ZAČNITE ŽE ZDAJ NAČRTOVATI dan Evrope, 9. maj 2019!
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Zbirajte ideje o tem, kako vključiti državljane.
Oblikujte zavezništvo ljudi, ki želijo sodelovati.
Načrtujte, kako bi vključili državljane in promovirali dejavnosti v sodelovanju z lokalnimi
mediji in v družbenih medijih.
Vključite lokalna združenja.
Poskrbite, da bo vključena mestna uprava.
Zagotovite jasno vodstvo, bodisi skupine državljanov, lokalnih združenj ali mestne
uprave.
Razmislite, kako bi poskrbeli za evropsko razsežnost: s prebivalci vašega območja, ki
prihajajo iz drugih evropskih držav, ali z gosti iz drugih evropskih držav. Če imate v bližini
univerzo, povabite študente, ki sodelujejo v programu Erasmus.
Povežite se z mesti iz drugih držav.
Razmislite o dejavnostih, v katerih bi vladalo dobro razmerje med zabavo, resnimi
vsebinami, spominjanjem in usmerjenostjo v prihodnost. Vključujejo lahko hrano, kulturo,
igrice (simulacije), politične razprave, izobraževalne dejavnosti, jezikovni pouk, razstave
o zgodovini, predloge za prihodnost.
Poskrbite, da bodo ljudje vseh starosti naši nekaj zase.
_____________

Ideje za praznovanje:
Za mesta
Voden ogled projektov, ki jih je financirala EU
Dejavnost
Organizacija vodenega ogleda projektov v vaši občini, ki jih je financirala EU. Seznanjanje
državljanov z delovanjem Evropske unije in skupno zgodovino.
Sledi evropske kulture v vašem mestu
Dejavnost
Opredelitev kraja, ki priča o evropski kulturi. Morda je na primer vaš park ali knjižnico zasnoval
francoski arhitekt ipd. Raziskovanje mesta in njegovih znamenitosti z evropskimi koreninami
ali vplivi prek organizacije tekmovanj v orientaciji, s sprehodi ali ogledi s kolesi.
Izobraževanje o Evropi v prostorih občine
Dejavnost
Organizacija izobraževalne dejavnosti za državljane vseh starosti. Predstavitev dela
občinskega sveta, povezava z evropskimi institucijami, vloga EU ter pomen članstva v EU. Na
željo obiskovalcev organizacija kviza ali igranje vlog.
Model Evropske unije v prostorih občine
Dejavnost
Priprava simulacije zakonodajnega postopka Evropske unije za seznanjanje občanov vseh
starosti z Evropsko unijo.
Sejem znanja Spoznajte evropske države
Sejem
Organizacija sejma z nacionalnimi stojnicami, kratkimi učnimi urami in koncerti, na katerem se
bodo občani čim bolje seznanili z Evropsko unijo. Predstavitev različnih vidikov Evropske unije.
Praznovanje Evrope!
Koncert
Koncert na starem mestnem trgu. Pesmi so lahko v različnih evropskih jezikih. Povabijo se
lahko lokalne plesne skupine, ki bodo predstavile različne evropske plese, kot sta flamenko ali
počasni valček. Učenci krajevne šole lahko pripravijo zemljevid Evrope in z barvicami
pobarvajo evropske države.

Za šole
Teden Evropske unije
Razstava

Gostitev informativne razstave na šoli o zgodovini EU, njenih ciljih, institucijah in simbolih. Ves
teden se lahko predvajajo projekcije, slike in videoposnetki. Šolska knjižnica lahko pripravi
razstavo publikacij o Evropski uniji. Devetega maja se lahko organizira igra o prestolnicah EU
in zmagovalcem podelijo sladke nagrade. Na ta dan se med odmori lahko predvajajo himna
EU in glasba iz držav EU v njihovem jeziku.
Interaktivni obisk evropskih znamenitosti kulturne dediščine
Dejavnost
Vsak razred lahko predstavi izbor znamenitosti kulturne dediščine EU (pesem, ples,
predstavitev, igranje, fotografije, razglednice, magneti). Zmagovalci prejmejo nagrade in
sladkarije.
Spoznajmo Evropo z igro!
Igre
Med odmori se za učence organizirajo namizne in spletne igre. Seznam predlaganih iger je na
voljo tu.
Ustvarjalne delavnice „zastave Evropske unije“
Delavnica
Organizacija delavnice, na kateri se učenci seznanijo z zastavami držav članic in Evropske
unije. Priprava kviza in sladke nagrade za učence.

Za državljane
Evropa danes: izzivi in priložnosti
Razprava
Organizacija lokalne razprave o prihodnosti Evrope. K udeležbi se povabijo evropski poslanec,
občinski svetnik in/ali predstavniki javnosti ter različnih organizacij. K povezovanju razprave se
povabi novinarja.
Evropske kulinarične dobrote (s prijatelji)
Dejavnost
Organizacija večerje ali javnega dogodka na prostem z dobrotami iz evropskih držav.
Študentje programa Erasmus
Dejavnost
Povabilo študentom programa Erasmus, da predstavijo svojo državo ali mesto ali pripravijo
tipično jed iz svoje regije.

