ΑΡΧΙΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΑΣ για την 9η Μαΐου 2019, την Ημέρα της
Ευρώπης!
Προτάσεις και χρήσιμες συμβουλές:
1. Συζητήστε ιδέες για τη συμμετοχή των πολιτών.
2. Χτίστε συνασπισμό προθύμων ατόμων.
3. Σχεδιάστε πώς θα εξασφαλίσετε τη συμμετοχή των πολιτών και πώς θα προωθήσετε
τις δραστηριότητες σε συνεργασία με τα τοπικά μέσα και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
4. Προσκαλέστε τοπικές οργανώσεις να συμμετάσχουν.
5. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή της δημοτικής αρχής.
6. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σαφής ηγεσία, είτε από ομάδα πολιτών είτε από τοπικές
οργανώσεις ή τη δημοτική αρχή.
7. Σκεφτείτε τρόπους να εξασφαλίσετε την ευρωπαϊκή διάσταση: με κατοίκους της
περιοχής σας που κατάγονται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ή με προσκεκλημένους
από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εάν κοντά στον τόπο υπάρχει πανεπιστήμιο,
προσκαλέστε τους φοιτητές Erasmus να συμμετάσχουν.
8. Συνεργαστείτε με άλλες πόλεις σε άλλες χώρες.
9. Σκεφτείτε δραστηριότητες που παρέχουν ικανή ισορροπία: διασκεδαστικές και
σοβαρές, εκδηλώσεις μνήμης και μελλοντοστραφείς δραστηριότητες. Σε αυτές θα
μπορούσαν να συμπεριλαμβάνονται: το φαγητό, ο πολιτισμός, τα παιχνίδια
(προσομοίωσης), πολιτικές συζητήσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθήματα
γλωσσών, ιστορικές εκθέσεις, προτάσεις για το μέλλον.
10. Μεριμνήστε ώστε να υπάρχει κάτι για κάθε ηλικία!
_____________

Ιδέες για εορταστικές εκδηλώσεις:
Για τις πόλεις
Περιήγηση με ξεναγό σε χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ τοποθεσίες
Δραστηριότητα
Διοργανώστε περιήγηση με ξεναγό σε τοποθεσίες στον δήμο σας που χρηματοδοτήθηκαν από
την ΕΕ. Ενημερώστε τους πολίτες σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την
κοινή ιστορία.
Ίχνη του ευρωπαϊκού πολιτισμού στην πόλη σας
Δραστηριότητα
Εντοπισμός τοποθεσίας, όπου μαρτυρούνται ίχνη του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Για
παράδειγμα, το τοπικό σας πάρκο ή η τοπική σας βιβλιοθήκη μπορεί ενδεχομένως να έχει
σχεδιαστεί από Γάλλο αρχιτέκτονα, καθώς και άλλα παρόμοια παραδείγματα. Διοργανώστε
διαγωνισμούς ανάγνωσης χαρτών (orienteering), περιπάτους ή εκδρομές με το ποδήλατο με
στόχο την εξερεύνηση της πόλης σας και περιοχών ενδιαφέροντος με σημαντικές ευρωπαϊκές
ρίζες ή επιρροές.
Εκπαίδευση για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο δημοτικό συμβούλιο
Δραστηριότητα
Διοργανώστε εκπαιδευτική δραστηριότητα για τους πολίτες όλων των ηλικιών. Παρουσιάστε
στους συμμετέχοντες το έργο του δημοτικού συμβουλίου. Ενημερώστε τους επισκέπτες
σχετικά με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τον ρόλο της ΕΕ και τη σημασία της ιδιότητας του
μέλους της ΕΕ. Κατόπιν αιτήματος των επισκεπτών, μπορείτε να διοργανώσετε κουίζ ή
παιχνίδια ρόλου.
«Πρότυπο Ευρωπαϊκής Ένωσης» στο δημοτικό συμβούλιο
Δραστηριότητα
Παρουσιάστε την Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτες όλων των ηλικιών μέσω προσομοίωσης
σχετικά με τη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ.
Έκθεση γνώσης «Μάθετε για τα κράτη της Ευρώπης»
Έκθεση
Διοργανώστε έκθεση (με εθνικά περίπτερα, σύντομες παρουσιάσεις, συναυλίες κα.) στο
πλαίσιο της οποίας οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Παρουσιάστε στους επισκέπτες τις ποικίλες πτυχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ευρώπη γιορτάζει!
Συναυλία
Διοργανώστε συναυλία σε πλατεία στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Τα τραγούδια μπορούν να
ερμηνευθούν σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες ή μπορείτε να προσκαλέσετε τοπικές ομάδες
χορού, οι οποίες θα παρουσιάσουν διαφορετικά είδη ευρωπαϊκών χορών, όπως το rocket, το
φλαμένκο, το αργό βαλς κλπ. Προσκαλέστε μαθητές από τον δήμο σας να αναρτήσουν χάρτη

της Ευρώπης (τον οποίο θα δημιουργήσουν οι ίδιοι) και να χρωματίσουν τα ευρωπαϊκά κράτη
με πολύχρωμες κηρομπογιές.

Για τα σχολεία
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Έκθεση
Διοργάνωση έκθεσης από σχολείο σχετικά με την ιστορία της ΕΕ, τους στόχους της, τα θεσμικά
όργανα και τα σύμβολά της. Καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα μπορούσαν να
προβάλλονται διαφάνειες, εικόνες και βίντεο σχετικά με το θέμα αυτό. Στον χώρο της σχολικής
βιβλιοθήκης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί έκθεση με δημοσιεύσεις σχετικά με την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 9 Μαΐου θα μπορούσε να διοργανωθεί παιχνίδι σχετικά με τις
πρωτεύουσες της Ευρώπης και οι νικητές να λάβουν δώρα. Την ίδια μέρα και κατά τη διάρκεια
των διαλειμμάτων, θα μπορούσε να παίζεται ο ευρωπαϊκός ύμνος και μουσική από τις χώρες
της ΕΕ στην εκάστοτε γλώσσα.
Διαδραστική περιήγηση με θέμα τα αντικείμενα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς
Δραστηριότητα
Κάθε τάξη θα μπορούσε να παρουσιάσει επιλεγμένο κομμάτι της ευρωπαϊκής πολιτιστικής
κληρονομιάς (τραγούδι, χορό, παρουσίαση, παράσταση, φωτογραφίες, κάρτες, μαγνήτες).
Στους νικητές θα απονεμηθούν βραβεία και γλυκά.
Ας γνωρίσουμε την Ευρώπη παίζοντας!
Παιχνίδια
Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν
επιτραπέζια και διαδικτυακά παιχνίδια. Κατάλογος των πιθανών παιχνιδιών διατίθεται εδώ.
Δημιουργικά εργαστήρια «Σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
Εργαστήριο
Διοργανώστε εργαστήριο για την εξοικείωση των μαθητών με τις σημαίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών μελών. Διοργανώστε κουίζ και μοιράστε στους μαθητές γλυκά.

Για τους πολίτες
Η Ευρώπη σήμερα: προκλήσεις και ευκαιρίες
Συζήτηση
Διοργανώστε συζήτηση σε τοπικό επίπεδο σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Προσκαλέστε
μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τοπικό σύμβουλο ή/και εκπροσώπους δημοσίων
οργανισμών και διαφόρων άλλων οργανώσεων. Προσκαλέστε δημοσιογράφο για να
συντονίσει τη συζήτηση.
Ευρωπαϊκές γαστρονομικές απολαύσεις (με φίλους)
Δραστηριότητα
Διοργανώστε δείπνο ή υπαίθρια εκδήλωση με εδέσματα από τις ευρωπαϊκές χώρες.

Φοιτητές Erasmus
Δραστηριότητα
Προσκαλέστε φοιτητές Erasmus να παρουσιάσουν τη χώρα ή την πόλη τους ή να ετοιμάσουν
παραδοσιακό πιάτο από την περιφέρειά τους.

