu na evropská témata s významným představitelem veřejného
života?
Zapojte se také do soutěže v rámci Spring Day 2010!!
Stejně jako v předcházejících letech je cílem této iniciativy dát žákům a studentům možnost vyjádřit svůj
názor na Evropu a evropské politiky. Rádi bychom poukázali na důležitost evropského občanství a
základních práv a další evropská témata jako je sociální a ekonomická soudržnost, environmentální otázky
a kulturní rozmanitost. V neposlední řadě chceme také zviditelnit témata spojená s Evropským rokem boje
proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
Napište tiskovou zprávu z besedy (250 - 300 slov) a doplňte ji o interview s osobností, která navštívila
vaši školu (ve stejném rozsahu). Vše doplňte o obrázky či fotografie z celé akce. Zajímá nás především
váš zážitek z besedy, co vás na besedě zaujalo nebo otrávilo.
To vše pošlete do 28. května elektronicky na adresu pavla.sabatkova@naep.cz
Podmínky účasti v soutěži:
1. do soutěže se mohou zapojit třídní kolektivy, které se zúčastnily besedy v rámci akce Back to
School nebo uspořádaly besedu na evropská témata s významnou osobností veřejného života.
2. soutěž je určena studentům druhých a třetích ročníků všech typů středních škol

3. podmínkou účasti v soutěži je registrace školy na portálu www.springday2010.net , kde
naleznete další zajímavé informace, soutěže a materiály o Evropské Unii.

Ceny:
Informační kancelář Evropského parlamentu zajistí vítěznému kolektivu (25 studentů a 3
učitelé) na podzim 2010 účast na programu Euroscola ve Štrasburku.
Třída na druhém místě bude mít možnost zúčastnit se interaktivního workshopu
prezentačních dovedností s možností vyzkoušet si tvorbu prezentací a schopnost
prezentovat.
Kolektiv na 3. místě bude odměněn věcnými cenami.
Kontaktní osoba: Pavla Šabatková ( pavla.sabatkova@naep.cz), tel. 221850306
www.evropsky-parlament.cz www.dzs.cz www.springday2010.net www.evropska-unie.cz

