ЗАПОЧНЕТЕ С ПЛАНИРАНЕТО СЕГА на Деня на Европа
9 май 2019 г.!
Предложения и полезни съвети:
1. Съберете идеи с участието на гражданите.
2. Съставете екип от желаещи.
3. Планирайте как да се привлекат гражданите и как да се популяризират
дейностите като се работи с местните и социалните медии.
4. Привлечете за участие местни сдружения.
5. Осигурете участието на местната администрация.
6. Погрижете се да е налице ясна лидерска роля, било то от страна на група
граждани, местно сдружение или местната администрация.
7. Помислете по какъв начин да се гарантира, че е налице европейското измерение:
с жители от Вашия район, които произхождат от друга европейска държава, или
с гости, поканени за участие от друга европейска държава. Ако наблизо има
университет, привлечете студенти по програмата „Еразъм“.
8. Работете съвместно с други градове в други държави.
9. Обмислете дейностите, които осигуряват добър баланс: забавни, сериозни,
свързани с историческото минало и с бъдещето. Те могат да включват кулинария,
култура, (симулационни) игри, политически дебати, образователни дейности,
езикови уроци, исторически изложби, предложения за бъдещето.
10. Направете така, че да има по нещо за всички възрасти!
_____________

Идеи за организиране на честванията
За градовете
Обиколка с екскурзовод на места, финансирани от ЕС
Дейност
Организиране на обиколка с екскурзовод на местата във Вашата община, които са
получили финансиране от ЕС. Информиране на гражданите относно функционирането
на Европейския съюз и общата история.
Европейската култура във Вашия град
Дейност
Откриване на място, свързано с европейската култура Това може да бъде например
местният парк, проектиран от френски архитект, или местната библиотека или друг
подобен обект. Организиране на съревнования по ориентиране, разходки или
велосипедни обиколки с цел опознаване на Вашия град и паметните места, свързани с
европейски корени или влияния.
Урок за Европа в местния съвет
Дейност
Организиране на образователна дейност за граждани от всички възрасти. Запознаване
на участниците с работата на местния съвет; свързване на темата с европейските
институции, ролята на ЕС и значението на членството в ЕС. По искане на посетителите,
организиране на викторина или ролеви игри.
Моделиране на Европейския съюз в местния съвет
Дейност
Запознаване на гражданите от всички възрасти с работата на Европейския съюз чрез
организиране на симулация на законодателния процес на Европейския съюз.
Панаир на знанието „Да се запознаем с държавите в Европа“
Панаир
Организиране на панаир, който да дава възможност на гражданите да опознаят
Европейския съюз възможно най-добре, осигуряване на национални щандове, миниуроци, концерти. Запознаване на посетители с различните аспекти на Европейския
съюз.
Честване на Европа!
Концерт

Концерт на площада в Стария град. Могат да се изпълняват песни на различни
европейски езици; можете да поканите местните танцови групи, които да представят
различни европейски танци: ривърданс, фламенко, бавен валс и други. Призив към
учениците от местните училища да поставят карта на Европа (която може да бъде
изработена от тях) и да оцветят европейските държави с цветни моливи.

За училищата
Седмица на Европейския съюз
Изложба
Някое училище може да стане домакин на информационна изложба, посветена на
историята на ЕС, неговите цели, институции и символи. През цялата седмица могат да
се показват слайдове, снимки, видеоматериали. В училищната библиотека може да се
подреди изложба за публикациите на Европейския съюз. На 9 май можете да се
организира игра за столици в ЕС. Победителите могат да бъдат наградени със сладки
подаръци. В почивките може да се изпълнява химнът на ЕС и музика от страните в ЕС
с текстове на националните езици.
Интерактивна обиколка на обекти, свързани с европейското културно наследство
Дейност
Всеки клас може да представи избран обект, свързан с културното наследство на ЕС
(песен, танц, презентация, театрално изпълнение, снимки, пощенски картички, магнити).
Победителите получават награди и сладки подаръци.
Можем да опознаем Европа, като играем!
Игри
В почивките на учениците се предлагат настолни и онлайн игри. Списък с възможните
игри можете да намерите тук.
Творчески семинари „Флаговете на Европейския съюз“
Семинар
Организиране на семинар и запознаване на учениците със знамената на Европейския
съюз и държавите членки. Организиране на викторина и награжданване на учениците
със сладки подаръци.

За гражданите:
Европа днес: предизвикателства и възможности
Дискусия
Организиране на дискусия на местно равнище относно бъдещето на Европа. Поканете
член на Европейския парламент, общински съветник и/или представители на
обществени и други организации. Поканете журналист за модератор на дискусията.
Кулинарните деликатеси на Европа (с приятели)

Дейност
Организиране на вечеря или обществена проява на открито с деликатеси от
европейските страни.
Студенти по „Еразъм“
Дейност
Поканете студенти по „Еразъм“ да представят своята страна или град на произход или
да сготвят ястия от своите региони.

