POČNITE SE VEĆ DANAS PRIPREMATI za
proslavu Dana Europe 9. svibnja 2018.!
Prijedlozi i korisni savjeti:
1. Prikupite i razmijenite ideje o tome kako uključiti građane.
2. Okupite oko sebe ljude koji su spremni sudjelovati.
3. Isplanirajte kako uključiti građane i kako promicati aktivnosti uz pomoć lokalnih i
društvenih medija.
4. Uključite lokalne udruge.
5. Osigurajte uključenost gradske uprave.
6. Pobrinite se da se jasno odredi pod čijim će se vodstvom aktivnosti odvijati – skupine
građana, lokalnih udruga ili gradske uprave.
7. Osmislite načine na koje u aktivnostima osigurati europsku dimenziju – uključivanjem
stanovnika vašeg područja koji potječu iz drugih europskih zemalja ili pozivanjem
gostiju iz drugih europskih zemalja. Ako u blizini postoji sveučilište, uključite studente
programa Erasmus.
8. Udružite se s drugim gradovima iz drugih zemalja.
9. Osmislite jednako zastupljene zabavne i ozbiljne aktivnosti, komemorativne i
usmjerene na budućnost. To može obuhvaćati hranu, kulturu, igre (simulacije), političke
rasprave, obrazovne aktivnosti, učenje jezika, povijesne izložbe, prijedloge za
budućnost itd.
10. Pobrinite se da se organiziraju aktivnosti za sve dobne skupine!
_____________

Ideje za svečanosti:
Za gradove
Vođeni obilazak lokaliteta koje financira EU
Aktivnost
Organizirajte vođeni obilazak lokaliteta u vašoj općini koji su dobili financijska sredstva EU-a.
Informirajte građane o funkcioniranju Europske unije i zajedničkoj povijesti.
Tragovi europske kulture u vašem gradu
Aktivnost
Pronađite lokalitet u kojem su vidljivi tragovi europske kulture. Na primjer, možda je vaš lokalni
park projektirao francuski arhitekt; lokalna knjižnica itd. Organizirajte natjecanja u orijentaciji,
pješačke ili biciklističke ture te istražite svoj grad i znamenita područja u kojima su vidljivi
europski korijeni ili utjecaji.
Predavanje o Europi u lokalnom vijeću
Aktivnost
Organizirajte obrazovnu aktivnost za građane svih dobnih skupina. Upoznajte građane s
radom lokalnog vijeća i uspostavite poveznice s europskim institucijama, ulogom EU-a i
važnošću članstva u EU-u. Na zahtjev posjetitelja organizirajte kviz ili igre uloga.
Simulacija Europske unije u lokalnom vijeću
Aktivnost
Upoznajte građane svih dobnih skupina s Europskom unijom na temelju simulacije
zakonodavnog postupka Europske unije.
Sajam znanja „Upoznaj države Europe”
Sajam
Organizirajte sajam koji će građanima omogućiti da što bolje upoznaju Europsku uniju, uz
nacionalne štandove, minitečajeve, koncerte. Upoznajte posjetitelje s različitim aspektima
Europske unije.
Proslava za Europu!
Koncert
Koncert na glavnom trgu. Pjesme se mogu izvoditi na raznim europskim jezicima; možete
pozvati lokalne plesne skupine kako bi predstavile razne europske plesne stilove, poput
flamenca, valcera i dr. Pozovite učenike lokalnih škola da izvjese kartu Europe (koju mogu
sami izraditi) i oboje europske zemlje bojicama.

Za škole
Tjedan Europske unije
Izložba
U školi se može organizirati informativna izložba o povijesti EU-a, njegovim ciljevima,
institucijama i simbolima. Tijekom cijelog tjedna mogu se prikazivati projekcije, slike i
videozapisi. U školskoj knjižnici može se prirediti izložba publikacija o Europskoj uniji. Dana 9.
svibnja možete organizirati igru o glavnim gradovima EU-a, a pobjednici mogu dobiti slatke
nagrade. Tog se dana tijekom odmora može svirati himna EU-a i puštati glazba iz zemalja EUa na jezicima tih zemalja.
Interaktivna tura kroz europsku kulturnu baštinu
Aktivnost
Svaki razred može predstaviti odabrani predmet kulturne baštine EU-a (pjesma, ples,
izlaganje, gluma, fotografije, razglednice, magneti). Pobjednici dobivaju nagrade i slatke
darove.
Upoznajmo Europu kroz igru!
Igre
Tijekom odmora učenicima su na raspolaganju društvene i internetske igre. Popis mogućih
igara nalazi se ovdje.
Kreativne radionice „Zastave Europske unije”
Radionica
Organizirajte radionicu kako biste učenike upoznali sa zastavama Europske unije i država
članica. Organizirajte kviz i nagradite učenike slatkim darovima.

Za građane
Europa danas: izazovi i mogućnosti
Rasprava
Organizirajte lokalnu raspravu o budućnosti Europe. Pozovite zastupnika u Europskom
parlamentu, lokalnog vijećnika i/ili predstavnike iz javnih i raznih drugih organizacija. Pozovite
novinara da moderira raspravu.
Kulinarski specijaliteti Europe (s prijateljima)
Aktivnost
Organizirajte večeru ili javno događanje na otvorenom sa specijalitetima iz europskih zemalja.
Studenti programa Erasmus
Aktivnost
Pozovite studente programa Erasmus da održe prezentaciju o svojoj zemlji ili gradu odnosno
da pripreme jelo iz svoje regije.

