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ABSTRACT: We developed in our school an educational project, called „Us
and Europe”. The idea was born based on the fact that Europe is proud of
its cultural and linguistic diversity and it is a beautiful continent with
a fascinating history that gave famous people in the world. The article
analyzes some of the activities through which we can determine the stu‑
dents to expand their knowledge about Europe and the European Union,
through their involvement in an educational project on European issues.
During the project we created educational learning situations with
a valuable formative and educational potential, we determined appro‑
priate teaching strategies to such situations, which were adapted to the
students and their life experiences and we highlighted the students’
creative potential. The work exhibited various activities as examples of
good practice: Power Point presentations, portfolios, completing the
tasks of worksheets, themed quizzes, sketches, press conference, the
performance of artistic and literary creations, gastronomic exhibitions,
dances, interactive games on computers, activities with students from
another country. The project’s activities have been directed as to encour‑
age children to think, to communicate, to be creative, to work, to travel
to European countries, to know what it means to be a true European.
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Când spunem Europa, vorbim de marile imperii ale lumii: Imperiul
macedonean, Imperiul roman, Imperiul francez, Imperiul rus, vorbim de
ţări europene care, de‑a lungul timpului, au controlat porţiuni întinse de
pe celelalte continente. Când spunem Europa, vorbim de diversitate cultu‑
rală şi lingivistică. Andreas Kaplan, profesor de marketing la ESCP Europe
Business School, a definit Europa ca oferind „un maxim de diversitate cul‑
turală într‑o distanţă geografică minimă”.
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Este cunoscut faptul că Europa se mândreşte cu diversitatea sa
culturală. Paul Valéry, în eseul său intitulat „Nota” sau „Europeanul”,
demonstrează că „Europa cântăreşte încă mult mai greu decât restul glo‑
bului” sau că spiritul european face coeziunea între creştinism, ştiinţă,
moştenirea romană şi cea greacă. Acelaşi Paul Valéry spunea că: „Acolo
unde numele de Cezar, Gaius, Traian şi Virgil, numele de Moise şi Sf. Paul,
numele de Aristotel, Platon şi Euclid au o semnificaţie şi valoare, acolo
este Europa. […] Cu alte cuvinte, e remarcabil faptul că naţiile Europei nu
se definesc nici prin rasă, nici prin limbă sau obiceiuri, ci prin deziderate
şi idealuri.”
Europa este casa în care trăim şi noi, românii. Europa este un conti‑
nent frumos cu o istorie fascinantă, un continent care a dăruit oameni de
ştiinţă, inventatori, artişti renumiţi în toată lumea, precum şi cunoscuţi
sportivi de succes. Continentul european deţine obiective culturale deose‑
bite, de mare valoare, precum şi arii protejate.
Cu această pledoarie pentru Europa, conştienţi că trebuie să sin‑
cronizăm învăţământul românesc cu cerinţele socio‑umane şi culturale
europene actuale şi viitoare, putem să ne adresăm elevilor din învăţămân‑
tul primar pentru a le împărtăşi din frumuseţea şi trecutul continentului.
În prezenta lucrare, ne‑am propus să facem cunoscute câteva dintre
activităţile prin care îi putem determina pe elevii noştri să‑şi îmbogăţească
cunoştinţele despre Europa (state din Europa, istorie, caracteristici geogra‑
fice, valori, curiozităţi, Uniunea Europeană), prin implicarea în acţiunile
unui proiect educaţional.
În cadrul unităţii şcolare în care funcţionez, am derulat, pe parcur‑
sul a trei ani şcolari, proiectul educaţional „Noi şi Europa” cu scopul de a
dezvolta interesul elevilor de ciclu primar pentru cunoaşterea specificului
Europei, a ţărilor de pe continentul european, precum şi a elementelor
specifice Uniunii Europene. Proiectul s‑a dorit a fi o invitaţie adresată ele‑
vilor din ciclul primar, precum şi părinţilor acestora de a descoperi Europa
împreună, o invitaţie la o călătorie plină de aventuri în timp și în spațiu
pe parcursul căreia să descoperim o mulțime de lucruri interesante despre
continentul european.
Proiectul cu titlul „Noi şi Europa” a vizat obiective precum:
– îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor cu informaţii despre Europa;
– cunoaşterea de către elevi a câtorva elemente legate de Uniunea
Europeană (scopul, anul constituirii, simbolurile Uniunii, ţări membre);
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– exersarea de către elevi a deprinderii de a lucra cu harta Europei şi cu
alte materiale informative referitoare la Europa şi la Uniunea Europeană,
special create pentru această vârstă;
– stimularea motivaţiei de a participa la acţiunile proiectului;
– stimularea creativităţii, a spiritul critic;
– dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă;
– sensibilizarea şi responsabilizarea părinţilor, a unor instituţii locale
prin implicarea în procesul instructiv prin participarea la desfăşurarea sau
susţinerea unor activităţi din programul derulat.
Rolul de profesor coordonator a fost acela de a structura, organiza
forma şi conţinutul activităţilor din cadrul programului, de a implica cât
mai mulţi elevi şi adulţi, de a stabili contacte. S‑a întocmit graficul activită‑
ţilor pe baza propunerilor cadrului didactic coordonator, a elevilor, a unor
părinţi. Este de menţionat faptul că elevii au venit cu idei la realizarea sau
îmbunătăţirea acestor activităţi.
Pe parcursul derulării proiectului educaţional s‑au creat situaţii de
învăţare cu un valoros potenţial formativ–educativ, s‑au ales strategii
didactice adecvate acestor situaţii, s‑au dezvăluit, cu grijă, semnificaţiile
umane şi sociale ale conţinuturilor ştiinţifice, s‑a pus în valoare potenţialul
creativ al elevilor, şi nu în ultimul rând s‑a asigurat o participare intensivă
a colectivului de elevi şi o mai bună personalizare a învăţării şi a predării,
cu adaptarea la particularităţile elevilor, la experienţa lor de viaţă, la posi‑
bilităţile lor reale, la motivaţiile lor.
În primul an al proiectului, în cadrul acţiunii „Să învăţăm despre
Europa!” s‑au desfăşurat activităţi de vizionare a unor materiale power
point despre Europa (aşezare, caracteristici geografice, ţări ale Europei,
obiective importante de pe continentul european, arii protejate, Uniunea
Europeană – istoric, simboluri, necesitate), România în cadrul Europei
(însemne, obiective culturale şi geografice), curiozităţi etc. Derularea pro‑
iectului a fost întregită de activităţi de confecţionare a steagului Uniunii
Europene, confecţionarea steguleţelor ţărilor membre ale U.E., confecţio‑
narea „unui altfel de steag al Europei” (machetă, colaj), învăţarea imnului
Uniunii Europene – „Odă Bucuriei”, învăţarea rolurilor scenetei „9 mai
– Ziua Europei”. Activităţile s‑au desfăşurat pe parcursul mai multor zile,
necesitând o pregătire prealabilă, şi au urmărit implicarea elevilor în rea‑
lizarea unor produse referitoare la tema aleasă care să dezvolte caracterul
practic‑aplicativ al cunoştinţelor însuşite, să le valorizeze potenţialul
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creator, să stimuleze spiritul de echipă, comunicarea între elevi. Cu oca‑
zia zilei Uniunii Europene, după prezentarea unui material power point
despre tradiţiile şi valorile U.E., elevii au prezentat produsele proiectu‑
lui în faţa unor invitaţi (colegi, părinţi, cadre didactice, reprezentanţi ai
comunităţii locale), fiind implicaţi în desfăşurarea expoziţiei cu lucră‑
rile artistico‑plastice realizate, intonarea imnului României şi al Uniunii
Europene, prezentarea scenetei „9 mai – Ziua Europei”. Un moment atrac‑
tiv pentru copii a fost antrenarea, prin jocuri pe calculator, în realizarea
unor „cumpărături” în moneda Euro sau gruparea bancnotelor şi mone‑
delor € pentru a obţine sumele cerute. Echipe de elevi de la fiecare clasă
primară au participat la concursul tematic „Micul European”, primind
diplome pe baza punctajelor obţinute. La sfârşitul activităţii, cu sprijinul
părinţilor elevilor, a fost organizat un „prânz european la şcoală” cu mân‑
căruri specifice unor ţări din Europa, care i‑a încântat foarte mult pe cei
prezenţi. Fără a neglija tradiţiile şi obiceiurile locale, elevii au participat
la activităţile dedicate Zilei Comunei cu cântece şi dansuri populare, pre‑
cum şi cu expoziţie de gustări tradiţionale, reuşind să încânte persoanele
invitate. Prin această activitate s‑a urmărit dezvoltarea unor relaţii cu insti‑
tuţiile locale, promovarea unor tradiţii şi obiceiuri ale comunităţii care să
pună în valoare potenţialul artistic al elevilor, faptul că suntem diferiţi de
ceilalţi, dar că suntem parte integrantă a unui tot, a Europei, dar şi valori
precum spiritul de echipă, comunicarea, respectul pentru cultură şi tradi‑
ţie promovate în cadrul U.E.
Proiectul educaţional „Noi şi Europa” a continuat şi în anul şcolar
2013–2014, iar tragerea la sorţi i‑a provocat pe elevii clasei a III‑a să
caute informaţii despre una din ţările Europei, şi anume despre Irlanda.
Activitatea „Să învăţăm despre Irlanda” s‑a desfăşurat în luna martie,
gazde fiind elevii clasei a III‑a care au pregătit un program de care s‑au
bucurat elevii de la celelalte clase din ciclului primar, cadre didactice şi
părinţii invitaţi. Scopul activităţii a fost informarea acestora asupra unor
elemente legate de una dintre interesantele ţări ale Europei, Irlanda:
aşezare, caracteristici geografice, repere istorice, obiective culturale şi
geografice importante din Irlanda, simboluri, curiozităţi etc. Activitatea a
debutat cu vizionarea unui material power point prezentat în mod acce‑
sibil. Elevii clasei a III‑a au pregătit sceneta „Bătrânica şi spiriduşul”, un
dans irlandez, o expoziţie gastronomică cu specific irlandez. Elevii pre‑
zenţi au fost antrenaţi în prezentarea materialului ppt, au audiat imnul
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Irlandei, au adresat întrebări, iar la sfârşitul activităţii au gustat din câteva
preparate culinare.
În luna aprilie, elevii clasei a III‑a s‑au bucurat de prezenţa în cadrul
şcolii a 12 elevi de liceu şi a două cadre didactice din Berlaar, Belgia, veniţi
să predea cursuri prin metode de educaţie nonformală. Activitatea s‑a des‑
făşurat pe parcursul a patru ore, elevii clasei a III‑a urmând activităţile a
trei ateliere: artă (realizarea unor jucării din materiale reciclabile), geo‑
grafie (jocuri prin care să dobândească informaţii despre Belgia) şi limba
franceză (jocuri de numărare, de învăţare a unor cuvinte şi expresii uzu‑
ale), dar s‑au bucurat şi de jocuri de relaxare propuse de invitaţii străini şi
discuţii libere în limba engleză.
Pe parcursul proiectului până la marcarea Zilei Europei, elevii, împăr‑
ţiţi pe grupe, au contribuit la realizarea „Cărţii Europei” prin completarea
unor fişe de lucru, compunerea unor creaţii literare, colaje cu desene,
fotografii.
Elevii clasei a III‑a au participat la activitatea dedicată zilei Uniunii
Europene – Ziua Europei este şi ziua ta, rezolvând sarcinile propuse:
concursul „Curiozităţile Europei” şi realizarea unor jucării „Caruselul ste‑
guleţele ţărilor membre ale U.E.”. Activitatea a urmărit implicarea elevilor
în realizarea unor produse care să dezvolte caracterul practic‑aplicativ al
cunoştinţelor însuşite, să le valorizeze potenţialul creator, să stimuleze spi‑
ritul de echipă, comunicarea.
În anul şcolar 2014–2015, proiectul educaţional a debutat în cadrul
programului Şcoala Altfel cu activitatea „Uniţi în diversitate!”. Scopul
activităţii a fost îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor cu informaţii despre
Europa, în general, şi despre anumite ţări din Europa, în special. Activitatea
a început cu vizionarea unui material power point prezentat în mod acce‑
sibil. Astfel, copiii şi‑au reamintit cunoştinţele despre Uniunea Europeană
dobândite în anii anteriori prin participarea la activităţile proiectului
educaţional „Noi şi Europa”, apoi au fost verificaţi printr‑un chestionar
interactiv.
Elevii clasei a IV‑a, pe care i‑am îndrumat, au fost împărţiti în patru
grupe, fiecare grupă având cerinţe specifice. Reprezentanţii grupelor au
extras câte un bileţel cu numele unor ţări din Europa şi fiecare grupă a
primit fişa corespunzătoare ţării extrase (Belgia, Bulgaria, Franţa, Italia).
Elevii au fost solicitaţi să explice de ce au fost alese aceste ţări (Belgia,
deoarece în perioada Şcolii Altfel, ne‑am bucurat, pentru a doua oară, de
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vizita unor elevi şi profesori din Belgia; Bulgaria – ţară vecină cu România;
Franţa şi Italia – ţări europene vorbitoare de limbi romanice, aşa cum au
învăţat la istorie). Elevii din fiecare grupă au avut de descoperit caracte‑
risticile importante pentru ţara aleasă aşa cum arată legendele din fişe. În
plus, toate grupele au avut de realizat acelaşi tip de fişă şi pentru România.
La finalul activităţii, elevii au completat fişa Blazonul României (numele
ţării, steagul, costume tradiţionale, obiceiuri şi tradiţii româneşti, gastro‑
nomie, personalităţi ale României, simbolul asociat ţării).
A doua activitate a proiectului din acest an şcolar a fost dedicată Zilei
Uniunii Europene sub forma unei conferinţe de presă. La nivelul cla‑
sei am organizat un atelier de lucru, imaginându‑ne că participăm la o
conferinţă de presă constituită din invitaţi şi jurnalişti aleşi din rândul
elevilor. În cadrul conferinţei de presă, elevii „comisari U.E.” au răspuns
întrebărilor adresate de către „jurnalişti”. Elevii‑jurnalişti s‑au prezen‑
tat, anunţând revista/ziarul/postul TV sau radio pe care o/îl reprezentau,
şi adresau întrebări fiecărui invitat. Au fost abordate subiecte legate de
Uniunea Europeană. Exemplificăm câteva dintre întrebările pe care elevii
„jurnalişti” le‑au adresat „comisarilor U.E.”: De ce 9 mai este o zi specială?;
Ce este Uniunea Europeană?; Care sunt etapele creării Uniunii Europene?; Care
sunt cele mai vorbite limbi din Europa? Câte limbi se vorbesc în U.E.?; Care
este deviza UE.?; Câte stele are drapelul UE.? Ce semnificaţie are?; Care este
moneda europeană şi cum a fost aleasă aceasta?; Ce putem asocia cu Uniunea
Europeană?; Care este importanţa U.E.? etc.
Cu ocazia zilei Europei 2015, în cadrul şcolii s‑a organizat „Crosul
Europei”. Elevii clasei a IV‑a au participat la activitate alături de colegii de
la clasele primare (aproximativ 90 de elevi).
În fiecare an de derulare a proiectului, elevii au realizat şi prezen‑
tat compoziţii plastice şi literare cu tematica „Călătorind prin Europa” în
cadrul orelor de educaţie plastică şi de limba şi literatura română.
Evalurea proiectului s‑a realizat prin mai multe modalităţi:
– completarea portofoliului proiectului;
– produsele finale ale proiectului (fişe de lucru, expoziţii cu lucrări şi
fotografii etc.);
– impresii ale elevilor, cadrelor didactice, părinţilor, invitaţilor speciali;
– realizarea unor materiale ppt şi postarea pe site‑ul didactic.ro;
– aplicarea unor chestionare;
– întocmirea unor rapoarte finale.
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În concluzie, obiectivele proiectului educaţional „Noi şi Europa” au
fost menite să conducă la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor cu informaţii
despre continentul european şi despre România ca parte a acestui conti‑
nent, păstrarea şi conservarea patrimoniului cultural şi natural al Europei,
în speţă al României, respectarea valorilor şi însemnelor europene, pre‑
cum şi ale ţării de origine. Activităţile din program au fost direcţionate
spre a încuraja copiii să gândească, să comunice, să fie creativi, să colabo‑
reze, să se manifeste prietenos, să călătorească în ţările europene, să ştie
ce înseamnă să fii un adevărat european – a participa la imaginarea şi la
construirea unui tărâm comun de libertate capabil să transforme întreaga
lume într‑o lume mai bună, locuită de cetăţeni liberi şi responsabili.
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