
Ziua Europei la Liceul ,,Dimitrie Cantemir” Darabani 

      În fiecare an, de Ziua Europei (9 mai) sărbătorim pacea și unitatea în Europa. Data 

marchează ziua istorică în care ministrul francez, Robert Schuman, a dorit să creeze o instituție 

europeană care să centralizeze și să gestioneze producția de cărbune și oțel. Birourile locale ale 

Uniunii Europene din Europa și din întreaga lume organizează diverse activități și evenimente, 

pentru toate vârstele. În fiecare an, mii de cetățeni participă la vizite, dezbateri, concerte și alte 

evenimente, pentru a sărbători Ziua Europei și pentru a sensibiliza opinia publică în legătură cu 

Uniunea Europeană. 

      Sub genericul ,,Suntem copiii Europei!”, elevii clasei a X-a B, sub îndrumarea doamnei 

diriginte, profesor de limba franceză și consilier educativ, Dobrincu Alina, au desfășurat o 

activitate în cadrul căreia au interpretat Imnul Europei, au prezentat steagurile țărilor ce fac parte 

din Uniunea Europeană, au dat citire câtorva informații cu privire la Uniunea Europeană, au 

recitat câteva poezii despre țara noastră, au imagini cu țări din Europa care au legătură cu 

preferințele și visurile lor, justificând titlul ales pentru activitate și demonstrând, practic, că 

,,Europe e în inima mea!, adică Europa se găsește în inima fiecăruia dintre noi. Câțiva elevi au 

realizat o călătorie virtuală prin toată Europa, iar dna dirigintă a vorbit despre Franța și despre 

principalele sale orașe și regiuni. 

      Pe tema ,,Suntem cetățeni europeni!”, elevii clasei a IX-a B, sub îndrumarea doamnei 

diriginte, profesor de limba română, Răileanu Manuela, au desfășurat o activitate interesantă 

legată de cunoașterea și promovarea valorilor europene. Cu acest prilej, a avut loc o dezbatere pe 

tema ,,Marea familie a Europei” însoțită și de o prezentare PPT, care a cuprins și informații 

esențiale legate de  ,,Ce este Uniunea Europeană?”, ,,Care sunt obiectivele și realizările sale de 

până acum?”, ,,Cum funcționează Uniunea Europeană?”, ,,Care sunt simbolurile Uniunii 

Europene?”, ,,Care sunt valorile Uniunii Europene?”. În vederea pregătirii pentru această 

activitate, elevii participanți au consultat material bibliografic specific temei stabilite. 

     În cadrul ambelor activități au avut loc discuții deschise și constructive prin care s-au adus 

precizări la întrebările formulate de către elevi și s-a evidențiat influența pe care a avut-o și o are 

Uniunea Europeană asupra dezvoltării economice a țării noastre. 

    Fotografiile făcute la sfârșitul activităților dovedesc că toți elevii au înțeles mesajul european: 

,,Unitate în diversitate”. 
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