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1. Interaktívne diskusie na stredných školách v regiónoch Slovenskej republiky
Cieľ, dôvod a obsah témy: Prostredníctvom workshopov viesť priamu diskusiu o záujmoch
a prioritách Slovenskej republiky v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky so
stredoškolskou mládežou v regiónoch Slovenska za účasti odborníkov na otázky zahraničnej
a bezpečnostnej politiky. Hlavným cieľom projektu je umožniť ľuďom vo formatívnom veku
osobný prístup k diskusii o členstve Slovenska v EÚ a NATO, ako aj o ich význame pre
slobodu, bezpečnosť a prosperitu občana a štátu. Všetky workshopy budú mať jednotný
metodický a obsahový rámec. Súčasťou diskusií bude zapojenie mladých účastníkov do
verejnej diskusie o EÚ a NATO interaktívnou formou cez sociálne siete, ktorá má
multiplikovať komunikačný potenciál podujatia.
Forma: séria modulových workshopov so študentmi stredných škôl v regiónoch Slovenskej
republiky, s preferenciou na malé kolektívy a aktívnu rolu študentov v diskusii, spracovanie
metodického postupu workshopov s prvkami interaktívneho vzdelávania, plánovanie
a realizácia komunikačnej zložky projektu vo forme aktívneho zapojenia sa poslucháčov cez
sociálne siete
2. Komunikácia s mladou generáciou prostredníctvom sociálnych sietí
Cieľ, dôvod a obsah témy: Podporiť strategickú komunikáciu v oblasti zahraničnej a
bezpečnostnej politiky v priestore sociálnych sietí (najmä Facebook, Youtube, Instagram).
Aktivita je zameraná na tvorbu strategických posolstiev v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej
politiky, najmä v súvislosti s členstvom SR v EÚ a NATO, v oblasti hodnotovej a civilizačnej
príslušnosti Slovenska, a ich šírenie v inovatívnej, atraktívnej forme prostredníctvom
sociálnych sietí smerom k mladému publiku (najmä stredoškolskej a vysokoškolskej mládeži).
Dôraz bude kladený na tvorbu a distribúciu obrazového a audiovizuálneho obsahu, a tiež
aktívne formy zapojenia sa cieľovej skupiny do komunikácie, s cieľom komunikačne pokryť
čo najväčšiu skupinu mladých ľudí.
Forma: textový, ale najmä obrazový a audiovizuálny obsah a jeho distribúcia na sociálnych
sieťach (s prihliadnutím na formu prístupnú primárne stredoškolskej a sekundárne
vysokoškolskej mládeži), interaktívne prvky komunikácie s cieľovou skupinou
3. Historický kalendár Slovenska z pohľadu významných udalostí a príbehov
postáv diplomacie, vytvárania štátu a jeho medzinárodného ukotvenia
Cieľ, dôvod a obsah témy: Pripomenúť známe aj menej známe momenty a postavy našej
histórie, ktorých odkaz je podstatný pre Slovensko v 21. storočí, plne integrované
v euroatlantickom hodnotovom a inštitucionálnom priestore. Aktivita sa zameriava na
vytvorenie diskusnej platformy medzi historikmi a odborníkmi na zahraničnú politiku, ktorá
bude generovať príbehy hodné pripomienky v kontexte civilizačného ukotvenia Slovenska
a Slovákov, vrátane udalostí súvisiacich s okrúhlym výročím vzniku Československa.
Výsledkom diskusie a analytickej práce bude kalendár príbehov slovenskej histórie,
obsahujúce popularizačné články vysvetľujúce dejinné udalosti a ich význam pre súčasnosť,
ako aj obsah využiteľný pri komunikácii s mladou generáciou cez sociálne siete. Dôležitou
súčasťou projektu sú vystúpenia zapojených historikov v (sociálnych) médiách, s cieľom
spopularizovať príbehy z histórie na verejnosti.
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Forma: kalendár príbehov slovenskej histórie (popularizačné články vo forme prístupnej
primárne stredoškolskej a sekundárne vysokoškolskej mládeži, interaktívny obsah využiteľný
pri komunikácii cez sociálne siete, séria pracovných okrúhlych stolov historikov a odborníkov
na zahraničnú politiku)
4. Zahraničná, európska a bezpečnostná politika vo vzdelávaní
Cieľ, dôvod a obsah témy: Podpora skvalitňovania vzdelávania stredoškolskej mládeže
v oblasti zahraničnej, európskej a bezpečnostnej politiky. Základom aktivity je
diskusia, koordinácia a výmena skúseností odborníkov z oblasti školstva, zástupcov učiteľov,
mimovládnej obce a odborníkov v oblasti zahraničnej, európskej a bezpečnostnej politiky.
Výsledkom projektu sú konkrétne návrhy opatrení v oblasti vzdelávacej politiky, spracovanie
podpornej metodiky pre projekty diskusií/workshopov o zahraničnej, európskej
a bezpečnostnej politike na stredných školách, a vytvorenie koordinačnej platformy pre
dlhodobú udržateľnosť interdisciplinárnej diskusie. Súčasťou projektu sú tréningy pre
stredoškolských pedagógov v oblasti zahraničnej, európskej a bezpečnostnej politiky.
Forma: séria pracovných okrúhlych stolov, analýza s odporúčaniami, metodika modulových
diskusií odborníkov na stredných školách, tréningy pre stredoškolských pedagógov
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