NIBDEW L-IPPJANAR ISSA għal Jum l-Ewropa 9 ta’ Mejju 2019!
Suġġerimenti u pariri utli:
1. Noħorġu b’ideat kif iċ-ċittadini jiġu involuti.
2. Nibnu koalizzjoni ta’ persuni lesti li jipparteċipaw.
3. Niippjanaw kif ninvolvu liċ-ċittadini, u kif għandhom jiġu promossi l-attivitajiet lokali li
jaħdmu mal-midja lokali u l-midja soċjali.
4. Ninvolvu l-assoċjazzjonijiet lokali.
5. Niżguraw li l-amministrazzjoni tal-belt tkun involuta.
6. Niżguraw li jkun hemm tmexxija ċara, jew minn grupp ta’ ċittadini, assoċjazzjonijiet
lokali, jew l-amministrazzjoni tal-belt.
7. Naħsbu dwar modi kif niżguraw id-dimensjoni Ewropea: ma’ residenti fl-inħawi tiegħek
li joriġinaw minn pajjiżi Ewropej oħra, jew ma' mistednin mistiedna li jiġu minn pajjiżi
Ewropej oħra. Jekk ikun hemm università fil-qrib, ninvolvu studenti tal-Erasmus.
8. Naħdmu flimkien ma’ bliet oħra f’pajjiżi oħra.
9. Naħsbu dwar attivitajiet li jipprovdu bilanċ tajjeb: gost, serjetà, tifkira, ġejjieni. Dan jista’
jinkludi l-ikel, il-kultura, logħob (ta’ simulazzjoni), dibattiti politiċi, attivitajiet edukattivi,
lezzjonijiet tal-lingwa, wirjiet tal-istorja, proposti għall-futur.
10. Niżguraw li jkun hemm xi ħaġa għal kull età!
___________

Ideat għal ċelebrazzjonijiet:
Għal bliet
Żjara gwidata ta’ postijiet iffinanzjati mill-UE
Attività
Organizza żjara gwidata fil-muniċipalità tiegħek tal-postijiet li rċevew finanzjament mill-UE.
Informa liċ-ċittadini dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-istorja komuni.
Traċċi tal-Kultura Ewropea fil-belt tiegħek
Attività
Identifika post li għandu traċċi tal-kultura Ewropea. Pereżempju, jista’ jkun li l-park lokali
tiegħek tfassal minn perit Franċiż, jew librerija lokali eċċ. Organizza kompetizzjonijiet, mixi jew
ġiti bir-roti u esplora l-belt tiegħek u oqsma notevoli li għandhom għeruq jew influwenzi
Ewropej.
Lezzjoni dwar l-Ewropa fil-kunsill lokali
Attività
Organizza attività edukattiva għaċ-ċittadini ta’ kull età. Introduċi l-parteċipanti għall-ħidma talkunsill lokali; ikkonnettja mal-istituzzjonijiet Ewropej, ir-rwol tal-UE, u l-importanza tas-sħubija
fl-UE. Fuq talba tal-viżitaturi, organizza kwiżż jew logħob ta’ rwol.
Mudell tal-Unjoni Ewropea fil-kunsill lokali
Attività
Introduċi lil ċittadini ta’ kull età għall-Unjoni Ewropea billi torganizza simulazzjoni tal-proċess
leġislattiv tal-Unjoni Ewropea.
Fiera tal-Għarfien “Sir af liema huma l-Istati tal-Ewropa”
Fiera
Organizza fiera li tippermetti liċ-ċittadini jsiru jafu l-Unjoni Ewropea mill-aktar fis possibbli,
ipprovdi stands nazzjonali, lezzjonijiet qosra, kunċerti. Introduċi lill-viżitaturi għal diversi aspetti
tal-Unjoni Ewropea.
Niċċelebraw l-Ewropa!
Kunċert
Kunċert fil-Pjazza l-Antika tal-Belt. Il-kanzunetti jistgħu jitkantaw f’diversi lingwi Ewropej; tista’
tistieden gruppi lokali taż-żfin li jirrappreżentaw stili differenti ta’ żfin Ewropej (riverdance,
flamenco, valzer bil-mod u oħrajn). Stieden lill-istudenti tal-iskola biex jagħmlu mappa talEwropa (li jistgħu jagħmlu huma stess) u jagħtu l-kulur lill-Pajjiżi Ewropej.

Għall-iskejjel
Il-Ġimgħa tal-Unjoni Ewropea
Wirja
Skola tista’ tospita wirja ta’ informazzjoni dwar l-istorja tal-UE, l-għanijiet tagħha, listituzzjonijiet u s-simboli tagħha. Slides, ritratti u vidjows jistgħu jintwerew il-ġimgħa kollha.
Tista’ titħejja wirja ta’ pubblikazzjonijiet dwar l-Unjoni Ewropea fil-librerija tal-iskola. Fid-9 ta’
Mejju tista’ tospita logħba bejn il-bliet kapitali tal-UE, fejn ir-rebbieħa jistgħu jingħataw ħlewwiet
bħala rigal. F’dak il-jum matul il-pawżi, jista’ jintlagħab l-innu tal-UE u mużika minn pajjiżi talUE fil-lingwi nazzjonali tagħhom.
Żjara interattiva tal-oġġetti ta’ wirt kulturali Ewropew
Attività
Kull klassi tista’ tippreżenta oġġett ta’ wirt kulturali tal-UE magħżul (kanzunetta, żfin,
preżentazzjoni, azzjoni, ritratti, kartolini, kalamiti). Ir-rebbieħa jingħataw premjijiet u rigali
ħelwin.
Nistgħu nkunu nafu l-Ewropa billi nilagħbu!
Logħob
Matul il-pawżi, it-tfal tal-iskola huma offruti logħob ta’ fuq il-mejda u logħob onlajn. Tista’ ssib
lista ta’ logħob potenzjali hawnhekk.
Workshops kreattivi “Bnadar tal-Unjoni Ewropea”
Workshop
Organizza workshop u ffamiljarizza lill-istudenti bil-bnadar tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati
Membri. Organizza kwizz u ppreżenta lill-istudenti b’rigali ħelwin.

Għaċ-ċittadini
L-Ewropa llum: sfidi u opportunitajiet
Diskussjoni
Organizza diskussjoni lokali dwar il-ġejjieni tal-Ewropa. Stieden Membru tal-Parlament
Ewropew, kunsillier lokali u/jew rappreżentanti mill-pubbliku u minn organizzazzjonijiet varji
oħra. Stieden ġurnalist biex jimmodera d-diskussjoni.
Speċjalitajiet kulinari tal-Ewropa (mal-ħbieb)
Attività
Ospita festin b’ikla jew avveniment pubbliku barra bi speċjalitajiet minn pajjiżi Ewropej.
Studenti tal-Erasmus
Attività
Stieden lill-istudenti tal-Erasmus biex jagħtu preżentazzjoni dwar il-pajjiż jew il-belt ta’ oriġini
tagħhom, jew jippreparaw platt mir-reġjun tagħhom.

