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Activităţi Ziua Europei 9 mai 2021 

 

Elevii şi profesorii Liceului cu Program Sportiv Botoşani au sărbătorit împreună cu partenerii 

naţionali şi internaţionali Ziua Europei, desfaşurând diverse activităţi în mediul online, pentru 

conştientizarea participării active la crearea unei comunităţi europene moderne. 

Elevii claselor mai mici au creat documente şi filme în limba engleză, ca în fiecare an, de Ziua 

Europei (9 mai), sărbătorind pacea şi unitatea în Europa. Au amintit semnificaţia acestei zile importante şi 

au trecut în revistă momentele constituirii Uniunii Europene, plecând de la declaraţia Schuman din 1950 de 

la Paris, unde ministrul francez al afacerilor externe de atunci, Robert Schuman, propunea stabilirea unei noi 

forme de cooperare politică în Europa, care să înlăture pentru totdeauna posibilitatea izbucnirii unui nou 

război între naţiunile Europei. Aceasta este considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene. 

Au consolidat relaţiile cu ceilalţi elevi europeni prin alcătuirea comună a unor colaje de fotografii şi 

au creat oportunitatea colegilor de a participa la cele două concursuri din cadrul Programului EPAS: START 

SPRE EUROPA! Sport, miscare în izolare!, Editia a Ill-a şi HOINAR PRIN EUROPA cu tema: 

RENAŞTEREA (alegând ca motto citatul: ”Să fii liber nu înseamnă să faci tot ce vrei, ci să ştii că poţi să 

vrei.”, Jean - Paul Sartre), Ediţia a III-a. S-au prezentat regulamentele şi rezultatele pe paginile de Facebook 

a LPS BT EPAS, a EPAS Romania, a partenerului educaţional Asociaţia Protecţia Consumatorului Europa 

Botoşani, precum şi în presa locală, pentru a implica un număr cât mai mare de participanţi. Rezultatele au fost 

neaşteptate, concurenţii depăşind chiar graniţele ţării. 

Pe site-ul Proiectului european Erasmus+ SHELL-Sports, Health, Education for Long Life a fost 

adăugată pagina dedicată zilei de 9 Mai, unde s-au prezentat lucrările colaborative cu partenerii proiectului. 

Totodată, în cadrul Proiectelor Etwinning: Sport, Health, Education for Long Life; The EU Team - Eurokids 

United; EPAS - Network of schools across the European Union to learn about European Parliamentary 

democracy and European citizenship s-au susţinut întâlniri şi s-au creat filme colaborative cu scopul de a 

extinde dimensiunea europeană a şcolilor, astfel încât elevii să poată deveni cetăţeni activi cu cunoştinţe despre 

Europa şi tot ce semnifică Uniunea Europeană. 

https://www.facebook.com/EPASLPSBT 

https://www.facebook.com/lpsbotosani 

https://sites.google.com/view/shell-erasmusplus-ka202/activities/europe-day 
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