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Diář – Něco za to
stojí!?
Jedna z věcí, kterou sdílí
2,8 milionů studentů
a učitelů ze všech
sedmadvaceti členských
států Evropské unie.

Diář – Něco za to stojí! ve zkratce
» Za kolik? Diář je zadarmo.
» Pro koho?

Pro studenty druhého ročníku středních škol. Byl sestaven tak, aby rozvíjel širší vzdělávací
programy.

» Kdo projekt řídí a podporuje?

Nadace Generation Europe Foundation, založená roku 1995 v Bruselu. Vydání diáře financuje
Evropská komise, pro Českou republiku je diář revidován ve spolupráci s Generation Europe
o. s.

» Vzorové výtisky a další informace?

V této brožuře najdete ukázkové stránky nabízených publikací.
Podívat se také můžete na www.generation-europe.org, kde najdete ukázky diáře ve všech jazycích
členských států EU a spoustu dalších informací.

Diář 2009-2010
Něco za to stojí!

Projekt podporuje Evropská komise.

Generation Europe Foundation
123 Chaussée St. Pierre
B-1040 Brussels
www.generation-europe.org

a Příručka pro učitele

» Kdo diář používá?

Diář je distribuován do tisíců škol ve všech 27 členských státech Evropské unie. V České
republice se mezi studenty druhého ročníku středních škol zdarma rozdělí 125 000 výtisků.

» Jak a kdy objednat?

Diáře si můžete objednat pro všechny studenty druhého ročníku vaší školy. Objednávky jsou
zaznamenávány tak, jak přicházejí, a diáře jsou k dispozici jen do vyčerpání zásob podle
pravidla „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Důrazně tedy doporučujeme, abyste si objednali online na adrese http://www.generation-europe.org.
Je také možné vyplnit a zaslat objednávku poštou.

Generation Europe, o. s.
Vratislavova 59/5
CZ - 128 00 Praha 2
Česká republika
www.generationeurope.cz

Zlatý důl informací o otázkách:
»
»
»
»
»

občanství,
Evropské unie,
práv spotřebitelů,
ekologie,
vztahu Evropy s okolním světem.

Evropský diář a Příručka pro učitele
jsou pro vaše studenty zadarmo díky
podpoře Evropské komise. Vydává je
nadace Generation Europe Foundation
ve spolupráci s českým partnerem.

Objednejte vždy tolik diářů, aby všichni studenti odpovídajícího ročníku dostali vlastní výtisk.
Diář musí být objednán do 30. ledna 2009. Diáře a Příručky pro učitele budou rozeslány
v průběhu května a června, aby byly připravené k využití hned na začátku školního roku
2009/2010.

» Až diáře dostanete

• Určete si ve škole jednoho zaměstnance jako kontaktní osobu, která bude odpovědná za to,
že
» studenti diář dostanou v září 2009 a budou jej používat ve výuce,
» učitelé vyplní dotazník (viz níže) on-line nebo písemně a zašlou ho Generation Europe, o. s.

Pro vás a vaše studenty je to jedinečná
příležitost, pospěšte si – kdo dřív přijde,
ten dřív mele!

Příručka pro učitele v každém balení diářů!

Diář – Něco za to stojí

» Kalendář

Co je Příručka pro učitele?
» Texty

Co je Diář – Něco za to stojí!?
•
•
•
•
•

•
•

2008-2009

Výuková pomůcka.
Nabízí doporučení, výzkumy, diskuse, analýzy, kvízy atd. pro vaši práci ve třídě a pro
zadávání domácích úkolů studentům na základě textů v diáři.

Publikace pro studenty, kteří na každé stránce najdou citát, údaj, otázku nebo jiné užitečné
informace k domácímu úkolu či k aktivitě ve třídě.
Výuková pomůcka, která se zabývá tématy zajímavými pro mladé lidi: ekologií, bezpečím
spotřebitelů, možnostmi budoucího uplatnění, jak být aktivním občanem, otázkami EU aj.
Aktuální informace a přitažlivé grafické zpracování.
Fakta, tipy, praktické rady a otázky, o kterých mladí přemýšlejí.
Názory od stejně starých studentů z celé Evropy.

Příručka by pro vás měla být
oporou, abyste mohli studentům
pomoci:

Diář – Něco za to stojí! pomáhá mladým lidem:
•
•
•
•

Rozvíjet kritické myšlení.
Promýšlet společenské, ekonomické a ekologické důsledky jejich jednání.
Fundovaně, odpovědně a nezávisle se rozhodovat.
Získávat sebevědomí a být aktivní jako občané.

•

Příručka pro učitele

•

Rozšířit jejich povědomí a porozumění
tématům, kterým diář věnuje pozornost.
Získat základní analytické, prezentační,
diskusní a výzkumné dovednosti.

Obsah diáře se každý rok upravuje
na základě zpětné vazby od učitelů a
studentů.
2008-2009

»
»
»
»

96 stran autorských textů (plnobarevně)
Kalendář na celý školní rok dělený po týdnech
Výška 20,3 cm x šířka 13,5 cm
Váha: 232 gramů

» 32 perforovaných stran, které
se snadno kopírují (dvoubarevný
tisk)
» Výška 26 cm x šířka 19,5 cm

