
Ziua Europei la Colegiul Economic ,,Octav Onicescu” Botoșani 
 

 

Denumirea activității: ,,Sunt consumator european! Îmi cunosc drepturile?”, 10 mai 2021; 

clasele a X-a D, a XII-a F; prof. Andrei Cristina, prof. Valinciuc Corina, prof. Stoleru Niculina:  

S-au format 5 echipe mixte,  din elevi de la ambele clase. 

- Prima grupă a realizat un material PPT despre legislația privind drepturile consumatorilor la nivel 

european; 

- A doua grupă a realizat o prezentare a drepturilor consumatorilor; 

- A treia grupă a făcut o prezentare a site-ului Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 

din România; 

- Grupele patru și cinci au realizat materiale de promovare a drepturilor consumatorilor, pe care le-au 

oferit colegilor din alte clase. 

 

Denumirea activității: ,,Comment la Journée de l’Europe est-elle célébrée dans le 

contCOVID 19 ? Activités en-ligne”, 7.05.2021; clasa a XI-a A; prof. Boca Alina Cristina: 

1. Multilingvismul în  școală – dezbatere; 

https://ec.europa.eu/education/policies/multilingualism/multilingual-classrooms_ro; 

2.Quiz  Ziua Europei https://quizizz.com/admin/quiz/5c7de2c6c93b5c001ee28312/symbole-des-

pays; 

3. Vizită virtuală a Parlamentului European. 

     

Denumirea activității: Concurs – ,,Europa sunt Eu”, 10.05.2021; clasa a IX-a A; profesor: 

Ivănușcă Elena Manuela: 

Scenariul didactic: 

I.organizarea elevilor pe echipe, II.informarea elevilor, III.rezolvarea temelor de lucru pe echipe, 

IV.verificarea răspunsului şi premierea echipelor căștigătoare 

      

Denumirea activității: „Unitate în diversitate”, clasa  a IX-a D, 6.05.2021, prof. Zamciuc 

Cristina: 

-prezentare PPT cu informații și imagini despre țările Europei și cu semnificația zilei, prin tripla 

sărbătoare a zilei de 9 Mai: Ziua Europei, Ziua Independenței României și Ziua Victoriei; 

-dezbatere cu privire la obiectivele și realizările Uniunii Europene, despre  cum funcționează 

Parlamentul European, simbolurile UE (Drapelul, Imnul, Deviza, Moneda). 

 

Denumirea activității: ,,Valori culturale europene”, clasa a XI-a G; 10.05.2021, prof. Loghin 

Cristina, prof. Ifrim Anca: 

Ideea activității a pornit de la dobândirea de informații teoretice și practice interdisciplinare 

din domeniile: turism, gastronomie, literatură, matematică, geografie, pentru dezvoltarea 

aptitudinilor practice de care au nevoie elevii, în contextul societății contemporane, aflate într-o 

continuă schimbare. 

Clasa a XI-a G a fost împărțită în 5 grupe. 

 Grupa I a prezentat personalități românești recunoscute în Europa. (PPT) 

 Grupa II a realizat afișe și postere cu obiceiuri și tradiții europene. 

 Grupa III a prezentat un videoclip intitulat ,,Să călătorim prin Europa”. 

 Grupele IV și V au realizat o prezentare intitulată ,,Bucătăria europeană în imagini”. 

 

 
               Director,       Consilier educativ, 

prof. Loghin Cristina Margareta     prof. Ifrim Anca Elena 
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