HAKKA VALMISTUMA 9. mail 2019
toimuvaks Euroopa päevaks juba nüüd!
Mõned soovitused ja kasulikud näpunäited:
1. Korralda ajurünnakuid kodanike kaasamiseks.
2. Ühenda jõud hakkajate kodanikega.
3. Kavanda kodanike kaasamist ja tegevuste reklaamimist koostöös kohaliku ja
sotsiaalmeediaga.
4. Kaasa kohalikke ühinguid.
5. Taga linnavalitsuse osalemine.
6. Taga kindel juhtimine kas mõne kodanikerühma, kohaliku liidu või linnavalitsuse
eestvedamisel.
7. Vae võimalusi Euroopa mõõtme tagamiseks kas teistest Euroopa riikidest pärit
elanikega oma piirkonnas või teistest Euroopa riikidest kutsutud külalistega. Kui ülikool
ei ole kaugel, kaasa Erasmuse üliõpilasi.
8. Tee koostööd linnadega teistes riikides.
9. Mõtle, millised tegevused pakuksid tasakaalustatult nii lõbusat kui ka tõsist ajaviidet,
meenutusi ja vaadet tulevikku. Toit, kultuur, (simulatsiooni)mängud, poliitilised
väitlused, harivad tegevused, keeleõpe, ajaloolised väljapanekud ja ettepanekud
tuleviku kohta on vaid mõned näited teemavaldkondadest.
10. Paku midagi kõigile vanuserühmadele!
_____________

Tähistamise ideed
Linnad
Giidiga ekskursioon ELi rahastatud paikadesse
Tegevus
Korraldada giidiga ekskursioon Teie omavalitsusüksuse paikadesse, mis on ELi käest
rahastust saanud. Teavitada kodanikke Euroopa Liidu toimimisest ja ühisest ajaloost.
Euroopa kultuuri jäljed Teie linnas
Tegevus
Leida koht, kus on Euroopa kultuuri jälgi. Näiteks kohalik park või raamatukogu, mille
projekteeris Prantsuse arhitekt, jne. Korraldada orienteerumisvõistlusi, jalgsi- ja
jalgrattaekskursioone ning uurida oma linna ja märkimisväärseid kohti, millel on Euroopa juuri
või mõjutusi.
Õppetund Euroopa teemal kohalikul tasandil
Tegevus
Korraldada igas vanuses kodanikele hariduslikku tegevust. Tutvustada osalejatele kohaliku
omavalitsuse volikogu tööd; selgitada sidet Euroopa institutsioonidega, ELi rolli ja ELi
liikmesuse olulisust. Külastajate soovil korraldada viktoriine või rollimänge.
Euroopa Liidu mudel kohalikul tasandil
Tegevus
Tutvustada igas vanuses kodanikele
õigusloomeprotsessi imiteerimise.
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Teadmiste mess „Õpi tundma Euroopa riike”
Mess
Korraldada mess, mis võimaldab kodanikel tutvuda Euroopa Liiduga võimalikult põhjalikult,
pakkuda riiklikke tutvustusstende, lühiõppetunde, kontserte. Tutvustada külastajatele Euroopa
Liidu eri aspekte.
Euroopa tähistamine!
Kontsert
Kontsert vanalinna väljakul. Laule võib laulda Euroopa eri keeltes; võite kutsuda kohalikke
tantsurühmi, kes esindaksid Euroopa eri tantsustiile, nt jenkat, flamenkot, aeglast valssi vms.
Kutsuda kohalikke kooliõpilasi panema üles Euroopa kaardi (mille nad saavad ise teha) ja
värvima värvipliiatsitega Euroopa riigid.

Koolidele
Euroopa Liidu nädal
Näitus
Kool võib korraldada teavitava näituse ELi ajaloo, selle eesmärkide, institutsioonide ja
sümbolite kohta. Kogu nädala võib näidata slaide, pilte ja videoid. Kooliraamatukogus võib
korraldada Euroopa Liidu teemaliste väljaannete näituse. 9. mail võite korraldada ELi
pealinnade mängu, võitjatele võib anda kingituseks maiustusi. Sellel päeval võite vahetundidel
mängida ELi hümni ja ELi riikide muusikat nende endi keeles.
Euroopa kultuuripärandi objektide interaktiivne ringreis
Tegevus
Iga klass võib tutvustada mõnda ELi kultuuripärandi objekti (laul, tants, esitlus, näitlemine,
fotod, postkaardid, magnetid). Võitjatele antakse auhindu ja maiustusi.
Me õpime tundma Euroopat mängides!
Mängud
Vahetundidel pakutakse õpilastele lauamänge ja veebimänge. Võimalike mängude loetelu
leiab siit.
Loomingulised seminarid „Euroopa Liidu lipud”
Seminar
Korraldada seminar ja tutvustada õpilastele Euroopa Liidu ja liikmesriikide lippe. Korraldada
viktoriin ja anda õpilastele kingituseks maiustusi.

Kodanikele
Tänapäeva Euroopa: väljakutsed ja võimalused
Arutelu
Korraldada kohalikul tasandil arutelu Euroopa tuleviku üle. Kutsuda sinna Euroopa Parlamendi
liige, kohaliku omavalitsuse volikogu liige ja/või üldsuse ja muude eri organisatsioonide
esindajad. Kutsuda ajakirjanik arutelu juhtima.
Euroopa kulinaarsed hõrgutised (sõpradega)
Tegevus
Võõrustada külalisi õhtusöögil või vabas õhus toimuval üritusel, kus maitstakse Euroopa riikide
hõrgutisi.
Erasmuse üliõpilased
Tegevus
Kutsuda Erasmuse üliõpilasi tutvustama oma päritoluriiki või -linna või valmistama oma
piirkonnale iseloomulikku toitu.

