SĂ ÎNCEPEM DE ACUM PLANIFICAREA pentru Ziua Europei,
9 mai 2019!
Sfaturi și sugestii utile:
1. căutați idei despre cum ați putea implica cetățenii;
2. formați o coaliție de oameni doritori să participe la pregătiri;
3. planificați modalitatea de a implica cetățenii și de a promova activitățile, colaborând cu
mass media locală și platformele de comunicare socială;
4. implicați asociațiile locale;
5. asigurați-vă de implicarea administrației locale;
6. asigurați-vă că există un organizator bine definit, fie un grup de cetățeni, o asociație
locală sau autoritatea locală din oraș;
7. reflectați asupra modului în care poate fi asigurată dimensiunea europeană: prin
prezența unor rezidenți din zonă care provin din alte țări europene sau invitând oaspeți
din alte țări europene; dacă există universitate prin apropiere, faceți apel la studenții
Erasmus;
8. formați echipă cu orașe din alte țări;
9. gândiți-vă la un program care să ofere o combinație echilibrată de activități amuzante,
serioase, memorabile, orientate spre viitor. Activitățile pot fi legate de produsele
alimentare, (simulare de) jocuri, dezbateri politice, activități educaționale, lecții de limbi
străine, expoziții cu tematică istorică, propuneri pentru viitor;
10. asigurați-vă că există ceva atractiv pentru fiecare vârstă!
_____________

Idei pentru festivități:
Pentru orașe
Vizită ghidată a locurilor finanțate de UE
Activitate
Organizați o vizită ghidată în orașul dumneavoastră a locurilor care au beneficiat de finanțare
din partea UE. Informați-i pe cetățeni cu privire la funcționarea Uniunii Europene și la istoria
comună.
Amprente ale culturii europene în orașul dumneavoastră
Activitate
Identificați un loc în care cultura europeană și-a lăsat amprenta. De exemplu, poate parcul sau
biblioteca locală etc. a fost proiectat/proiectată de un arhitect francez. Organizați concursuri
de orientare, plimbări pe jos sau cu bicicleta și explorați-vă orașul și locurile importante care
au rădăcini sau influențe europene.
O lecție despre Europa la consiliul local
Activitate
Organizați o activitate educațională pentru cetățeni de toate vârstele. Prezentați-le
participanților activitatea consiliului local; faceți legătura cu instituțiile europene, rolul UE și
importanța apartenenței la UE. La cererea vizitatorilor, organizați un quiz sau jocuri de rol.
Simularea modelului „Uniunea Europeană” la consiliul local
Activitate
Prezentați-le cetățenilor de toate vârstele Uniunea Europeană, prin organizarea unei simulări
a procesului legislativ al Uniunii Europene.
Târgul de cunoștințe „Descoperiți țările din Europa”
Târg
Organizați un târg care să le permită cetățenilor să cunoască cât mai bine Uniunea Europeană,
prin standuri naționale, mini-lecții, concerte. Prezentați-le vizitatorilor diferite aspecte legate de
Uniunea Europeană.
Sărbătorim Europa!
Concert
Un concert în piața veche a orașului. Cântecele pot fi cântate în diferite limbi europene; puteți
invita grupuri locale de dans care ilustrează diverse stiluri europene de dans (horă, flamenco,
vals lent și altele). Invitați elevi din școlile locale să afișeze o hartă a Europei (pe care o pot
desena ei înșiși) și să coloreze țările europene cu creioane colorate.

Pentru școli
Săptămâna Uniunii Europene
Expoziție
O școală poate găzdui o expoziție informativă despre istoria UE, obiectivele, instituțiile și
simbolurile sale. Pe parcursul întregii săptămâni pot fi proiectate diapozitive, imagini și
înregistrări video. La biblioteca școlii poate fi organizată o expoziție cu publicații despre
Uniunea Europeană. La 9 mai, puteți găzdui un joc despre capitalele din UE, iar câștigătorii
pot primi dulciuri. În acea zi, în timpul pauzelor, se poate difuza imnul UE și muzică din țările
UE în limbile respective.
Un tur interactiv al bunurilor de patrimoniu cultural european
Activitate
Fiecare clasă poate prezenta un anumit bun de patrimoniu cultural european (cântec, dans,
prezentare, teatru, fotografii, cărți poștale, magneți). Câștigătorii primesc premii și dulciuri.
Să cunoaștem Europa prin joacă!
Jocuri
În timpul pauzelor, elevilor li se oferă jocuri de masă și jocuri online. Aici găsiți o listă cu posibile
jocuri.
Ateliere creative „Drapele ale Uniunii Europene”
Atelier
Organizați un atelier și familiarizați-i pe elevi cu drapelul Uniunii Europene și cu cele ale statelor
membre. Organizați un quiz și oferiți-le elevilor dulciuri ca premii.

Pentru cetățeni
Europa de astăzi: provocări și oportunități
Dezbatere
Organizați o dezbatere la nivel local cu privire la viitorul Europei. Invitați un membru al
Parlamentului European, un consilier local și/sau reprezentanți ai altor organizații publice și de
altă natură. Invitați un jurnalist să modereze dezbaterea.
Delicii culinare din Europa (cu prietenii)
Activitate
Găzduiți un dineu sau un eveniment public în aer liber, cu delicatese culinare din țările
europene.
Studenți Erasmus
Activitate
Invitați studenți Erasmus să facă o prezentare despre țara sau orașul lor de origine sau să
pregătească un fel de mâncare din regiunea lor.

