MÁR MOST KEZDJÜK MEGSZERVEZNI a 2019. május 9-i Európanapot!
Javaslatok és hasznos tippek:
1. Tartsunk ötletbörzét a polgárok bevonására.
2. Fogjuk össze a tenni akaró embereket.
3. Tervezzük meg, hogyan lehet bevonni a polgárokat, és hogyan támogassuk a
tevékenységeket a helyi média és a közösségi média együttműködésével.
4. Vonjuk be a helyi egyesületeket.
5. Gondoskodjunk a városvezetés részvételéről.
6. Fontos arról gondoskodni, hogy akár egy polgári csoport, akár helyi egyesületek vagy
a városi közigazgatás egyértelmű vezető szerepet vállaljon.
7. Át kell gondolni, hogy miként lehet biztosítani az európai dimenzió jelenlétét: az általunk
képviselt terület más európai országokból származó lakosai, vagy más európai
országokból meghívott vendégek részvételének köszönhetően. Ha van a közelben
egyetem, fontos az Erasmus-hallgatók bevonása.
8. Fogjunk össze más országbeli városokkal.
9. Gondoljunk olyan tevékenységekre, amelyek a szórakoztató és komoly pillanatok, az
emlékezés vagy a jövőbe tekintés kiegyensúlyozott kombinációját kínálják. Ezek között
szerepelhet: élelmiszerek, kultúra, (szimulációs) játékok, politikai viták, oktatási
tevékenységek, nyelvórák, történelmi kiállítások, a jövőre vonatkozó javaslatok.
10. Győződjünk meg arról, hogy vannak érdekes tevékenységek minden korosztály
számára!
_____________

Ötletek ünneplésre:
Városok számára
Vezetett látogatás az EU által finanszírozott helyekre
Tevékenység
Szervezzenek vezetett városnézést az uniós finanszírozásban részesült helyszínekre.
Tájékoztassák a polgárokat az Európai Unió működéséről és a közös történelemről.
Az európai kultúra nyomai az Ön városában
Tevékenység
Keressenek olyan helyet, ahol felfedezhetők az európai kultúra nyomai. Elképzelhető például,
hogy a helyi parkot, a helyi könyvtárat stb. egy francia építész tervezte. Szervezzenek
tájékozódási versenyeket, gyalog- vagy kerékpártúrát, és fedezzék fel a város európai
gyökerekkel rendelkező vagy hatásokat mutató, figyelemre méltó helyszíneit.
Európa-óra a helyi önkormányzatnál
Tevékenység
Szervezzenek egy minden korosztályt megszólító ismeretterjesztő tevékenységet. Mutassák
be a résztvevőknek az önkormányzat működését, összekötve azt az uniós intézmények
munkájával, az EU szerepével és az uniós tagság fontosságával. A látogatók kérésére
szervezzenek kvízjátékot vagy szerepjátékokat.
Az Európai Unió működésének modellezése a helyi önkormányzatnál
Tevékenység
Az EU jogalkotási folyamatának szimulációja révén mutassák be az Európai Uniót a
polgároknak (minden korosztály).
EU-kiállítás: „Ismerd meg az európai államokat”
Kiállítás
Szervezzenek olyan kiállítást, ahol a polgárok minél alaposabban megismerhetik az Európai
Uniót, nemzeti standokkal, rövid előadásokkal, koncertekkel stb. Ismertessék meg a
látogatókat az Európai Unió különböző oldalaival.
Ünnepeljük meg Európát!
Koncert
Koncert a város főterén. Dalokat énekelhetnek különböző európai nyelveken, meghívhatnak
különböző európai táncokat (flamenco, keringő, ír step stb.) bemutató helyi tánccsoportokat.
Hívjanak meg helyi iskolásokat, hogy Európa térképén színes krétával színezzék ki az
országokat (a térképet is maguk készíthetik).

Iskolák számára
Az Európai Unió hete
Kiállítás
Egyik iskola otthont adhat az EU történetéről, céljairól, intézményeiről és szimbólumairól szóló
kiállításnak. A ppt-bemutatókat, képeket és videókat egész héten megtekinthetővé lehet tenni.
Az iskolai könyvtárban bemutathatják az Európai Unióról szóló kiadványokat. Május 9-én
kvízjátékot szervezhetnek az uniós fővárosokról, a győztesek édességet nyerhetnek. Aznap a
szünetekben lejátszhatják az EU himnuszát, illetve uniós országok zenéjét eredeti nyelven.
Interaktív kiállítás az európai kulturális örökség részeiből
Tevékenység
Mindegyik osztály kiválaszthat és bemutathat valamit, ami az uniós kulturális örökség részét
képezi (ehhez használható pl. dal, tánc, prezentáció, jelenet, fotó, képeslap, mágnes). A
nyertesek édességet vagy értékesebb díjakat kaphatnak.
Játszva ismerjük meg Európát!
Játékok
A szünetekben a diákoknak társasjátékokat és online játékokat kínálnak. Ez az oldal ötleteket
adhat a lehetséges játékokhoz.
Kreatív workshopok: „Az Európai Unió zászlói”
Workshop
Szervezzenek workshopot, ahol a tanulók megismerkedhetnek az Európai Unió és a
tagállamok lobogóival. Szervezzenek kvízjátékot, ahol édességeket lehet nyerni.

Polgárok számára
Európa napjainkban: kihívások és lehetőségek
Vita
Szervezzenek helyi vitát Európa jövőjéről. Hívjanak meg egy európai parlamenti képviselőt,
egy önkormányzati képviselőt és/vagy különböző szervezetek képviselőit. Hívjanak meg egy
újságírót vitavezetőnek.
Európai konyhaművészet (barátokkal)
Tevékenység
Szervezzenek vacsorapartit vagy szabadtéri nyilvános rendezvényt különféle európai
országok finomságaival.
Erasmus-hallgatók
Tevékenység
Hívjanak meg Erasmus-hallgatókat, hogy számoljanak be származási országukról vagy
városukról, vagy készítsenek egy régiójukra jellemző ételt.

