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- Proiect de activitate extracurriculară- 

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

marchează ziua istorică în care a fost pronunțată declarația Schuman. În cadrul unui 

discurs ținut la Paris, în 1950, 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 națiunile Europei. 

 

Uniunea Europeană nu reprezintă o bucată de pământ, ci este formată dintr-o serie de 

evenimente istorice, tradiții, principii, valori morale, spirituale și democratice care asigură 

diversitate culturală- deviza pentru unitate emisă în data de 4 mai, 2002- „Unitate pentru 

diversitate”, care presupune democrație, pluralism, interculturalitate. Scopul comun al tuturor 

statelor membre ale Uniunii Europene a fost acela de a construi o Europă prosperă care să respecte 

identitatea, limba, cultura, credința, tradițiile fiecărui popor și care proiectează în întreaga lume 

mesaje de stabilitate, prosperitate și toleranță culturală și religioasă. 

Conceptul de dimensiune europeană în învățământ e legat de apariția și dezvoltarea ideii de 

Europă unită. În Europa unită există o educație de înaltă calitate, asigurată de diversitatea cultural- 

lingvistică, care este în concordanță cu cerințele moderne ale economiei de piață. Prin adoptarea 

politicilor europene, România încearcă implementarea unui set de însușiri caracteristice 

cetățeanului european și, de asemenea, să ofere egalități de șanse, libertate, respectarea drepturilor 

fundamentale ale oamenilor, prin respingerea violenței, a actelor discriminatorii. 

Proiectul ”EU- o stea pe steagul Europei” a fost creat având ca scop dezvoltarea 

sentimentului apartenenței europene, a capacității de comunicare, cooperare, dialog și de acceptare 

a diferențelor, respectându-i pe cei de lângă noi. Prin diverse prezentări PowerPoint, elevii au aflat 

informații elementare despre istoria, relieful, clima Europei, despre manifestări și evenimente 

importante care au loc în spațiul European, despre personalități marcante ale U.E.- politice, 

culturale, sportive, despre obiectivele turistice din Europa unită, despre simbolurile naționale și 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_ro


europene- steaguri, hărți, imnuri, fiind încurajată astfel dezvoltarea unei atitudini de protejare a 

omului privind mediul în care trăiește. 

Activitatea va fi scoasă în evidență prin crearea unei expoziții de fotografii realizate de către 

elevii participanți, selfie-uri ale acestora care au rolul de a valorifica tema și titlul proiectului. 

 
 

 

 

 

 


