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,,Ziua Europei este și ziua ta” – Activități dedicate zilei de 9 mai 

 

ARGUMENT 

“Nu formăm coaliţii între state, ci uniune între oameni.” Jean Monet. 

Am  redescoperit Europa şi ne-am alăturat ei salutând celebrarea Zilei de 9 mai încă de 

după 1989. În toţi aceşti ani, Ziua Europei a semnificat pentru noi speranţa şi dorinţa de a deveni 

parte a familiei europene. 

Pentru cã am avut privilegiul să trăim clipe istorice (integrarea României în Uniunea 

Europeană de la 1 ianuarie 2007), am dorit  sã surprindem cu elevii  aceste evenimente marcante 

prin activitãţi diverse pe diferite arii curriculare , prin ingeniozitate , spontaneitate şi profunzime. 

Vom încerca sã cunoaştem şi sã promovãm valorile Uniunii Europene: demnitate, libertate, 

democraţie, egalitate, statul de drept, respectarea drepturilor omului. 

A-i învăţa pe copii să gândească democratic înseamnă a-i face să găsească soluţii la 

situaţiile multiple cu care se vor confrunta la un moment dat în viaţă. Copiii trebuie să înţeleagă 

că au dreptul să opteze pentru  acele sisteme sociale care consideră că le vor rezolva problemele 

lor  şi ale comunităţii în care trăiesc. 

 

              SCOPUL: Manifestarea, prin atitudini şi comportamente democratice, a tuturor copiilor, 

de la cea mai fragedă vârstă, prin acţiuni care permit stabilirea unor relaţii interculturale prin 

intermediul artei.  

 

            OBIECTIVE 
1. dezvoltarea   spiritul de competitivitate şi creativitate; 

2. formarea si dezvoltarea   aptitudinilor  de comunicare şi cooperare cu elevii din spaţiul 

european; 

3. promovarea  respectului  si aprecierea valorilor culturale naţionale şi europene; 

4. dezvoltarea    conştiinţei  apartenentei la spatiul european.  

 

GRUPUL ŢINTĂ: preșcolari și elevii claselor  I-VIII. 

 

LOCUL DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI: 
- Școala Gimnazială ,,Aristotel Crîșmaru” Drăgușeni 

- Școala Primară Nr. 2 Podriga 

- Grădinița cu PN Nr. 1 Drăgușeni 

 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

 

 Formarea priceperilor şi deprinderilor de a-şi însuşi noţiuni despre Uniunea  Europeană: 

valorile europene şi simbolurile Uniunii Europene; 

 Îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre statele Uniunii Europene;  

 Crearea unei atitudini pozitive de implicare conştientă a copiilor în procesul de protejare a 

drepturilor copilului; 

 Realizarea publicităţii la nivel zonal şi local; 

 Dosarul activităţilor desfăşurate. 
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