JAU DABAR PRADĖKITE PLANUOTI Europos dieną 2019 m.
gegužės 9 d.!
Pasiūlymai ir naudingi patarimai:
1. Apsvarstykite idėjas, kaip įtraukti piliečius.
2. Sukurkite motyvuotų žmonių koaliciją.
3. Planuokite, kaip įtraukti piliečius ir kaip viešinti veiklą, bendradarbiaujant su vietos ir
socialine žiniasklaida.
4. Įtraukite vietos asociacijas.
5. Užtikrinkite, kad dalyvautų miesto vadovybė.
6. Užtikrinkite, kad piliečių grupė, vietos asociacijos ar miesto administracija imtųsi
vadovaujančio vaidmens.
7. Pagalvokite, kokiais būdais būtų galima akcentuoti Europos dimensiją: kartu su jūsų
regione gyvenančiais žmonėmis, kurie kilę iš kitų Europos šalių, arba kartu su svečiais
iš kitų Europos šalių. Jei netoliese yra universitetas, įtraukite „Erasmus“ studentus.
8. Užmegzkite ryšius su kitų šalių kitais miestais.
9. Pamąstykite apie veiklą, užtikrinančią tinkamą pusiausvyrą tarp linksmų, rimtų
momentų, žvilgsnio į praeitį, ateities perspektyvų. Tai gali apimti maistą, kultūrą,
(simuliacinius) žaidimus, politines diskusijas, švietėjišką veiklą, kalbos pamokas,
istorijos parodas, pasiūlymus ateičiai.
10. Užtikrinkite, kad veiklos būtų visoms amžiaus grupėms!
________________

Idėjos šventiniams renginiams
Miestams
Ekskursijos su gidu po ES finansuotas vietas
Veikla
Suorganizuokite ekskursiją su gidu ir aplankykite savo savivaldybės vietas, kurios yra gavusios
ES finansavimą. Supažindinkite piliečius su Europos Sąjungos veikimu ir bendra istorija.
Europos kultūros pėdsakai jūsų mieste
Veikla
Nustatykite vietą, kurioje randama Europos kultūros pėdsakų. Gal, pavyzdžiui, jūsų vietovėje
esantį parką ar vietinę biblioteką ir pan. sukūrė architektas iš Prancūzijos. Suorganizuokite
orientavimosi varžybas, žygius pėsčiomis ar dviračiais ir patyrinėkite savo miestą bei žymias
vietas, siejamas su europinėmis ištakomis arba Europos įtaka.
Europos pamokos vietos savivaldybėje
Veikla
Suorganizuokite įvairaus amžiaus grupių piliečiams skirtą šviečiamąją veiklą. Supažindinkite
dalyvius su vietos savivaldybės darbu, susiekite tai su Europos institucijomis, ES vaidmeniu ir
narystės ES svarba. Lankytojų prašymu suorganizuokite viktoriną ar žaidimus vaidmenimis.
Europos Sąjungos modelis vietos savivaldybėje
Veikla
Supažindinkite įvairaus amžiaus grupių piliečius su Europos Sąjunga imituojant Europos
Sąjungos teisėkūros procesą.
Žinių mugė „Pažinkime Europos valstybes“
Mugė
Suorganizuokite mugę, kurios metu piliečiai galėtų kuo geriau pažinti Europos Sąjungą,
paruoškite nacionalinius stendus, surenkite pamokėles, koncertus. Lankytojams pristatykite
įvairius Europos Sąjungos aspektus.
Švęskite Europą!
Koncertas
Koncertas pagrindinėje miesto aikštėje. Dainos gali būti atliekamos įvairiomis Europos
kalbomis, galite pakviesti vietines šokių grupes pristatyti įvairių Europos šalių šokius: airišką
stepą, flamenką, valsą ir kt. Pasiūlykite moksleiviams pakabinti Europos žemėlapį (kurį jie gali
padaryti patys) ir spalvotais pieštukais nuspalvinti Europos šalis.

Mokykloms
Europos Sąjungos savaitė
Paroda
Mokykla gali surengti su ES istorija, jos tikslais, institucijomis ir simboliais supažindinančią
parodą. Visą savaitę būtų galima rodyti skaidres, nuotraukas ir vaizdo įrašus. Mokyklos
bibliotekoje galėtų vykti leidinių apie Europos Sąjungą paroda. Gegužės 9 d. galite surengti ES
sostinėms skirtą žaidimą, o laimėtojus apdovanoti prizais. Šią dieną pertraukų metu galite leisti
ES himną ir įvairių ES šalių dainas.
Interaktyvi ekskursija pristatant Europos kultūros paveldą
Veikla
Kiekviena klasė gali pristatyti pasirinktą ES kultūros paveldo objektą (dainą, šokį, apžvalgą,
vaidinimą, nuotraukas, atvirukus, suvenyrus). Nugalėtojai būtų apdovanojami prizais ir
saldumynais.
Pažinkime Europą žaisdami!
Žaidimai
Pertraukų metu moksleiviams galite pasiūlyti stalo ir internetinių žaidimų. Galimų žaidimų
sąrašą rasite čia.
Kūrybinis seminaras „Europos Sąjungos vėliavos“
Praktinis seminaras
Surenkite praktinį seminarą ir supažindinkite moksleivius su Europos Sąjungos ir valstybių
narių vėliavomis. Suorganizuokite viktoriną ir nugalėtojams skirkite prizus.

Piliečiams
Europa šiandien: iššūkiai ir galimybės
Diskusija
Surenkite vietos lygmens diskusiją Europos ateities tema. Pakvieskite Europos Parlamento
narį, vietos tarybos narį ir (arba) viešųjų ar kitų organizacijų atstovus. Pakvieskite žurnalistą
diskusijai vesti.
Tradiciniai Europos šalių patiekalai (su draugais)
Veikla
Surenkite vakarienę ar viešą renginį po atviru dangumi, kuriame būtų pristatomi tradiciniai
įvairių Europos šalių patiekalai.
Programoje „Erasmus“ dalyvaujantys studentai
Veikla
Pakvieskite pagal programą „Erasmus“ atvykusius studentus pristatyti savo kilmės šalį ar
miestą arba pagaminti savo regiono patiekalą.

