Začnite sa pripravovať na Deň Európy 9. mája 2019!
Návrhy a užitočné tipy:
1. Porozmýšľajte o možnostiach zapojenia občanov.
2. Spojte sa s ochotnými ľuďmi.
3. Naplánujte, ako zapojiť občanov a podporovať aktivity v spolupráci s miestnymi
médiami a sociálnymi sieťami.
4. Zapojte miestne združenia.
5. Zaistite zapojenie mestskej správy.
6. Zaistite jasné vedenie, či už ho bude zabezpečovať nejaká občianska skupina,
miestne združenia alebo mestská správa.
7. Porozmýšľajte, ako dať podujatiu európsky rozmer: môžete zapojiť obyvateľov Vašej
oblasti, ktorí pochádzajú z iných európskych krajín, alebo z týchto krajín pozvať hostí.
Ak je v okolí nejaká vysoká škola, zapojte študentov programu Erasmus.
8. Spolupracujte s inými mestami v iných krajinách.
9. Vymyslite aktivity, ktoré zabezpečia dobrú rovnováhu (zábavné, vážne, spomienkové,
zamerané na budúcnosť). Môžu zahŕňať jedlo, kultúru, (simulačné) hry, politické
diskusie, vzdelávacie činnosti, výučbu jazykov, dejepisné výstavy, návrhy
do budúcnosti.
10. Ponúknite niečo pre každý vek!
_____________

Návrhy na oslavy:
Pre mestá
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Prehliadka miest, ktoré sú financované zo zdrojov EÚ
Aktivita
Usporiadať vo vašom meste prehliadku miest, ktoré získali finančné prostriedky z EÚ.
Informovať občanov o fungovaní Európskej únie a spoločnej histórii.
Stopy európskej kultúry vo vašom meste
Aktivita
Identifikovať miesto, ktoré nesie stopy európskej kultúry. Napríklad váš miestny park navrhol
francúzsky architekt alebo miestnu knižnicu atď. Organizovať preteky v orientačnom behu,
pešie alebo cyklistické výlety a spoznávať mesto a pozoruhodné oblasti s európskymi
koreňmi alebo vplyvmi.
Prednášky o Európe na miestnom úrade
Aktivita
Usporiadať vzdelávaciu aktivitu pre občanov všetkých vekových kategórií. Predstaviť
účastníkom prácu miestneho zastupiteľstva; prepojiť s európskymi inštitúciami, úlohou EÚ
a významom členstva v EÚ. Na žiadosť návštevníkov zorganizovať kvíz alebo hru.
Predstaviť Európsku úniu na miestnom úrade
Aktivita
Oboznámiť občanov všetkých vekových kategórií so základnými poznatkami o fungovaní
Európskej únie prostredníctvom simulácie legislatívneho procesu Európskej únie.
Znalostné trhy „Poznaj štáty Európy“
Trhy
Usporiadať trhy, ktoré občanom umožnia čo najlepšie spoznať Európsku úniu, pripraviť
stánky štátov, miniprednášky, koncerty. Predstaviť návštevníkom rôzne aspekty Európskej
únie.
Oslava Európy!
Koncert
Koncert na námestí v historickom centre mesta. Piesne môžu byť spievané v rôznych
európskych jazykoch; môžete pozvať miestne tanečné skupiny predstavujúce rôzne
európske tanečné štýly, odzemok, flamenco, valčík a iné. Vyzvať miestnych žiakov, aby
vyvesili mapu Európy, ktorú môžu sami vyrobiť, a farebnými pastelkami na nej vyfarbili
jednotlivé európske krajiny.

Pre školy
Týždeň Európskej únie
Výstava
Škola môže usporiadať informačnú výstavu o histórii EÚ, jej cieľoch, inštitúciách
a symboloch. Celý týždeň možno predstavovať snímky, fotografie a videá. V školskej knižnici
sa môže konať výstava publikácií o Európskej únii. 9. mája si môžete usporiadať hru
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o hlavných mestách EÚ, víťazov možno oceniť sladkými darčekmi. V ten deň počas
prestávok môže zaznieť hymna EÚ a hudba z krajín EÚ v ich národných jazykoch.
Interaktívna prehliadka objektov európskeho kultúrneho dedičstva
Aktivita
Každá trieda môže prezentovať vybraný objekt kultúrneho dedičstva EÚ a využiť pri tom
pieseň, tanec, prezentáciu, hranú scénku, fotografie, pohľadnice, magnety a pod. Víťazi
získajú ceny a sladké darčeky.
Môžeme spoznať Európu hrou!
Hry
Počas prestávok budú mať žiaci k dispozícii stolné hry a online hry. Zoznam možných hier
nájdete tu.
Tvorivé dielne „Vlajky Európskej únie“
Workshop
Zorganizovať workshop a oboznámiť žiakov s vlajkami Európskej únie a členských štátov.
Usporiadať kvíz a odmeniť žiakov sladkými darčekmi.

Pre občanov
Európa dnes: výzvy a príležitosti
Diskusia
Usporiadať miestnu diskusiu o budúcnosti Európy. Pozvať poslanca Európskeho parlamentu,
poslanca miestneho zastupiteľstva a/alebo zástupcov verejných a rôznych iných organizácií.
Pozvať novinára, aby diskusiu moderoval.
Kulinárske špeciality Európy (s priateľmi)
Aktivita
Usporiadať večeru alebo verejné podujatie pod holým nebom so špecialitami z európskych
krajín.
Študenti programu Erasmus
Aktivita
Pozvať študentov programu Erasmus, aby prestavili svoju krajinu alebo mesto pôvodu alebo
pripravili jedlo zo svojho regiónu.
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