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Nápady ako spropagovať voľby do Európskeho parlamentu 

 

1. Vytvoriť plagát o Európskej únii, Európskom parlamente a problémoch, ktoré 

rieši. Plagát by mal mať titul Poďme voliť! Plagát by mali tvoriť študenti 

a zverejnený by mohol byť v priestoroch školy, na vstupe do školy a prípadne na 

verejnom mieste, avšak s povolením mesta. 

2.  Zorganizovať besedu s verejným činiteľom, najlepšie poslancom Európskeho 

parlamentu na tému Európskej únie a potreby zúčastniť sa volieb do EP. Beseda by 

sa mohla uskutočniť v priestoroch školy a mohli by byť pozvané aj iné skupiny 

obyvateľstva, prípadne lokálna televízia, ktorá by pripravila z akcie reportáž.  

3. Zorganizovať modelové zasadnutie Európskeho parlamentu na škole, na ktoré 

by mohli byť pozvaní študenti aj z iných škôl. Na modelovom zasadnutí by 

študenti rokovali ako poslanci EP o nejakom vybranom probléme. Taktiež by 

mohli pozvať lokálnu televíziu, aby pripravila z akcie reportáž. 

4. Zorganizovať vedomostnú súťaž o Európskej únii a jej inštitúciách, ktorá by 

bola určená hlavne pre študentov, a to nielen na našej škole, ale mohli by byť 

pozvané aj iné školy, aby sa zúčastnili súťaže. 

5. Pripraviť anketu o voľbách do Európskej únie, ktorá by sa mala uskutočniť 

jednak medzi študentami školy, ale mala by sa uskutočniť aj na verejnosti. Anketa 

by mala obsahovať jednak vedomostné otázky o EU, zároveň otázky postojové, 

teda či sa respondenti plánujú zúčastniť volieb do EP, či sa pravidelne zúčastňujú 

volieb a akých. Anketa by mala obsahovať aj otázku, či vedia respondenti 

pomenovať nejaký problém, ktorý rieši alebo by mal riešiť Európsky parlament. 

Takáto anketa môže primäť ľudí, aby sa zamysleli nad významom EU a jej 

inštitúcií pre náš život a našu krajinu. 

6. Natočiť video o Európskej únii, jej histórii, inštitúciách, problémoch, ktoré rieši 

a aký význam má ísť voliť do Európskeho parlamentu. Video by nemalo byť dlhé, 

malo by byť pútavé a malo by byť zverejnené na youtube.com. 

 


