START NU MET HET PLANNEN van de Dag van Europa op 9 mei
2019!
Suggesties en nuttige tips:
1. Ga brainstormen over de vraag hoe de betrokkenheid van de burgers kan worden
vergroot.
2. Stel een team samen van bereidwillige mensen.
3. Bedenk hoe burgers erbij kunnen worden betrokken en hoe de activiteiten, in
samenwerking met lokale en sociale media, kunnen worden gepromoot.
4. Betrek lokale verenigingen erbij.
5. Zorg ervoor dat ook het stadsbestuur erbij betrokken is.
6. Zorg voor duidelijk leiderschap: van een groep burgers, van lokale verenigingen of van
het stadsbestuur.
7. Bedenk manieren om de activiteiten een Europese dimensie te geven: bijv. door
inwoners van uw regio die afkomstig zijn uit andere Europese landen erbij te betrekken
of gasten uit andere Europese landen uit te nodigen. Als er een universiteit in de buurt
is: betrek de Erasmus-studenten erbij.
8. Werk samen met andere steden in andere landen.
9. Bedenk activiteiten die voor een goede balans zorgen tussen plezier, serieuze
onderwerpen, aandacht voor het verleden en aandacht voor de toekomst. Denk hierbij
aan eten, cultuur, spelletjes, politieke discussies, educatieve activiteiten, taallessen,
tentoonstellingen over de geschiedenis, ideeën voor de toekomst.
10. Zorg dat er voor alle leeftijden iets valt te beleven!
_____________

Ideeën voor festiviteiten
Voor steden
Rondleiding langs door de EU gefinancierde locaties
Activiteit
Organiseer een rondleiding langs plaatsen in uw gemeente die EU-subsidies hebben
ontvangen. Informeer de burgers over de werking van de Europese Unie en over de
gemeenschappelijke geschiedenis.
Sporen van de Europese cultuur in uw stad
Activiteit
Vind een locatie die sporen van de Europese cultuur bevat. Bijvoorbeeld een park dat is
ontworpen door een Franse architect, of de plaatselijke bibliotheek. Organiseer
oriëntatiewedstrijden, wandel- of fietstochten om uw stad en gebieden met Europese wortels
of invloeden te verkennen.
Europese les in de gemeenteraad
Activiteit
Organiseer een educatieve activiteit voor burgers van alle leeftijden. Geef voorlichting over de
werkzaamheden van de gemeenteraad; wijs op het verband met de Europese instellingen, de
rol van de EU en het belang van het EU-lidmaatschap. Organiseer een quiz of rollenspel voor
de deelnemers.
Model-Europese Unie in de gemeenteraad
Activiteit
Introduceer burgers van alle leeftijden in de Europese Unie door een simulatie van het
wetgevingsproces van de Europese Unie te organiseren.
Infobeurs over de Europese lidstaten
Infobeurs

Organiseer een beurs die de burgers in staat stelt om de Europese Unie zo goed mogelijk te
leren kennen, met nationale stands, minilessen, concerten, enz. Laat de bezoekers
kennismaken met verschillende aspecten van de Europese Unie.
Europafeest
Concert
Organiseer een concert op een centraal plein. Er kunnen liedjes worden gezongen in
verschillende Europese talen; u kunt lokale dansgroepen uitnodigen die verschillende
Europese dansstijlen vertegenwoordigen, zoals riverdance, flamenco, Weense wals enz.
Nodig plaatselijke scholieren uit om een kaart van Europa te maken en de Europese landen in
te kleuren met kleurpotloden.

Voor scholen
Week van de Europese Unie
Tentoonstelling
Een school kan een tentoonstelling organiseren over de geschiedenis van de EU, haar
doelstellingen, de instellingen en de symbolen ervan. De hele week kunnen dia's, foto's en
video's worden vertoond. In de schoolbibliotheek kunnen publicaties over de Europese Unie
worden tentoongesteld. Op 9 mei kan een spel over EU-hoofdsteden worden georganiseerd;
de winnaars kunnen worden beloond met kleine geschenkjes. Op die dag kan tijdens de
speeltijd het Europese volkslied en muziek uit EU-landen worden afgespeeld.
Een interactieve tentoonstelling met voorwerpen van het Europese cultureel erfgoed
Activiteit
Elke klas kan een geselecteerd voorwerp van het EU-cultureel erfgoed presenteren (aan de
hand van zang, dans, toneel, foto's, ansichtkaarten, souvenirs). De winnaars kunnen worden
beloond met kleine geschenkjes.
Europa leren kennen via spelletjes
Spelletjes
Tijdens de speeltijd krijgen leerlingen spelletjes en computergames aangeboden. Een lijst van
mogelijke spelletjes vindt u hier.
Creatieve workshops "Vlaggen van de Europese Unie"
Workshop
Organiseer een workshop om leerlingen vertrouwd te maken met de vlaggen van de Europese
Unie en de lidstaten. Organiseer een quiz en beloon de leerlingen met kleine geschenkjes.

Voor burgers
Europa vandaag: uitdagingen en kansen
Discussie

Organiseer een lokaal debat over de toekomst van Europa. Nodig een lid van het Europees
Parlement uit, een lid van de gemeenteraad en/of vertegenwoordigers uit diverse openbare en
andere organisaties. Nodig een journalist uit om het debat te leiden.
Culinaire specialiteiten van Europa (met vrienden)
Activiteit
Organiseer een diner of openluchtfeest met lekkernijen uit Europese landen.
Erasmus-studenten
Activiteit
Nodig Erasmus-studenten uit om een presentatie te geven over hun land of stad van herkomst
of om een gerecht uit hun regio te bereiden.

