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Vážený riaditeľ/Vážená pani riaditeľka 

V mene Európskeho parlamentu by sme radi oslovili vašu školu s ponukou na spoluprácu na 

vzdelávacom projekte Ambasádorských škôl Európskeho parlamentu (EPAS). Táto výzva je pre 

nasledujúci školský rok 2020/21 primárne určená pre školy z Košického a Prešovského kraja. 

Cieľom programu EPAS je atraktívnym spôsobom a osobným zapojením sa do aktivít zvýšiť 

informovanosť mladých ľudí o dianí v Európskej únii a spoznať úlohu, ktorú EÚ zohráva v 

každodennom živote obyvateľov aj na Slovensku.  

 

Veríme, že táto iniciatíva učiteľkám, učiteľom, študentkám a študentom ukáže, že Európska 

únia je ich Európskou úniou, a že môžu skutočne ovplyvniť, akým smerom sa bude uberať.  

 

Program EPAS sa začal v roku 2011 a do dnešného dňa sa doň zapojilo 50 stredných škôl 

z celého Slovenska, ktoré získali titul „Ambasádorská škola Európskeho parlamentu“ a budeme 

radi, ak sa aj vaša škola stane súčasťou tejto iniciatívy.  

 

Čo sa očakáva od školy zapojenej do projektu EPAS? 

 

Participácia na projekte EPAS nevyžaduje žiadne finančné náklady zo strany, ide o osobnú 

angažovanosť vybraných učiteľov a študentov školy v rámci pracovného času a vyučovacieho 

procesu na škole na dobrovoľnej báze. Zo strany školy sa očakáva:  

 
- Určenie jedného až dvoch koordinátorov projektu z radov učiteľov – tzv. senior ambasádorov 

projektu. Vybraní učitelia budú pozvaní na workshop, na ktorom budú detailne oboznámení 

s filozofiou projektu, ako aj s materiálmi, ktoré budú mať k dispozícii na ďalšiu prácu so študentami; 

- Výber niekoľkých žiakov a žiačok (stačí 5 – 10 v závislosti od veľkosti školy), ktorí prejavia záujem 

o zapojenie sa do projektu, a ktorí budú vymenovaní za junior ambasádorov projektu; 

- Zriadenie informačného miesta o EÚ a európskych inštitúciách na škole zo strany junior 

ambasádorov pod vedením senior ambasádora (môže byť formou nástenky, FB alebo web stránky 

a pod. podľa možností školy; 

- Zorganizovanie Dňa Európy na škole v mesiaci máj – forma a obsah je na kreativite zapojených 

ambasádorov; 

- Ďalšie aktivity podľa záujmov školy a zapojených ambasádorov – diskusné stretnutia študentov na 

zaujímavé témy, pozvanie zaujímavých osobností na školy – napr. z radov Europoslancov alebo 

odborníkov na EÚ a pod.  

 

 

 

http://www.europskyparlament.sk/


 
 

Čo získa škola zapojená do projektu EPAS? 

 

Realizáciou týchto aktivít škola získa titul „Ambasádorská škola Európskeho parlamentu“ a 

aktívni žiaci a aktívne žiačky získajú od Európskeho parlamentu osvedčenie juniorskí 

ambasádori a juniorské ambasádorky Európskeho parlamentu. Štyri najaktívnejšie zo 

zapojených škôl (odhadujeme cca 15 škôl v tomto roku) vyhrá výlet pre svojich ambasádorov do 

Európskeho parlamentu v Štrasburgu, kde sa stretnú s ďalšími školami z iných krajín. Okrem 

toho Európsky parlament organizuje dvojdňové vzdelávacie semináre pre senior ambasádorov v 

Bruseli. Dva semináre sa budú konať na jeseň a dva na jar, pričom každého sa môže zúčastniť 

traja pedagógovia zo Slovenska.  

 

Pán riaditeľ / pani riaditeľka, boli by sme veľmi radi, ak by ste sa ako škola zúčastnili 

vzdelávacieho projektu EPAS. Budeme vďační, ak by ste nám v prípade záujmu sprostredkovali 

kontakt na vybraného učiteľa, s ktorým by sme vedeli ďalej komunikovať možnosti spolupráce.  

Viac informácií o programe a prihlášku do programu nájdete aj na našej internetovej stránke: 

https://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/mladez/epas.html  

Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 11. septembra 2020 na adresu 

detrikova@neuropea.com. 

V prípade akýchkoľvek otázok z Vašej strany sme Vám samozrejme kedykoľvek k dispozícii. 

Bližšie informácie Vám poskytne kolega Jaroslav Novák (02/5942 9683, 

jaroslav.novak@ep.europa.eu) alebo pani Daniela Detriková z agentúry Neuropea 

(detrikova@neuropea.com)   

Ďakujeme Vám vopred za Váš čas a tešíme sa na spoluprácu, 

S úctou  

 

  
 

 

Dionýz Hochel 

poverený riadením Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku 
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