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    Cu prilejul sărbătorii care marchează Ziua Europei – 9 mai, la școala noastră s-au 

desfășurat activități  prin care să-i determinăm pe elevi să înţeleagă ce înseamnă pentru ei 

U.E., ce oportunităţi noi le oferă această apartenenţă, ce valori şi capacităţi sunt necesare 

vieţuirii într-o societate democratică de acest tip. 

    Este important ca elevii să înţeleagă aplicabilitatea sintagmei „Unitate în diversitate”, atât 

la nivel macro-european, cât şi în societatea în care trăiesc. Integrarea în Uniunea Europeană 

înseamnă pentru români o lecţie de cunoaştere, recunoaştere şi acceptare. Este necesar  să-i 

învăţăm pe copii cum să trăiască într-o lume civilizată, cum să comunice cu semenii lor 

europeni, cum să le înţeleagă cultura şi arta şi cum să-i accepte şi să se facă acceptaţi. 

   Activitatea dedicată zilei de 9 mai-Ziua Europei s-a desfășurat luni, 10 mai 2021, împreună 

cu elevii de la clasele a VI-a, a VII- a și a VIII-a respectând regulile impuse. 

   La începutul activității, elevii de la clasa a VI- a au fost inițiați în cunoașterea unor elemente 

specifice Uniunii Europene. Aceștia au prezentat informații legate de semnificația acestei zile 

realizând chiar un panou tematic. Au fost enumerate  însemnele Uniunii Europene și elevii au 

realizat drapele ale țărilor membre UE. 

    La clasa a VII- a, elevii au realizat o planșă cu steagul Uniunii Europene și alte steaguri 

europene. Au decupat ecusoane și au vizionat o prezentare Power Point referitoare la 

formarea Uniunii Europene. Au realizat o expoziție cu produsele realizate. 

    Elevii de la clasa a VIII-a au prezentat rețete cu mâncăruri specifice anumitor  țări membre 

ale Uniunii Europene, la final au fost recitate câteva poezii si intonat imnul Uniunii, Odă 

Bucuriei. 

    La finalul activității, am constatat că elevii cunoșteau date importante despre Uniunea 

Europeană, erau familiarizați cu termeni specifici UE dând dovadă că știu să colaboreze în 

scopul realizării unor obiective. 
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