Cie¾om projektu je podpori vzdelávanie študentov stredných škôl
o Európskej únii, najmä o jej fungovaní, o histórii európskej integrácie
a príèinách vzniku Únie, o jej úlohách, politikách, rozhodovacích procesoch,
inštitucionálnom usporiadaní, o spolupráci jej èlenských štátov, ako aj
o základných právach obèanov Únie.
V rámci projektu sa uskutoènia nasledujúce aktivity:
?
vytvorenie webovej stránky o Európskej únii osobitne pre uèite¾ov
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a študentov, ktorá dostupnou formou poskytne odpovede na dôležité
a èasté otázky o fungovaní Únie a vysvetlí viaceré záhady a nesprávne
interpretované fakty o Únii pomocou interaktívnych prezentácií,
študijných osnov, testov a pomôcok (www.euroiuris.eu.sk);
?
vypracovanie praktického manuálu pre uèite¾ov stredných škôl
(v tlaèenej aj elektronickej podobe), ktorý bude dostupnou a spo¾ahlivou
uèebnou pomôckou;
?
3 regionálne vzdelávacie semináre pre uèite¾ov stredných škôl
o Európskej únii, na ktorých vysvetlíme používanie manuálu, webovej
stránky, upozorníme na najèastejšie nesprávne fakty o Európskej únii
a odpovieme na prípadné otázky. Každý úèastník vzdelávacieho
seminára dostane bezplatne jeden výtlaèok praktického manuálu
o Európskej únii.
Lektormi seminárov budú kvalifikovaní vysokoškolskí pedagógovia,
ktorí sa dlhodobo venujú problematike Európskej únie :
doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.
JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., DEA
JUDr. PhDr. Miroslav Slastan, PhD.
JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
Projekt s finanènou podporou Európskej komisie realizuje obèianske
združenie EUROIURIS - Európske právne centrum, ktorého èinnos je
zameraná najmä na šírenie hodnôt a myšlienok Európskej únie a Rady
Európy, štúdium európskeho a medzinárodného práva, komparatistiku
európskeho a slovenského práva ako aj na vedeckú a publikaènú
èinnos. EUROIURIS podporuje a organizuje vzdelávanie odbornej
verejnosti vrátane svojich èlenov, poskytuje informaèné a poradenské
služby z oblasti európskeho a medzinárodného práva, vypracúva
vedecké štúdie a analýzy a publikuje výsledky svojich zistení. V rámci
svojich projektov spolupracuje združenie s domácimi i zahraniènými
inštitúciami (Ministerstvo zahranièných vecí SR, Justièná akadémia
SR, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Paneurópska vysoká
škola a iné). Jeho èlenovia sú najmä právnici, ekonómovia a politológovia
pôsobiaci na univerzitách a v súkromnom sektore.

