
Școala Gimnazială „Tiberiu  Crudu” Tudora  

 

9 Mai - Ziua Europei 

Noi şi  Europa  

Odată  cu integrarea României  în marea „familie” a Europei avem acces la o noua perspectivă politică, 

economică şi culturală de care trebuie să fim conştienţi. În acest context, ne revine sarcina să îi facem pe 

copii să înţeleagă faptul că ei au o nouă cetăţenie – aceea de „cetăţeni europeni”. Cu prilejul acestui 

eveniment, care marchează Ziua Europei – 9 mai, este de bun augur  să realizăm activităţi 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. Devenită deja tradiţie 

în şcoala noastră,   această  zi cu multiple  semnificaţii  istorice a fost  sărbatorită la un nivel mai redus ca 

intensitate, ţinând cont  de contextul epidemiologic  pe care îl traversăm. Astfel,  am  implicat doar clasele  

aVII-a  A şi  B şi   mai puţine cadre  didactice:  Șfaiţer Anca (limba franceză),  Baltariu Flavia  (limba 

română) şi prof. doc. Liuţe Gheorghiţa.  Am lucrat câteva zile (discutând în prealabil cu elevii), ne-am 

organizat, am împărţit sarcinile şi le-am realizat atât cât ne-a permis timpul  şi condiţiile. 

Obiective propuse: 

 îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor  cu noţiuni despre U.E. şi curiozităţi din ţările   europene preferate; 

 reprezentarea prin lucrări plastice şi practice a unor aspecte legate de viaţa culturală, artistică şi 

socială din ţările U.E.; 

 stimularea interesului pentru lectură; 

 creşterea interesului faţă de valorile culturale europene; 

 oferirea posibilităţii de a lucra în echipă, de a colabora, în scopul realizării unor obiective. 

 

Activitati derulate: 

 realizarea unei expoziţii cu imagini din ţările  membre U.E.;  

 prezentarea unui ppt  pe înţelesul elevilor în legătură cu U.E. – simboluri, instituţii, rol; 

 realizarea de către elevi a  unor prezentări ale unor personalităţi europene; confectionarea de 

steaguri; 

 audiţia unor cântece în limbile franceză, engleză, italiană, spaniolă; 

 rezolvarea unui  rebus;  

 jocuri de asociere a unor simboluri cu ţara europeană  corespunzătoare;  jocuri de cuvinte; 

chestionar de cultură generală (în limba franceză dar şi în limba română); joc de memorie (asociere 

ţară - steag/ capitală). 


