ZAČNĚTE PLÁNOVAT
Den Evropy 9. května 2018 JIŽ NYNÍ
Návrhy a užitečné rady:
1. shromážděte nápady, jak zapojit občany
2. sdružte okolo sebe ochotné lidi
3. naplánujte, jak zapojit občany a jak podporovat činnosti ve spolupráci s místními
sdělovacími prostředky a sociálními médii
4. zapojte místní sdružení
5. zajistěte zapojení úřadů městské správy
6. zajistěte jasné vedení, ať už nějaké skupiny občanů, nějakého místního sdružení nebo
úřadu městské správy
7. zvažte způsoby, jak dát akcím evropský rozměr: můžete zapojit obyvatele Vaší oblasti
pocházející z jiných evropských zemí nebo pozvat hosty z jiných evropských zemí;
pokud je blízko nějaká vysoká škola, zapojte studenty účastnící se programu Erasmus
8. spolupracujte s jinými městy v jiných zemích
9. vymyslete dobře vyvážené aktivity (zábavné, vážné, vzpomínkové, zaměřené do
budoucnosti); mohou zahrnovat jídlo, kulturu, (simulační) hry, politické diskuse,
vzdělávací činnosti, výuku jazyků, historické výstavy či návrhy do budoucna
10. nabídněte něco všem věkovým skupinám
_____________

Návrhy propagačních aktivit:
Pro města
Prohlídka míst financovaných z prostředků EU s průvodcem
Aktivita
Uspořádejte ve vaší obci prohlídku s průvodcem na místech, která byla financována
z prostředků EU. Informujte občany o fungování Evropské unie a o společné historii.
Stopy evropské kultury ve vašem městě
Aktivita
Vytipujte místo, jež nese stopy evropské kultury. Například pokud váš místní park či knihovnu
navrhl francouzský architekt apod. Uspořádejte orientační závody, procházky nebo cyklistické
vyjížďky a prozkoumejte své město a význačná místa s evropskými kořeny nebo vlivy.
Vzdělávání o Evropě na místní radnici
Aktivita
Zorganizujte vzdělávací aktivitu pro občany všech věkových kategorií. Zasvěťte účastníky do
práce radnice, seznamte je s evropskými institucemi, úlohou EU a významem členství v EU.
Uspořádejte pro zájemce z řad návštěvníků kvíz nebo konverzační hry.
Simulace fungování Evropské unie na místní radnici
Aktivita
Seznamte občany všech věkových kategorií s Evropskou unií za pomoci simulovaného
legislativního procesu EU.
Veletrh znalostí na téma „Seznamte se s evropskými státy“
Veletrh
Uspořádejte veletrh se stánky jednotlivých zemí, krátkými přednáškami a koncerty, jenž
občanům umožní, aby se co nejlépe seznámili s Evropskou unií. Informujte návštěvníky
o různých aspektech Evropské unie.
Evropské slavnosti
Koncert
Koncert na náměstí v historickém centru. Mohou zaznít písně v různých evropských jazycích;
můžete pozvat místní taneční skupiny, které předvedou různé evropské tance, např. polku,
flamenco, waltz a další. Vyzvěte žáky místních škol, ať si vezmou mapu Evropy (kterou mohou
sami připravit) a pastelkami vybarví jednotlivé evropské země.

Pro školy
Týden Evropské unie
Výstava
Škola může uspořádat informační výstavu o historii EU, o jejích cílech, institucích
a symbolech. V průběhu celého týdne mohou být promítány obrazové prezentace a videa
a vystaveny fotografie. Ve školní knihovně může proběhnout výstava publikací o Evropské
unii. 9. května můžete uspořádat hru o hlavních městech v EU, vítězové mohou získat sladké
odměny. Během přestávek může tento den zaznít hymna EU a hudba ze zemí EU v národních
jazycích.
Interaktivní prohlídka objektů evropského kulturního dědictví
Aktivita
Každá třída může představit vybraný objekt kulturního dědictví EU (píseň, tanec, prezentace,
scénka, fotografie, pohlednice, magnetky). Vítězové obdrží ceny a sladké odměny.
Poznejme Evropu hrou!
Hry
Během přestávek budou mít žáci možnost si zahrát stolní a on-line hry. Seznam možných her
je k dispozici zde.
Tvořivé workshopy „Vlajky Evropské unie“
Workshop
Uspořádejte workshop, na němž žáky seznámíte s vlajkou Evropské unie a s vlajkami
členských států. Uspořádejte kvíz a odměňte žáky sladkostmi.

Pro občany
Evropa dnes: výzvy a příležitosti
Diskuse
Uspořádejte místní diskusi o budoucnosti Evropy. Pozvěte poslance Evropského parlamentu,
člena místní rady a/nebo zástupce veřejné správy a různých dalších organizací. Pozvěte
novináře, který bude diskusi moderovat.
Kulinářské speciality Evropy (s přáteli)
Aktivita
Uspořádejte večeři nebo venkovní akci pro veřejnost s ochutnávkou specialit z různých
evropských zemí.
Studenti programu Erasmus
Aktivita
Pozvěte studenty programu Erasmus, ať představí svou zemi nebo město, z něhož pochází,
nebo ať připraví typické jídlo ze svého regionu.

