Německý spolek Bürger Europas e.V. společně s partnery
Spolkem germanistů a učitelů němčiny v ČR (SGUN) a Národním institutem
pro další vzdělávání (NIDV) Vás srdečně zvou na

KONFERENCI "EUROPA: MEINE WAHL"
A KOLOKVIUM UČITELŮ NĚMČINY
12. 5. 2018, Galerie Lucerna, Palác Lucerna Praha
Štěpánská 61, Praha 1 (http://www.lucerna.cz/cz/141_galerie)

konanou v rámci evropského projektu „Europa: meine Wahl“
Německý spolek Bürger Europas e.V., založený v roce 2001, si klade za cíl podpořit sjednocení
Evropy dialogem s občany, posílit společenské povědomí o EU a pečovat o aktivní
a demokratickou společnost v Evropě. Tyto strategie sleduje i projekt „Europa: meine Wahl“,
jenž je zaměřen především na budoucí prvovoliče do Evropského parlamentu a jehož cílem je
rozšířit mladým studentům znalosti a celkové povědomí o EU.
K tomuto účelu vznikl zábavný interaktivní online kvíz o EU „Wer wird Europameister?“, v němž
si mohou studenti z Bulharska, Německa, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovenska a České republiky
ověřit své znalosti o EU a jenž bude prezentován v přednášce a odpoledním workshopu na
výše uvedené konferenci. Účastníci konference obdrží zdarma vlastní licenci k tomuto online
kvízu.
V rámci konference vystoupí autor uvedeného kvízu, koordinátor celého projektu a rovněž
zástupce spolku Bürger Europas e.V., dále poslanci Evropského parlamentu, zástupci SGUNu,
NIDV, MŠMT, Evropského domu a Domu zahraniční spolupráce – viz program níže.
Konference je určena zejména učitelům německého jazyka a dalších cizích jazyků, ale
i učitelům dějepisu a společenských věd. Srdečně vítáni jsou i žáci základních a studenti
středních škol.
V rámci konference proběhne rovněž kolokvium multiplikátorů německého jazyka, valná
hromada členů Spolku germanistů a učitelů němčiny (SGUN) a vyhodnocení letošní soutěže
vyhlášené SGUNem.
Více o projektu na: https://www.buerger-europas.de/europa-meinewahl-2018/index.html
Případné dotazy směřujte na Mgr. Hanu Urbanovou, hurban77@seznam.cz, tel. 732 655 906

Kapacita sálu v galerii Lucerna je omezená,
neváhejte tedy se svým přihlašováním!
Těšíme se na setkání s Vámi!
Váš SGUN tým

Program konference "Europa: meine Wahl“
8:30 – 9:00

Zahájení konference

Peter Wolf, Bürger Europas e.V.
Mgr. Hana Urbanová, PhDr. Marie Müllerová, Ph.D., SGUN
Mgr. Alena Faberová, Národní institut pro další vzdělávání
PhDr. Marie Černíková, MŠMT
Dr. Knuth Noke, Goethe-Institut

9:00 – 10:15

Vystoupení europoslanců

RNDr. Luděk Niedermayer
MUDr. Olga Sehnalová, MBA (videovzkaz)
témata:

•
•
•
•

10:15 – 11:30

Aktuální otázky a problémy EU a Evropského parlamentu
European Youth Event 2018, EYE18
Formy demokratické spolupráce v Evropě
Výhledy a předpoklady pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019

Představení projektu „Europa: meine Wahl“
a kvízu "Wer wird Europameister?"

Peter Wolf, Bürger Europas e.V., manažer a autor projektu
PhDr. Jitka Kendíková, Gymnázium Jiřího-Gutha Jarkovského
Mgr. Jan Teplý, PhDr. Michael Řezáč, Matěj Bíža, Gymnázium Evolution

11:30 – 12:00

Prezentace institucí na téma „Co nabízíme školám?“

Martin Pelc, Evropský dům
Mgr. Pavlína Toporská, Dům zahraniční spolupráce

12:00 – 12:30

Vyhlášení výsledků soutěže SGUNu

Mgr. Hana Gottfriedová, Mgr. Renata Šebestová, SGUN

12:30 – 13:30

Občerstvení

13:30 – 17:30

Odpolední program

HLAVNÍ SÁL
13:30 – 15:00
15:00 – 16:30

Valná hromada SGUNu
(jen pro členy)
Pracovní setkání účastníků
projektu „Multiplikatorenprojekt“
(kolokvium učitelů němčiny)

KAVÁRNA LUCERNA
13:30-14:30
15:00-16:00
16:30 – 17:30

Workshop – kvíz "Wer wird
Europameister?" (skupina 1)
(Peter Wolf, Bürger Europas e.V.)
Workshop – kvíz "Wer wird
Europameister?" (skupina 2)
(Peter Wolf, Bürger Europas e.V.)
Workshop – kvíz "Wer wird
Europameister?" (skupina 3)
(Peter Wolf, Bürger Europas e.V.)

Členové SGUNu, účastníci projektu „Multiplikatorenprojekt“, žáci ZŠ a studenti SŠ mají vstup
na konferenci zdarma. Ostatní za poplatek 400,- Kč.

