
 

 

Ziua Europei 

Şcoala Profesională ”Gheorghe Burac” Vlăsineşti 

 

Ziua de 9 mai este o zi de sărbătoare a păcii și unității în Europa. Pe 18 aprilie 1951, prin 

semnarea Tratatului de la Paris, lua ființă Comunitatea Economică a Cărbunelui și Oțelului, iar 

în 1957, prin Tratatul de la Roma, a fost înființată Comunitatea Economică Europeană. Data de 

9 mai a fost aleasă ca Zi a Europei de către Consiliul European la Milano în 1985. 

Ca în fiecare an, cu ocazia Zilei Europei, atât la Școala Profesională ,,Gheorghe Burac” 

Vlăsinești, cât și la Școala Gimnazială nr. 2 Sîrbi, au fost desfășurate activități specifice. Astfel, 

elevii claselor a V-a și a VI-a au realizat desene tematice, care au fost expuse pe panou și 

vizionate de elevii celorlalte clase. Desenele realizate de elevi au vizat atât  simbolurile Uniunii 

Europene, cât și realizarea de steaguri ale Uniunii Europene și ale țărilor membre. 

Elevii claselor a VII-a  s-au documentat și au prezentat, sub deviza ,,Uniți în diversitate”, 

au realizat prezentări despre câteva  țările membre ale Uniunii Europene, în care au descris aspect 

legate de turism, gastronomie, personalități culturale  și sportive ale țărilor respective. 

Elevii clasei a VIII-a au prezentat referate cu privire la istoricul Uniunii Europene, 

instituțiile europene, precum și un referat despre aderarea țării noastre la Uniunea Europeană. 

Activitățile desfășurate au avut ca obiective:  

 prezentarea statelor și însemnelor Uniunii Europene, familiarizarea elevilor cu termenii 

specifici (U.E., Parlament European, Cetățean European, etc.). 

  înțelegerea de către elevi a noțiunii ,,Unitate în diversitate”-deviză a U.E., reprezentarea 

prin lucrări plastice a unor aspecte legate de viața social și culturală din țările membre U.E.,  

 folosirea simbolisticii adecvate, să lucreze cu responsabilitate și implicare și să valorifice 

în lucrările prezentate noțiunile pe care le au cu privire la Europa și la locul României în Uniunea 

Europeană. 
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