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DEKODIRANJE EUROPE
Vaš zadatak je pripremiti događaj „Dekodiranje Europe“. Cilj događanja je dobiti činjenično
točne odgovore na postavljena pitanja o Europskoj uniji.
Pitanja priupite od svojih kolega iz razreda, obitelji, prijatelja, poznanika.
Pozovite na događanje relevantne govornike iz Predstavništva Europske komisije, Ureda
Europskog paralementa, novinare, predstavnike akademske zajednice ili novinare koji se bave
temom Europke unije. Njihov zadatak je na samom događanju odgovoriti na ranije postavljena
pitanja. Svakako pozovite na događanje sve one od kojih ste prikupili pitanja ali i drugu
zainteresiranu javnost.

Priprema
Ne zaboravite pripremiti:
- prije događanja:









- na sam dan događanja:


prikupiti pitanja o Europskoj uniji
osigurati smještaj i tehničke
uvjete
pozivnice na događaj
plakate i reklamne materijale
poslati pitanja govornicima
dogovorite tko će
voditi/moderirati događanje,
dočekivati goste, fotografirati…
pripremiti evalucijske listiće







jasno označiti mjesto događanja (da
zainteresirani mogu lako pronaći
dvoranu gdje se događanje odvija)
urediti mjesto održavanja događaja
(raspored sjedećih mjesta za govornike,
publiku, govornicu…)
provjeriti tehničku opremu za
osvjetljenje i ozvučenje: računalo
projektor, mikrofon, zvučnici…
pripremiti osvježenje za govornike
pripremiti osvježenje za goste (ako
imate mogućnosti)

Imajte na umu da uspjeh javnih događanja jako ovisi o komunikacijskim i promocijskim
aktivnostima koje ćete poduzeti prije samog događanja. Kratki, jasni i atraktivni tekstovi,
zanimljiv dizajn i slike, pravovremeno slanje pozivnica, najave na društvenim mrežama…. sve
su to aktivnosti kojima možete doprinjeti vidljivosti vašeg događanja, a posljedično i većem
odazivu tj. brojnijoj publici. Ne želite se jako potruditi oko organizacije, a da vaš događaj ne
bude posjećen, zar ne?

Mjesto za bilješke i otvorena pitanja:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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NAŠA EUROPSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA
Prvi dio događanja posvećen je otkrivanju mitova i zabluda o Europskoj uniji. Temeljem
činjeničnih podataka (uz pomoć grafova, tablica…) eksperti nude odgovore na ranije
postavljena pitanja zainteresiranih građana/ki.
U drugom dijelu događanju, predstavite prisutnima ideju o svojoj građanskoj inicijativi.
Koju ćete inicijativu predstaviti publici?
Temeljem ranije vježbe gdje ste trebali osmisliti svoje građanske inicijative, odabrali ste onu
koju ćete predstaviti prisutnima na događanju:
Tema:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Glavni ciljevi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Predstavite prisutnima svoju inicijativu. Govorite jasno i uvjerljivo kako biste zadržali pažnju
publike.
Nakon prezentiranja ciljeva koje inicijativom želite postići, upitajte publiku bi li podržali Vašu
inicijativu. Kako biste ispoštovali tajnost glasa, možete koristi: Sli.do, Mentimeter i sl.
Nakon prezentacije, predstavnici europskih institucija mogu se osvrnuti na vašu ideju i dati
vam neke komentare.
Svakako koristite kratki evluacijski upitnik kako bsite dobili povratnu informaciju je li vašim
gostima ovo događanje bilo informtivno, jesu li dobili nove informacije, setkli nova znanja,
zabavili se…

3

