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Prioritások
Európa jövőjéről és az euroszkepticizmusról, valamint ezek következményeiről szóló diskurzus.
Európa szétdarabolódásának, valamint ennek az Uniós előnyökkel szembeni hátrányainak
megértése.
A Hello Europe! projekt 4 önkormányzat kezdeményezésére indult: Conselve, Arre, Cartura,
valamint Terrassa Padovana annak érdekében, hogy ösztönözze lakosait (kifejezetten a fiatal
iskolás korosztályt) a vélemények megosztásra az európai integráció témakörét illetően.
Jelen projekt a rendhagyó iskolai megközelítésre épít, ezáltal a különböző országokból érkező
fiatalok játékok, sport, zene, és színházi előadások során és ezeken keresztül formálhatják
véleményüket. Ezek a tevékenységek az európai polgárok jogaira és kötelezettségeire
összpontosít, mely a polgári nevelésre irányuló előzetes tanterv által kerülnek bemutatásra. Az
előkészítő tevékenységek a részt vevő fiatalok korcsoportjának megfelelően kell kialakítani.
A találkozó 2019. május 6‐10 között kerül megrendezésre, amely magában foglalja az Európa‐
napot is, és ennek megünneplése is szerepet kap a projekt kapcsán, valamint a partnerek
2018/2019‐es tanév során készített előkészítő tevékenységek csúcspontja lesz a találkozó.
Az ünneplés a közönség, valamint a résztvevő fiatalok szülei számára is nyitott.
Ezek az európai polgárság támogatására irányuló tevékenységek előzetes előkészítést igényelnek
annak érdekében, hogy minden partnerváros megalapíthassa a helyi Ifjúsági Tanácsát.
Tevékenységek:
Előkészítő tevékenység a partner városokban egy közös séma alapján kell végrehajtani, és az alább
felsoroltak közül, több mint egy tevékenységet végre kell hajtani.
‐ nyelvórák
‐ előadás a hamis hírekről, internetes zaklatásról
‐ a partner iskolák diákjai által készített bemutatkozó videó angolul, spanyolul, franciául,
eTwinning megalapítása
‐ az EU alapító atyáiről szóló kiálltás, melyet a diákok szerveznek, és mutatnak be
‐ Ifjúsági Tanács megalakítása
‐ didaktikus játékok a diákok számára
‐ az európai polgárság jogairól és kötelezettségeiről szóló állampolgári ismeretek átadása

Az előkészítési tevékenységek az alábbiakat is magában foglalja:
‐ utazás megszervezése a testvérvárosok által
‐ témakörben kompetens tanárok bevonása a projektbe
‐ partnerszervezetek és intézmények bevonása az előkészítő tevékenységekbe
‐ polgárok bevonása és részvétel a projektindító eseményen a helyi EU‐s intézmények és
szervezetek részvételével
‐ a vezető partner általi felállított kritériumoknak megfelelő résztvevők kiválasztása
A találkozó menetrendje a következő:
Május 6.: delegáció érkezése, polgármesteri köszöntő
Május 7.: workshop Európa jövőjéről a fiatalok szemszögéből; a diákok által készített esszék,
videók, fényképek és művészeti alkotások bemutatásán keresztül és azok által. A délutáni
worshopot a XENA ifjúsági tagjai moderálja.
Május 8.: Európai fiatalok játékai a Pro Loco szervezet részvételével. Labdarúgás, röplabda,
kosárlabda, rögbi stb. tevékenységek, testnevelőtanárok részvételével; éneklés, tánc előadások
Május 9.: Európa‐nap megünneplése a Városházán, a környékbeli városokból érkező döntéshozók
részvételével, zenei esemény a részt vevő diákok és azok családjainak részvételével; a testvérvárosi
ifjúsági megállapodás nagyközönség előtti ünnepélyes aláírása
Május 10.: indulás
Eseményt követő tevékenységek:
a projekt eredmények kommunikációja és disszeminációja, jövőbeni EU‐s projektek fejlesztése,
diákok és tanárok csereprogramjai, a találkozóról készült felvételek szétküldése.

Vezető partner
Partnerek

Időtartam
Költségek

Conselve
Torcy (Franciao.)
Jászberény
El Puig (Spanyolo.)
5 nap, 2 nap utazás
utazási költségeket a partnerek saját költségükön állják,
Conselve városa biztosítja az étkezést és a szállást.

