ZACZNIJ JUŻ TERAZ PLANOWAĆ obchody Dnia Europy w dniu 9
maja 2019 r.!
Sugestie i przydatne wskazówki:
1. Przeprowadź burzę mózgów w celu zaangażowania obywateli
2. Stwórz koalicję zmotywowanych osób
3. Zaplanuj sposób włączenia obywateli oraz promowania działalności we współpracy
z lokalnymi środkami przekazu i mediami społecznościowymi
4. Zaangażuj stowarzyszenia lokalne
5. Zadbaj o udział administracji miasta
6. Dopilnuj, by grupa obywateli, stowarzyszenie lokalne lub administracja miasta przyjęły
na siebie wyraźną rolę przywódczą
7. Zastanów się nad sposobami uwzględnienia wymiaru europejskiego: wraz z
mieszkańcami swojej okolicy pochodzącymi z innych krajów europejskich lub gośćmi
zaproszonymi z innych krajów europejskich; jeżeli w pobliżu znajduje się uniwersytet,
włącz studentów Erasmusa
8. Połącz siły z innymi miastami w innych krajach
9. Zastanów się nad zorganizowaniem zajęć, które mogą zapewnić właściwą równowagę
między zabawą, powagą, upamiętnieniem i odniesieniem do przyszłości: mogą to być
potrawy, kultura, gry (symulacyjne), debaty polityczne, zajęcia edukacyjne, lekcje
języka, wystawy historyczne, propozycje na przyszłość
10. Zapewnij coś interesującego dla każdej grupy wiekowej!
_____________

Pomysły dotyczące obchodów Dnia Europy w 2019 r.
Dla miast
Zwiedzanie z przewodnikiem obiektów, które otrzymały wsparcie unijne
Wydarzenie
Zwiedzanie z przewodnikiem tych miejsc i obiektów w Państwa gminie, które otrzymały
finansowanie ze środków unijnych; informowanie obywateli o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
i o wspólnej historii.
Ślady kultury europejskiej w Państwa mieście
Wydarzenie
Wskazanie miejsca lub obiektu mającego ślady kultury europejskiej. Przykładowo – może
miejski park albo biblioteka zostały zaprojektowane przez jakiegoś francuskiego architekta?
Biegi na orientację, wycieczki piesze lub rowerowe; zwiedzanie miasta; wyprawy do miejsc,
które zdradzają europejskie korzenie lub wpływy.
Lekcje wychowania europejskiego w radzie gminy
Wydarzenie
Imprezy edukacyjne dla obywateli w każdym wieku; udział obywateli w obradach rady miasta;
powiązanie z instytucjami europejskimi, rolą UE i znaczeniem członkostwa w UE; na życzenie
gości quiz lub gra z podziałem na role.
Jak funkcjonuje UE – symulacja w lokalnej radzie miasta
Wydarzenie
Za pomocą symulacji procesu legislacyjnego UE unaocznienie obywatelom w różnym wieku,
jak działa Unia.
Jarmark wiedzy „Poznaj państwa Europy”
Jarmark
Jarmark ze stoiskami poświęconymi poszczególnym państwom członkowskim, z minilekcjami,
koncertami, by mieszkańcy mogli jak najlepiej poznać kraje UE; zaprezentowanie różnych
aspektów Unii Europejskiej.
Świętujmy Europę!
Koncert
Koncert na rynku lub starym mieście; piosenki w różnych językach europejskich; zaproszenie
lokalnych grup tanecznych, które zaprezentują rozmaite tańce europejskie – np. flamenco,
walca i inne; happening uczniów polegający na rozłożeniu (samodzielnie wykonanej) mapy
Europy i pokolorowaniu jej kredkami.

Dla szkół
Tydzień Unii Europejskiej
Wystawa
Szkoła może zorganizować w swoich murach wystawę informacyjną na temat historii UE, jej
celów, instytucji i symboli; pokazy slajdów, zdjęć i filmów organizowane przez cały tydzień;
wystawa publikacji o Unii Europejskiej w bibliotece szkolnej; zorganizowanie 9 maja gry na
temat stolic państw UE – zwycięzcy otrzymają słodkie upominki; tego dnia zamiast
tradycyjnych dzwonków podczas przerw można odtwarzać hymn UE i utwory lub piosenki
z krajów europejskich w narodowych językach.
Interaktywna wycieczka po europejskim dziedzictwie kulturowym
Wydarzenie
Każda klasa może przedstawić wybrany obiekt ukazujący dziedzictwo kulturowe UE
(piosenkę, taniec, prezentację, scenkę, zdjęcia, pocztówki, magnesy). Zwycięzcy otrzymają
nagrody i słodkie upominki.
Uczmy się Europy, grając!
Gry i zabawy
Podczas przerw uczniowie mogą pograć w gry towarzyskie i gry online. Wykaz takich gier
znajduje się tutaj.
Warsztaty twórcze na temat „Flagi Unii Europejskiej”
Warsztaty
Warsztaty, na których uczniowie zapoznają się z flagą UE i flagami jej poszczególnych państw
członkowskich; konkurs wiedzy o flagach i słodkie upominki dla zwycięzców.

Dla obywateli
Europa dziś – szanse i wyzwania
Dyskusja
Debata wśród lokalnej społeczności na temat przyszłości Europy; można zaprosić posła do
Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli samorządu lokalnego lub organizacji publicznych i
nie tylko; można zaprosić dziennikarza do moderowania dyskusji.
Pyszności z Europy (z przyjaciółmi)
Wydarzenie
Zaproszenie na kolację lub piknik na świeżym powietrzu ze specjałami z różnych kuchni
Europy.
Studenci Erasmusa
Wydarzenie
Zaproszenie studentów uczestniczących w programie Erasmus do przedstawienia swojego
kraju lub miasta pochodzenia lub przygotowania dania ze swojego regionu.

