
Claudia BORCA                  Mariana   CRAȘOVAN 

      

             

ÎNVAŢĂ, POVESTEŞTE, TRĂIEŞTE 

EUROPA LA ŞCOALĂ!                                                                                    

GHID DE BUNE PRACTICI       
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Învaţă, povesteşte, trăieşte Europa la şcoală!  

Ghid de bune practici 

 

 

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul 

prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia 

Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi 

folosit conţinutul informaţiei. 

 

 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 

Învaţă, povesteşte, trăieşte Europa la şcoală! Ghid de bune practici /  

coord.: Claudia Borca, Mariana Craşovan. 

Timişoara: Editura Universităţii de Vest, 2019 

Conţine bibliografie 

 ISBN 978-973-125-733-4 

I. Borca, Claudia (coord.) 

II. Craşovan, Mariana (coord.) 

 

 

 



Învaţă, povesteşte, trăieşte Europa la şcoală! Ghid de bune practici 

Penser, raconter, vivre l’Europe à l’école” (PEREV) 
587757-EPP-1-2017-RO-EPPJMO-PROJECT 

 

 

 

1 
 

 

Cuprins  

Introducere...............................................................................................................................2 

Analiza curriculară. Programe școlare învățământ primar.................................................... ..4 

Aspecte ale identității culturale europene în studiul muzeelor în mod interactiv..................18 

Tema 1 - Patrimoniul cultural european (1)...........................................................................20 

Tema 1  - Patrimoniul cultural european (2)..........................................................................23 

Tema 2 - Europa – geografie .................................................................................... 26 

Tema 3 - Scurt istoric al Uniunii Europene................................................................. 28 

Tema 4  - Uniunea Europeană – însemne ................................................................... 30 

Tema 5 - Uniunea Europeană  - State membre ............................................................ 33 

Tema 6 - Instituții ale Uniunii Europene .................................................................... 36 

Tema 7 - Drepturile copilului ................................................................................... 38 

Tema 8 - Democrație .............................................................................................. 42 

Tema 9 - Statul de drept .......................................................................................... 44 

Tema 10 - Diversitate culturală ................................................................................ 47 

Bibliografie ........................................................................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Învaţă, povesteşte, trăieşte Europa la şcoală! Ghid de bune practici 

Penser, raconter, vivre l’Europe à l’école” (PEREV) 
587757-EPP-1-2017-RO-EPPJMO-PROJECT 

 

 

 

2 
 

Introducere  

 

Proiectul Jean Monnet „Penser, raconter, vivre L’Europe à l’école” (587757-EPP-1-

2017-1-ROEPPJMO-PROJECT) a fost implementat în perioada 2017 – 2019 de 

Departamentul de Științe ale Educației, Facultatea de Sociologie și Psihologie, 

Universitatea de Vest din Timișoara. 

Scopul acestui proiect a fost acela de a promova valorile europene și de a instrui 

cadrele didactice din învățământul primar pentru a proiecta  activități interdisciplinare 

despre UE, prin abordări didactice interactive inovatoare. Promovarea moștenirii 

europene prin activități formale, non-formale și informale poate crește conștientizarea 

cu privire la apartenența la un spațiu cultural, atât pentru profesori cât și pentru elevi, 

pentru a consolida trecerea de la cetățenie la o identitate europeană. 

Proiectul a examinat noi perspective de transformare în realitate a ideii de „învățare 

despre UE”. Formarea identității europene este un proces îndelungat, menit să înceapă 

cu fundamentele sale de la vârste fragede. Astfel, la nivelul școlii primare, într-o 

manieră ludică, au fost proiectate și implementate diferite activități de învățare, de 

către profesori instruiți care stăpânesc cunoștințe despre UE. Prin legende, povești 

despre experiențe personale în spațiul european, basme, participarea la activități 

culturale despre Spațiul Comun European, UE poate deveni o realitate familiară 

pentru micii cetățeni. 

Cei peste 100 de profesori care au participat la programul de formare ABC Europe au 

avut ca sarcină transpunerea didactică a cunoștințelor și metodologiei dobândite în 

perioada de formare (iunie – iulie 2018) în activități interactive și distractive, care 

vizează învățarea UE și crearea sentimentului de identificare cu spațiul cultural 

european. Activitățile de învățare au vizat formarea competențelor trans-curriculare 

privind principiile și valorile UE, de la programe de învățământ pentru discipline le 

școlare și activități extracurriculare. Disciplinele vizate au fost: literatura, limbile 

moderne, istoria și geografia, artele și științele, educația civică. Transpunerea 

didactică a avut ca scop dobândirea de cunoștințe despre UE sub forme distractive: 
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legende, experiențe personale în Europa, basme, concursuri școlare, excursii, vizite la 

muzee etc.  

Proiectele didactice au fost dezvoltate într-o abordare inter și   multi - disciplinară, 

pentru a crea elevilor reprezentări profunde asupra spațiului european și a valorilor 

comune, în conformitate cu sugestiile metodologice date în timpul programului de 

formare ABC Europe.  

Cele mai bune proiecte au fost selectate, în vederea publicării acestui Ghid de bune 

practici, care aduce laolaltă experiențele a trei profesori pentru învățământul primar 

din Timișoara, prin generarea de situații creative care stimulează reflecția asupra 

posibilității de integrare a temelor despre UE într-o manieră inovatoare, atractivă și 

ludică în curriculum. 

Sperăm că veți considera acest ghid ca fiind un instrument util pentru proiectarea 

activităților formale și nonformale menite să construiască și să consolideze identitatea 

europeană a elevilor în învățământul primar. 

 

Lector univ. dr. Claudia Borca 

Director proiect PEREV 
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Analiză curriculară 

Programele școlare pentru învățământul primar 

 

 

Conf. univ. dr. Mariana Crașovan 

Asist. univ. dr. Ramona Tutunaru 

Departamentul de Științe ale Educației 

Universitatea de Vest din Timișoara 

 

Scopul analizei curriculare a fost acela de a identifica problematica Uniunii 

Europene în documentele curriculare din ariile curriculare Limbă și comunicare și Om 

și societate. Principalele elemente vizate au fost: analiza filosofiei curriculare a 

disciplinei, analiza competențeleor generale și specifice ale disciplinei de învățământ, 

analiza sugestiilor metodologice și analiza eventualelor elemente de 

interdisciplinaritate. 

Am analizat următoarele documente curriculare:  

1. Comunicare în limba română, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, 

aprobate prin Ordin al Ministrului nr. 3418/19.03.2013 

2. Limba și literature română, clasa a III-a și a IV-a, Anexa 2 la Ordin al 

Ministrului Educației Naționale nr. 5003/2.12.2014 

3. Istorie, clasa a IV-a, Anexa 2 la Ordin al Ministrului Educației Naționale nr. 

5003/2.12.2014 

4. Geografie, clasa a IV-a, Anexa 2 la Ordin al Ministrului Educației Naționale 

nr. 5003/2.12.2014 

5. Educație civică, clasa a III-a și a IV-a, Anexa 2 la Ordin al Ministrului 

Educației Naționale nr. 5003/2.12.2014.  

Programele pentru învățământul primar sunt structurate astfel: nota de prezentare, 

competențe generale, care rămân aceleași pe toată perioada studierii unei discipline 

pe durata unui ciclu de școlaritate, competențe specific (urmărite a fi 

dezvoltate/formate) pe durata unui an școlar), exemple de activități de învățare, 

conținuturi și sugestii metodologice.  
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Aria curriculară Limbă și comunicare  

Raportat la economia planului de învățământ, ariei curriculare Limbă și 

comunicare îi este alocat numarul cel mai mare de ore de-a lungul întregului 

învățământ primar, lucru explicabil și prin faptul că disciplinele din această arie 

curriculară acoperă două competențe cheie, respective comunicarea în limba maternă 

și comunicarea într-o limbă de circulație internațională. Comunicarea în limba română 

are allocate un număr de 5 ore în clasa pregătitoare, 7 ore în clasa I și 6 ore pe 

săptămână în clasa a II-a. In clasele a III-a și a IV-a, numărul de ore alocat studierii 

disciplinei Limba și literature română este de 5 ore.  

Analizând programele școalare menționate, observăm că la nivelul 

competențelor, nu identificăm elemente de conectivitate cu tematica studierii Uniunii 

Europene în școli. Curriculumul disciplinei are în vedere modelul comunicativ-

funcţional, axându-se pe comunicare ca domeniu complex ce înglobează procesele de 

receptare a mesajului oral şi scris precum şi cele de exprimare orală şi scrisă. Putem 

considera în schimb, că această disciplină constituie fundamentul prin care se pot 

forma/dezvolta alte competențe.  

Am identificat, în cadrul programei școlare, câteva exemple de activități de 

învățare, care pot conduce la crearea unor contexte de învățare în care să se regăsească 

parte a valorilor Uniunii Europene, repectiv sentimentul de apartenență la un grup: 

clasa, familie, comunitate, cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor; cunoașterea unor 

autori relevanți; respectarea individualității umane, a punctelor de vedere personale. 

Exemplificăm câteva activități de învățare regăsite în programele școlare:  

Activități de învățare (clasa a II-a): 

-activități dedicate unor scriitori, Zilei Mondiale a cărții 

-oferirea unor informații despre sine, despre familie, colegi, activitățile preferate  

-citirea unor cărți, povești, poezii, articole, enciclopedii 

-vizite la muzee, case memoriale.  

Activități de învățare (clasa a III-a și a IV-a) 
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-organizarea unui eveniment în şcoală/ comunitate 

 - promovarea unei idei/ a unor produse  

 - participarea la campanii de susţinere/ de atragere a atenţiei asupra unei probleme 

 - exprimarea propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut, o întâmplare trăită, un 

eveniment public etc. 

Conținuturile  din aria curriculară Limbă și comunicare sunt explicit legate de 

dezvoltarea competenței de comunicare, atât orală, cât și scrisă.  

În programa de limbă și literatură română pentru clasa a III-a regăsim o serie 

de recomandări bibliografice, respectiv autori din literatura română și literatura 

universală. Listele de autori și titluri sunt orientative, în manualele școlare, autorii au 

libertatea de a introduce ce texte literare doresc și care servesc și contribuie la 

realizarea competențelor și sunt posibil de înțeles de elevii de o anumită vârstă.  

 Aria curriculară Om și societate  

Disciplina Istorie  se studiază în clasa a IV-a, 1 oră pe săptămână.  

Demersurile de predare-învățare-evaluare propuse prin actuala programă se situează 

într-un context mai larg, conturat în câteva documente europene relevante:  

- Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind 

competențele cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți (2006/962/EC);  

- Recomandarea Consiliului Europei privind predarea istoriei (15/2001);  

- Convenția UNESCO pentru păstrarea/salvarea patrimoniului intangibil (2003);  

- OMECT privind dezvoltarea problematicii diversității în curriculumul național 

(1529/18.07.2007). 

Analizând programa școlară a acestei discipline, două competențe generale pot 

fi de ajutor/suport în înțelegerea problematicii noastre ca oameni, înțelegerea faptelor, 

realităților și contextelor internaționale, dar și naționale: Explorarea surselor relevante 

pentru a înțelege fapte și evenimente din trecut și din prezent; Formarea imaginii 

pozitive despre sine și despre ceilalți 

In programă regăsim următoarele competențe specifice asociate cu câteva exemple de 

activități de învățare relevenate. Menționăm câteva dintre acestea: 
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Competență specifică/activități de învățare subsumate:  

 Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de instrumente, inclusiv 

tehnologiile de informare și comunicare : 

- căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în discuție  

- observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse care să ofere informații din prezent și 

din trecut, în timpul lecțiilor desfășurate în școală sau în afara ei (de exemplu, muzee, 

case memoriale, biblioteci)  

- citirea și comentarea unor imagini/fotografii - descrierea unor fotografii ilustrând 

locuri, clădiri, preocupări ale oamenilor din localitatea natală  

 Recunoașterea asemănărilor și deosebirilor dintre sine și celălalt, dintre 

persoane și grupuri 

 - identificarea unor modalități în care ar fi putut acționa în anumite împrejurări din 

viața personală (de exemplu, exerciții de tipul „Ce ai făcut atunci ...?, Ce ai fi putut 

face ...? Ce ai face acum …?”) 

- stabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a asemănărilor și deosebirilor dintre 

fapte/evenimente, personalități, monumente  

-redactarea unor texte în care să se evidențieze atitudinea față de fapte/evenimente, 

personalități din trecut  

 Manifestarea unei atitudini deschise in cazul unor situații care presupun 

comunicarea: 

  - realizarea pe grupe a unor postere/afișe pentru comemorarea/sărbătorirea unor 

evenimente/personalități  

-proiectarea și realizarea unui colț muzeistic al clasei și utilizarea obiectelor 

colecționate în diferite ocazii - realizarea și prezentarea unor jurnale de călătorie 

 

Conținuturile disciplinei sunt organizate pe domenii de conținut. În cadrul domeniului 

Trecutul și prezentul din jurul nostru, regasim teme de conținut precum: Comunitatea 

locală și națională: teritoriu, locuințe și viață cotidiană, tradiții, sărbători, religie, 

monumente ale eroilor Comunități ale minorităților pe teritoriul de azi al României 
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Copilăria de ieri și de azi în comunitatea locală  Popoare de ieri și de astăzi: localizare 

pe hartă, ocupații, tradiții, obiceiuri, sărbători  Cunoașterea lumii prin călători. Aceste 

teme pot contribui la dezvoltarea sentimentului de patriotism, prin cunoașterea 

specificului comunității locale și naționale în care trăim.  

In cea mai mare parte, accentul se pune pe istoria României, dar există trimiteri 

și la istoria Europei. Explicit, la nivel de conținuturi, partea de integrare a acestor 

noțiuni ce vizează istoria națională, într-un context mai larg, european, rămâne la 

latitudinea cadrului didactic.  

Deși în urma analizei conținuturilor stricto senso, nu se evidențiază foarte 

multe elemente ce țin de istoria europeană, recomandările metodologice și de abordare 

a conținuturilor, pe care le regăsim în programă converg spre ideea respectării predării 

istoriei ca disciplină integrată, respectv valorificarea contextului 

european/internațional în învățarea istoriei naționale. Profesorul va putea negocia cu 

elevii opțiunile pentru teme de istorie europeană și națională. Acest mod de aplicare a 

programei răspunde unui principiu de proiectare curriculară care propune 

valorificarea contextului școlii, în funcție de interesele elevilor, de resursele didactice, 

de elemente suport pe care le poate oferi școala și chiar de opțiunea pentru un demers 

didactic mai tradițional sau mai inovativ. În acest context, recomandăm ca profesorii 

să abordeze din perspectivă europeană cel puțin una dintre temele subsumate fiecărui 

domeniu.   

 Remarcăm câteva sugestii de integrare a temelor ce vizează realități istorice în 

cadrul altor discipline de învățământ. Integrarea poate fi realizată la nivelul 

competențelor vizate sau la nivelul unităților de conținut.  Există în programă câteva 

exemple, pe care le redăm în continuare:  

a. Tema Figuri legendare de voievozi, domnitori și conducători locali în opere literare 

și istorice (Istorie) se poate corela cu temele Raporturile noastre cu ceilalți oameni și 

Valori, norme și comportamente moral-civice (Educație civică) și cu tema Viața 

creștinului împreună cu semenii (Religie). Astfel, se pot susține reciproc, în formarea 

lor, competențele Recunoașterea asemănărilor și a deosebirilor dintre sine și celălalt, 
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dintre persoane și grupuri (Istorie), Recunoașterea unor comportamente moral-civice 

din viața cotidiană, Deosebirea comportamentelor prosociale de cele antisociale 

(Educație civică) și Evaluarea modului în care sunt aplicate reguli de comportament 

moral-creștin, în diferite contexte de viață (Religie). Din perspectiva conținuturilor 

propuse, tema de istorie ar putea fi îmbogățită prin discutarea valorilor moral-

religioase pe care le-au promovat acești conducători. Paleta de activități aflate la 

îndemâna cadrului didactic este foarte variată: mini-proiecte individuale sau de grup, 

realizarea de mici narațiuni pe baza unor informații obținute de la ceilalți (familie, 

cunoscuți), transpunerea în mici scenete a unor fapte sau a unor atitudini, ilustrarea 

prin desene a calităților/defectelor conducătorilor, antrenarea în concursuri de tipul 

„Cine știe, câștigă!”, pe tema faptelor și comportamentelor acestor figuri legendare 

etc.  

b. Temele Comunitatea locală și națională (Istorie), De la orizontul local la țară 

(Geografie), Locuri de apartenență (Educație civică) și domeniul Mari sărbători 

creștine (Religie) pot fi abordate integrat. Ele constituie suport pentru formarea unor 

competențe specifice pentru fiecare dintre disciplinele menționate. În acest scop, se 

pot realiza activități diverse, așa cum sunt: - proiecte de grup, cu teme precum „Ce am 

aflat despre satul/ orașul meu?”, „Jurnalul localității mele” „Ziua localității mele” 

(care să se concretizeze fie în expunerea de către elevi a unor date privind comunitatea 

locală, obținute prin chestionarea membrilor familiei sau a unor apropiați, fie în 

alcătuirea unui mic „jurnal”, în care fiecare să consemneze, într-o manieră proprie, 

părerea despre propria localitate, despre particularitățile sale istorico-geografice și alte 

elemente ale specificului cultural local); - expoziție alcătuită din desene ale elevilor 

(„Eu în/și localitatea mea”) – desene care să exprime plastic modul în care aceștia 

percep comunitatea locală/de apartenență și care să respecte, la alegere sau integral, 

cerințe precum: de a surprinde cum arăta în trecut și cum arată în prezent localitatea, 

ce are ea specific din perspectiva mediului cultural sau a mediului natural; - realizarea 

de jocuri de rol, pentru simularea diferențelor/ particularităților comportamentale și 

acționale ale elevilor în condițiile în care li s-ar schimba identitatea/localitatea de 



Învaţă, povesteşte, trăieşte Europa la şcoală! Ghid de bune practici 

Penser, raconter, vivre l’Europe à l’école” (PEREV) 
587757-EPP-1-2017-RO-EPPJMO-PROJECT 

 

 

 

10 
 

domiciliu/ orizontul local de viețuire („În ce fel m-aș manifesta dacă m-aș fi născut și 

aș locui în …); - alegerea și confecționarea, de către elevi, a unor simboluri 

reprezentative pentru casa/ domiciliul și pentru școală (de exemplu, ecusoane, 

realizate pe post-it-uri, etichete etc.), și amplasarea acestora pe harta localității, 

reliefând deopotrivă deosebirile de amplasare, relațiile de vecinătate cu ceilalți colegi 

și, în final, particularitățile propriei comunități față de altele („Unde și cine sunt 

eu/Unde și cine suntem noi?”). 

Disciplina Geografie  se studiază la clasa a IV-a, 1 oră pe săptămână.  

Dintre competențele generale, competența integrativă, care presune o abordare 

interdisciplinară este Dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea orizontului local, a 

ţării şi a lumii contemporane. Considerăm această afirmație mai degrabă un scop, o 

finalitate generală a disciplinei, decât o competență generală, dată fiind formularea ei 

și faptul că este foarte greu măsurabilă într-un context real. Dincolo de aspectul 

referitor la formularea acesteia, această finalitate o putem considera drept una ce are 

legătură cu Uniunea Europeană, cu dezideratele acesteia, acela de a fi membri ai unui 

univers local, regional și european, de a înțelege lumea complexă în care trăim. 

Competențele specifice sunt corelate cu activitățile de învățare. Printre cele 

identificate ca având legătură cu problematica Uniunii Europene, sunt următoarele: 

4.1. Dezvoltarea curiozității de cunoaștere a elementelor geografice caracteristice 

orizontului local, țării și lumii  

 - raportarea spațială a unor evenimente și fenomene care au loc în timp real în 

orizontul local, în țară, în Europa și în lume 

4.3. Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea și înțelegerea diversității naturale și 

umane: 

- prezentarea unor elemente observabile referitoare la diversitatea naturală și umană 

(peisaje, grupuri și colectivități umane etc.)  

- afirmarea respectului pentru diversitatea naturală și umană  

Referitor la domeniile de conținut, evidențiem domeniul România în Europa și pe 

glob, cu următoarele subteme: 
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- Europa – un continent al planetei 

 - Europa – scurtă caracterizare geografică - Europa și România – elemente comune   

-Uniunea Europeană 

 Terra:  – planeta noastră - Caracteristici generale (formă, mărime, mișcări) - 

Continente și oceane 

Observăm teme de conținut specifice, care tratează tema României în context 

european și internațional, chiar dacă preponderent din punct de vedere 

geografic. De remarcat este tema distinctă Uniunea Europeană, în care accenul 

e pus tot pe elemente geografice, de tip țări, capitale, poziționare geografică 

etc.  

Sugestiile metodologice, ca la toate programele școlare analizate, evidențiază 

recomandările de a utiliza metode activ participative, centrate pe elev, care să 

pornească de la experiența anterioară a elevului și să includă elemente de situații 

problemă cu care elevul se poate confrunta în lumea reală.  

 

Educație civică se studiază în clasele a III-a și a IV-a din învățământul primar, câte o 

oră pe săptămână. 

Demersurile de educare civică propuse prin actuala programă sunt 

concordante cu spiritul și cu recomandările cuprinse în: 

 - Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind 

competențele cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți (2006/962/EC);  

- Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale pentru Educație în secolul al 

XXI-lea; 

 - Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, 1989. 

Am identificat în programele menționate anterior, câteva competențe relevante și 

activități de învățare subsumate: 
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Competențe specifice și exemple de activități de învățare  

1. Aplicarea unor norme de conduită în viața cotidiană  

Clasa a IV-a 

 

1.1. Recunoașterea locurilor de apartenență (locală, națională, europeană) 

în care se integrează persoana  

- exerciții de prezentare a localității și a domiciliului  

- realizarea unor colaje cu imagini, fotografii care prezintă elemente specifice 

ale localității în care trăiește elevul, ale țării natale/țării în care locuiește acesta, 

ale spațiului european  

- realizarea unor desene, colaje cu ocazia unor evenimente sărbătorite la nivel 

local, național, european (de exemplu: „Nedeia Munților”, „Ziua Națională a 

României”, „Ziua Europei”) 

 

1.2.Identificarea unor elemente relevante pentru apartenența la diferite 

comunități (locală, națională, europeană)  

- realizarea unor desene, colaje care ilustrează tradiții locale - exerciții de 

recunoaștere a însemnelor țării, a însemnelor Uniunii Europene  

- lecturarea/audierea unor texte literare, istorice, care evocă manifestări ale 

dragostei față de țară  

- vizionarea unor filme/imagini care prezintă elemente specifice țărilor membre 

ale Uniunii Europene 

 

 

 

 

2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte 

de viață din mediul cunoscut 
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Clasa a IV-a 

2.3. Deosebirea comportamentelor prosociale de cele antisociale  

- finalizarea unor povestiri orale cu început dat, prin care să se pună în 

evidență comportamente bazate, de exemplu, pe ajutorare, cooperare, 

toleranță 

- exerciții de manifestare a acordului față de comportamente bazate pe 

ajutorare, cooperare, toleranță și a dezacordului față de comportamente 

conflictuale, agresive 

 

2.4. Identificarea drepturilor universale ale copilului 

- exerciții de identificare a drepturilor universale ale copilului și a 

responsabilităților care decurg din asumarea acestora, în imagini, texte sau 

în cazuri date 

 - recunoașterea în imagini, texte sau în cazuri date, a unor situații de 

respectare/încălcare a drepturilor copilului 

 - studii de caz pentru discutarea consecințelor care decurg din încălcarea 

drepturilor copiilor  

- activități în grupuri mici pentru ilustrarea, în modalități alese de elevi, a 

unor drepturi ale copilului (de exemplu, prin formularea unei explicații, 

realizarea unui dialog, a unei scheme, a unui desen, prezentarea unei 

pantomime 

 

 

 

 

 

3. Cooperarea cu ceilalți pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, 

manifestând disponibilitate  

Clasa a III-a Clasa a IV-a 
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3.1.Relaționarea pozitivă, în 

grupuri mici, pentru 

rezolvarea unor sarcini simple 

de lucru 

-participarea la jocuri de rol care 

valorizează relaționarea pozitivă cu 

copiii care provin din grupuri etnice, 

culturale, sociale diferite sau care au 

nevoi speciale 

 

*3.3. Participarea la proiecte simple 

cu conținut moral-civic, în cadrul 

clasei, al școlii sau al comunității 

locale   

- implicarea, la nivel de clasă, școală 

sau la nivelul comunității locale, în 

proiecte simple, pe diferite teme cu 

conținut moral-civic - participarea 

activă la realizarea proiectelor propuse 

de cadrul didactic, pe diferite teme (de 

exemplu, valorificarea activităților 

tradiționale/tradițiilor din comunitatea 

locală, ocrotirea mediului înconjurător 

apropiat) 

3.1.Relaționarea pozitivă, în 

grupuri mici, pentru rezolvarea 

unor sarcini simple de lucru 

-participarea la jocuri de rol care 

valorizează relaționarea pozitivă cu 

copiii care provin din grupuri etnice, 

culturale, sociale diferite sau care au 

nevoi speciale 

 

*3.3. Participarea la proiecte simple cu 

conținut moral-civic, în cadrul clasei, 

al școlii sau al comunității locale   

- implicarea, la nivel de clasă, școală sau 

la nivelul comunității locale, în proiecte, 

pe diferite teme cu conținut moral-civic 

 - participarea activă la realizarea 

proiectelor propuse de cadrul didactic, pe 

diferite teme (de exemplu, valorificarea 

activităților tradiționale/tradițiilor din 

comunitatea locală, ocrotirea mediului 

înconjurător apropiat, cunoașterea 

monumentelor din România incluse în 

patrimoniul mondial UNESCO) 

 

 

Conținuturi 

Domenii Clasa a III-a Clasa a IV-a 

Persoana Noțiunea de persoană Locuri de apartenență 
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Trăsături morale ale 

persoanei 

 Apartenența locală 

 - Localitatea și domiciliul 

 - Tradiții locale  

Apartenența națională  

- Țara natală și, după caz, țara în 

care locuim 

- Însemnele țării: drapelul, 

imnul, stema, ziua națională 

 - Dragostea față de țară 

 Apartenența europeană  

- România, membră a Uniunii 

Europene 

 - Însemnele Uniunii Europene: 

drapelul european, imnul 

european, ziua Europei 

Raporturile 

noastre cu 

lucrurile și 

ființele  

Raporturile noastre cu 

ceilalți oameni - Grupuri 

mici din care facem parte 

(familia, grupul de prieteni, 

grupul de joacă, grupul de 

învățare) și relațiile dintre 

membrii acestora - Reguli 

ale grupului: drepturi și 

îndatoriri în cadrul 

grupurilor mici  

Raporturile noastre cu ceilalți 

oameni. Valori, norme și 

comportamente moral-civice   

Valori morale  

- bine/rău  

-altruism/egoism  

- cinste/necinste  

- respect/lipsă de respect  

- responsabilitate/lipsă de 

responsabilitate  

- solidaritate/lipsă de solidaritate  

 

Comportamente moral-civice 
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-comportamente prosociale 

(ajutorare, cooperare, 

competiție, toleranță, sprijin, 

voluntariat) și antisociale 

(conflictuale, agresive) 

 

Sugestii metodologice pentru disciplina educație civică au ca principiu de bază 

implicarea elevilor, folosirea metodei proiectelor. Pentru exemplificare, amintim: 

Târg de Pște/Mărțișor, Obiceiuri de iarnă, Călător prin țara mea, Călător prin Europa.  

Fiind o disciplină ale cărei competențe vizează în mod explicit integrarea în 

comunitate, în programa școlară se accentuează importanța unor activități care să se 

desfășoare atât în contexte formale (sălile de clasă), cât și nonformale și informale (în 

cadrul parteneriatului școală-familie, comunitate), care pot valorifica, în sens creativ 

și constructiv, experiența copilului, precum.  

În cadrul acestei discipline, așa cum era și ușor de anticipat, regăsim clar definite 

competențe, activități de învățare și conținuturi care au o strânsă legătură cu 

problematica UE. 

Pe lângă trunchiul comun, respectiv disciplinele obligatorii a fi studiate de toți elevii, 

există și curriculum la decizia școlii, în care cadrele didactice au oportunitatea de a 

propune o disciplină opțională din oferta ministerului sau au libertatea de a crea o 

nouă disciplină, la inițiativa cadrului didactic.  

Analizând lista disciplinelor care fac parte din curriculum la decizia școlii pentru 

învățământul primar, regăsim următoarele discipline care pot fi circumscrise 

problematicii Uniunii Europene, precum:  

 Educație europeană 

 Educație pentru societate (clasele I și a II-a) 

 Pregătiți pentru viață 

 Mai întâi caracterul 
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Referitor la disciplinele la inițiativa cadrelor didactice sau la activitățile nonformale 

și informale ce pot avea ca tematică anumite aspecte ale Uniunii Europene, acestea 

pot fi identificate doar printr-o analiză de nevoi realizată în mod direct în rândul 

cadrelor didactice. 

 

In loc de concluzii..... 

În acest raport am analizat documentele curriculare din ariile curriculare Limbă și 

comunicare și Om și societate, respectiv programele școlare aferente discipline lor 

Limbă și literatură română, Istorie, Geografie, Educație civică și lista de discipline 

opționale pentru ciclul primar, propusă de experții din minister. 

 

În urma analizei documentelor curriculare, am putut observa următoarele: 

-disciplina Limbă și comunicare nu are competențe explicite referitoare la 

problematica UE; ele pot fi integrate în textele studiate, predominant începând cu 

clasa a II-a, la nivel de conținuturi; în ceea ce privește dezvoltarea unor valori 

specifice UE, aceastea se pot regasi doar în urma activităților didactice concrete de la 

clasă 

-disciplinele din aria curriculară Om si societate au competențe explicit prevăzute care 

permit o integrare și o predare integrată, atât la nivelul conținuturilor/tematicii, cât și 

la nivelul competențelor 

-Programa la disciplina Istorie, alături de programa disciplinei Educație civică, sunt 

singurele discipline în care sunt sugerate elemente de abordare integrată a 

temelor; 

- Deși filosofia programelor este aceea a unui învățământ centrat pe competențe, încă 

acest lucru rămâne un deziderat spre care tindem. Din păcate, accentul cade pe 

conținuturi adeseori și pe tratarea lor din perspectiva separată a discipline lor 

de învățământ. 
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Aspecte ale identității culturale europene în studiul muzeelor în mod interactiv  
 

 
Dorina Maria Lobonţ  

Profesor pentru învățământ primar 

Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara 

 

 
Lucrarea de faţă oferă modele de bune practici în studiul aspectelor de 

identitate culturală ale unui popor european prin intermediul utilizării Internetului, al 

explorării practice a unor medii educaţionale diverse: muzee, parcuri cu monumente 

etc. prin metoda SMILE (Schools Museums Internet Learning Education) prezentată 

în cadrul proiectului Grundtvig- SMILE Lisbon, din Portugalia. 

Metoda SMILE exprimă un mod flexibil de descoperire a identităţii culturale a 

unui popor explorând muzeele europene, veritabile tezaure culturale. SMILE este un 

acronim în engleză, provenind de la alăturarea cuvintelor: şcoli, muzee, Internet, 

învăţare,  educaţie, care ilustrează prin exemple, modalităţi de utilizare a Internetului 

în educaţia extraşcolară, practicată în studiul muzeelor, prin explorarea platformelor 

educaţionale www.sharinglandscapes.eu, http://photosynth.net/, a aplicaţiei webquest 

precum și a codurilor QR. 

La cursul de formare ”SMILE Lisbon“, organizat de instituţia suedeză Tinta 

Education (Lisabona, Portugalia, 2013) a fost abordată o temă modernă şi atractivă: 

parteneriatul dintre școli și muzee, ca modalitate de descoperire a elementelor de 

identitate culturală europeană.  

Pe parcursul workshopurilor organizate la Escola Secundária Artística 

António Arroio şi în câteva muzee din Lisabona- Muzeul de Artă Antică, Muzeul 

Ceramicii, Mănăstirea Jeronimos, Turnul Belem au fost structurate module tematice 

cu activităţi practice precum: „Make your own museum“, „Students and Museums“, 

„Reading Museums“, „Making a Museum of Europe“. La curs au participat profesori 

din Romania, Suedia, Franţa, Grecia, Cehia, Italia şi Ungaria care au lucrat în echipe 

http://www.sharinglandscapes.eu/
http://photosynth.net/
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şi au avut de realizat câte un proiect cuprinzând activităţi pentru orele de curs sau 

pentru cele extraşcolare, valorificând experienţa fiecăruia în abordarea temei cursului 

şi utilizarea tehnologiei informaţionale prin webquest,  http://photosynth.net/.  

Pentru realizarea unui photosynth, o aplicaţie preluată de pe 

http://photosynth.net/  e necesar să fie utilizate minim 12 fotografii din diferite 

perspective ale aceluiaşi loc, prin rotirea aparatului foto/ camerei aparatului digital, 

care să fie apoi introduse în photosynth. Automat programul compilează imaginile 

astfel încât să putem naviga la propriu în acel loc prin intermediul fotografiilor, cu 

efect 3D, reuşind să realizăm adevărate expoziţii virtuale. 

O astfel de experienţă este extrem de utilă, iar tehnicile moderne de folosire 

ale unor platforme e-learning sau Apps-urilor în studiul muzeelor reprezintă exemple 

de bună practică, uşor de aplicat în activităţile extraşcolare. 

În cadrul activităților cu elevii am abordat metoda SMILE în mod creativ, 

utilizând și „vânătoarea de comori“. Au fost împărțiți pe echipe multiculturale și au 

parcurs itemii de pe fișe, descoperind treptat elementele de identitate culturală 

europeană prezentate în muzee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://photosynth.net/
http://photosynth.net/
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Tema 1  – Patrimoniul cultural european 

Activitatea 1 

 

Felicia Popovici 

Profesor pentru învățământ primar 

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timișoara 

 

Titlul lecției: Specificul și memoria locului (lecție desfășurată în cadrul opționalului 

“De-a arhitectura” – clasa a III-a) 

Structura activității: Prezentare temă de cercetat, discuții ghidate, prezentare imagini 

ppt., lucrul individual, lucrul in echipă 

Materiale pentru elevi: harta expediției, creion de desenat, gumă de șters, creioane 

colorate, lipici de hartie, 

Materiale profesori: videoproiector, laptop, prezentare ppt, acces internet 

Legături cu curricula: geografie, educație civică, istorie, arte vizuale și abilități 

practice, științe, comunicare în limba română 

Durata activității: 2 ore 

Obiective :  

- să definească termenii: patrimoniul cultural, monument istoric, restaurare, 

reabilitare (folosind proriile cuvinte); 

- să prezinte importanța patrimoniului construit local, parte integrantă a 

patrimoniului european; 

- să dezvolte atitudinea de protejare a patrimoniului construit local, parte 

integrantă a celui european. 
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 În prima oră, copiii vor fi împărțiți în trei grupe: fotoreporteri, colecționari și 

reporteri, Se va organiza o expediție urbană, în perimetrul școlii. Fotoreporterii vor 

fotografia un spațiu verde, 1-2 clădiri reprezentative pentru zona vizitată,2 fațade 

vesele și  2 fațade triste (neglijate, care necesită restaurare), un loc liniștit și un loc 

zgomotos. Colecționarii vor strânge 3-4 frunze de la copacii din zonă, ceva care să 

arate activitățile comerciale din zonă, transportul în comun, activități de recreere etc. 

Reporterii vor intervieva 2 persoane mai in vârstă, 2 persoane mai tinere, 2 persoane 

recent mutate în zonă și două persoane care locuiesc de mai mult timp în zonă. 

Întrebările lor vor fi despre ce le place/ ce le displace oamenilor în cartier, ce s-a 

schimbat in ultimii 10 ani, în cazul persoanelor mai in 

vârstă, o listă de sentimente, trăiri pe care le-au 

experimentat în timpul expediției, o scurtă statistică – 

câte parcuri sunt, câte instituții sunt, câte firme, câte școli 

etc (idee preluată din cursul de optional De-a 

arhitectura în orașul meu, arh M, Sava, C Croitoru, M 

Georgescu, V. Marin, C. Pamfil, M. Popescu) 

Ora a doua începe cu o prezentare PPT -  imagini cu clădiri celebre din Europa. 

(ultimele imagini vor fi cu clădiri istorice din Romania și din Timișoara) Elevii vor fi 

rugați să identifice orașul și să-l localizeze pe harta Europei. Vor marca cu o bulină 

pe hartă, localitatea descoperită. Vor observa că bulinele sunt peste tot in Europa, că 

valorile europene sunt și valori locale. Se amintește copiilor ca anul 2018 a fost 

declarat în Europa, Anul Patrimoniului cultural. În acest an s-au desfășurat mai multe 

proiecte care au avut ca scop promovarea și protejarea patrimoniului. Este prezentat 

si simbolul unei clădiri monument istoric și regulile de conservare a monumentelor 

istorice. Se discută pe tema necesității existenței unei legislații pentru protejarea 

monumentelor istorice. (discuții libere).  

Cele trei grupe îsi prezintă concluziile expediției urbane – se insistă pe surprinderea 

specificului locului – ceea ce îl diferențiază de alte locuri, pe nevoia de a nu arunca 
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trecutul ci de a-l prețui și a-l pastra cât mai viu. Așa cum ne place să păstrăm fotografii 

de când eram mici sau din tinerețea bunicilor, străbunicilor, așa e bine să păstrăm și 

mărturiile construite ale trecutului, clădirile vechi ce pastrează tradiții și meșteșuguri, 

uneori uitate. Și așa cum au identificat memoria și specificul cartierului, tot așa trebuie 

sa gândim si protejarea patrimoniului cultural local, national, european. 

Exercițiu joc de grup: Împărțiți în cele trei grupe și pornind de la cele trei poze cu 

cladiri degradate, copiii vor realiza un poster creativ prin care vor contura silueta 

clădirii si vor face o propunere de restaurare pe care o vor prezenta în fața colegilor.  

Temă de cercetat: o colecție de imagini cu clădiri de patrimoniu din Europa. 
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Tema 1 – Patrimoniul cultural european 

Activitatea 2 

Amelia Damaris Stan 

Profesor pentru învățământ primar 

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timișoara 

 

Titlul lecției: Eurobingo 

Structura activității: metoda Harta mintala / Harta conceptuală, Eurobingo 

Durata activității: 50 minute  

Obiective :  

- să definească patrimoniul cultural folosind propriile cuvinte; 

- să completeze ,,harta minții” cu informații referitoare conținutul patrimoniului 

cultural; 

- să colaboreze cu colegii în vederea completării listei cu obiective de vizitat din 

patrimoniul cultural național și internațional. 

Materiale necesare: colecții de timbre, monede sau șervețele, fișă eurobingo, tablă, 

markere. Introducere  Pe baza unei colecții (de timbre,monede, vederi, șervețele) 

aduse de învățător se poartă discuție cu elevii referitoare la obiectele pe  care le 

colecționează ( șervețele, monede, jucării, figurine cu diferite personaje, acțibilde cu 

sportivi), despre cât de prețioase sunt acestea pentru ei și cum reprezintă o anumită 

perioadă din viața lor.  

Metoda ,,harta minții” -  Ce este patrimouniul cultural? 

Informațiile se așază pe tablă cu ajutorul metodei harta minții. Elevii completează 

împreună cu învățătorul ,,harta”.   

Patrimoniul cultural este o ,,colecție” de bunurilor care reprezintă o mărturie a 

valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor naționale și europene. 

- patrimoniu material: clădiri, monumente, articole vestimentare, orașe istorice; 
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- patrimoniu immaterial: tradiții, arta spectacolului, meșteșuguri tradiționale; 

- patrimoniu natural: rezervații natural, animale, plante; 

- patrimoniu digital: texte, imagini, filme, animații care au fost digitalizate pentru 

păstrare. 

2018 a fost Anul Patrimoniului cultural. În acest an s-au desfășurat mai multe proiecte 

care au avut ca scop promovarea și protejarea patrimoniului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurobingo 

Fiecare elev primește o foaie de eurobingo. În momentul în care se dă startul, elevii 

caută o persoană care a vizitat unul din obiectivele care fac parte din patrimonial 

cultural national sau European pentru a primi o semnătură de la aceasta. Elevul care 

strange primul toate semnăturile strigă: ,,Eurobingo!” și este declarant câștigătorul.  

 
Patrimoniul  

cultural 

material 

imaterial 

natural 

digital 
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La finalizarea jocului se pot adresa elevilor următoarele întrebări: Ce ați învățat unul 

despre celălalt? Ce v-a surprins cel mai mult la colegii voștri? Ce v-a învățat acest 

despre țara și continentul nostrum? 

(Se oferă elevilor posibilitatea să răspundă) 

Alternativă 

Se stabilește un timp limitat de strâns semnături. După finalizarea timpului, elevul 

care are cele maimulte semnături pe fișă este elevul câștigător. Se poate opta și pentru 

mai mulți câștigători (de exemplu primii trei, cinci).  

Încheiere 

Se face referire la colecțiile prezentate la începutul activității, la felul în care acestea 

se păstrează mai multe generații și sunt o mărturie a hobbyurilor sau activităților 

bunicilor, părinților. Tot așa, patrimonial cultural trebuie protejat și păstrat.  

 

                                                   EUROBINGO                                                    

A vizitat 

centrul 

vechi Alba-

Iulia 

A fost în 

Parcul 

Național 

din M-ții 

Retezat 

A vizitat 

ansamblul 

monumental 

de la Târgu-

Jiu  

A vizitat 

Sarmizegetusa 

A văzut 

Mănăstirea 

Voroneț 

Are sau a 

văzut un 

vas 

ceramic de 

la Horezu  

A vizitat 

Parcul 

Natural 

Cheile-Nerei 

Semnătură: Semnătură: Semnătură: Semnătură: Semnătură: Semnătură: Semnătură: 

A vizitat  

Palatul și 

Grădinile 

Schönbrunn 

din Viena 

(Austria) 

A vizitat 

centrul 

vechi din 

Berna 

(Elveția) 

A văzut 

Turnul 

Eiffel 

(Franța) 

A fost pe 

Muntele 

Athos 

(Grecia) 

A fost în 

Veneția 

(Italia) 

A vizitat 

Stonehenge 

(Regatul 

Unit) 

A văzut 

monumentele 

istorice din 

Kosovo 

(Serbia) 

Semnătură: Semnătură: Semnătură: Semnătură: Semnătură: Semnătură: Semnătură: 
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Tema 2: Europa – geografie  

 

Amelia Damaris Stan 

Profesor pentru învățământ primar 

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timișoara 

 

 

Titlul activității: Să desenăm Europa 

Structura activității: Observ – Analizez – Aplic – Prezint 

Durata activității: 50 minute 

Obiective:  

- să definească termenul continent; 

- să localizeze pe harta fizică a lumii continentul Europa; 

- să identifice pe harta fizică a lumii limitele geografice ale continentului 

Europa. 

Materiale necesare: bilete cu fragmente ale Legendei Europei, Atlase geografice ale 

Europei, cartoane de format A3, creioane colorate, carioci. 

Introducere : Legenda Europei 

Elevii sunt împărțiți în 5 grupe. Pe câte un bilet, primesc un fragment din Legenda 

Europei. Un reprezentant din fiecare  grupă vine în fața clasei și citește fragmentul 

dat. Elevii stabilesc apoi ordinea cronologică a întâmplărilor din fragmente. După 

așezarea fragmentelor, citim legenda Europei în întregime.  

OBSERV: Pentru a desena Europa este necesar mai întâi să o cunoaștem. Pe harta 

fizică a lumii (din atlase geografice) observam că Pământul este acoperit de apă. 

Observăm de asemenea că sunt ilustrate întinderi mari de pământ înconjurate de 

oceane și mări care se numesc continente. Identificăm continentele. 

ANALIZEZ: Europa este un continent, înconjurat în mare parte de apă. Identificăm 

limitele Nord – Oceanul Arctic, Vest – Oceanul Atlantic, Sud – Marea Mediterană și 

Est  - Marea Caspică. Pe harta fizică a Europei identificăm Munții Urali ca limită în 

Vest. Observăm unde predomină relieful de câmpie și unde sunt munții. 
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APLIC: desenul fără fir – pe un format A3 elevii vor face câte un desen la fiecare 

grupă. Fiecare membru al echipei are la dispoziție 30 de secunde să deseneze. Dă apoi 

mai departe colegului să adauge la desenul făcut de el. Vor contura continentul, 

limitele și formele de relief.  

PREZINT: echipele prezintă colegilor desenul Europei realizat.  

ÎNCHEIERE: elevii își autoevaluează munca pe echipe ținând cont de criteriul 

corectitudinii informaților de pe hartă și al colaborării pe parcursul desfășurării 

activității. 
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Tema 3 – Scurt istoric al Uniunii Europene  

Amelia Damaris Stan 

Profesor pentru învățământ primar 

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timișoara 

 

Titlul lecției: Ce avem în comun 

Structura activității: Joc, Conversație Euristică, Completare text lacunar 

Durata activității: 50 minute  

Obiective :  

- să se grupeze în funcție de criteriul dat; 

- să găsească lucrurile pe care le au în comun cu colegii; 

- să numească cel puțin două lucruri pe care le aveau în comun cetățenii țărilor 

din Europa după cel de-Al Doilea Război Mondial. 

Materiale necesare: Harta Europei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Fișe 

cu text lacunar. 

Introducere : într-un spațiu care permite mișcarea, elevii stau într-un cerc mare. 

Învățătorul explica elevilor  regulile jocului.  

Descrierea jocului: elevii se plimbă în interiorul spațiului delimitat. La un moment 

dat, învățătorul spune un criteriu (de exemplu: culoarea ochilor, mărimea la pantofi, 

sportul preferat, culoarea preferată, disciplina preferată etc.) Elevii se așează pe grupe 

alături de cei care sunt asemănători cu ei. Învățătorul trece de la o grupă la alta și cere 

elevilor să numească ce categorie reprezintă: copii cu ochi albaștri, verzi, căprui.  

Elevii discută următoarele aspecte: 

- Se află cineva în același grup cu un coleg cu care credea că nu avea nimic în comun? 

- Cum este să faci parte dintr-un grup mare? 

- Cum este să fii singur? 

Alternativă 

De îndată ce caracteristica este menționată, elevii se deplasează în clasă pentru a forma 

grupuri de persoane cu aceleași caracteristici. Ei stau împreună un moment pentru a 
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discuta ce anume au în comun. Ceea ce pot spune ei se referă, de exemplu, la preferinţe 

şi la comportament. 

Spre finalul jocului sunt spuse criterii ca: clasa din care fac parte, școala la care 

învață. Astfel toți elevii participanți vor forma o singură grupă.  

Se concluzionează împreună cu elevii că deși aceștia sunt diferiți din anumite puncte 

de vedere, există lucruri pe care le au în comun și îi unește într-o singură grupă. 

Conversație euristică: după finalizarea jocului, elevii se așază în cerc. Are loc o 

scurtă conversație despre contextul apariției Uniunii Europene după Al Doilea Război 

Mondial. Pe baza unei hărți a anului de după război învățătorul povestește elevilor 

cum război a implicat foarte multe țări de pe tot continentul și nu numai, le-a împărțit 

în alianțe și a adus foarte multe pierderi.  

Se adresează elevilor următoarelor întrebări: 

Ce pagube credeți că a lăsat războiul în urma lui?  

Cum credeți că erau cetățenii din țările europene?  

Cum stăteau cu resursele? 

Ce trăsături comune credeți că aveau cetățenii din toate țările afectate de război? 

Ce credeți că îți doreau acești cetățeni cel mai mult? 

(Se oferă elevilor posibilitatea să răspundă.) 

Se face referire la jocul anterior. Deși cetățenii aparțineau diferitelor țări, ei avea cel 

puțin două dorințe/ scopuri în comun: împiedicarea începerii unui alt război devastator 

și creșterea economică. 

Astfel că în anul 1949 a fost înființat Consiliul Europei care avea în vedere apărarea 

drepturilor omului și a democrației, iar în anul 1952 Comunitatea Europeană a 

Cărbunelui și Oțelului care avea să devină mai târziu Uniunea Europeană.  

ÎNCHEIERE: pentru asigurarea retenției, elevii primesc o fișă care presupune 

completarea unui text lacunar. 
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Tema 4  - Uniunea Europeană – însemne 

Amelia Damaris Stan 

Profesor pentru învățământ primar 

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timișoara 

 

 

Titlul lecției: Simboluri care ne reprezintă 

Structura activității: Conversație pe baza imaginilor, Metoda Ciorchinelui 

Durata activității: 50 minute  

Obiective :  

- să recunoască imaginile reprezentative pentru anumite branduri; 

- să menționeze însemnele României; 

- să completeze fișa cu însemnele Uniunii Europene. 

Materiale necesare: imagini cu branduri foarte cunoscute, PowerPoint cu Însemnele 

Uniunii Europene, Computer, Videoproiector, fișă de lucru, tablă, markere. 

Introducere 

 Conversație pe baza unor imagini – se prezintă elevilor imagini cu sigla/imaginea 

unor branduri de haine foarte cunoscute, ale unor supermarketuri, ale unor echipe de 

fotbal sau steagul unei țări. 

Se adresează elevilor următoarelor întrebări:  

Ați mai văzut această siglă/ steag? Ce reprezintă? Ce nume are acest brand/echipă?  

Știți moto-ul, imnul care însoțește această siglă? 

(Se adresează elevilor posibilitatea să răspundă) 

Se explică elevilor că așa cum firmele de haine, magazinele, echipele și țările au o 

imagine, un steag, un moto, un imn care le reprezintă, tot așa România și Uniunea 

Europeană au propriile lor însemne. 

Simbolurile naționale ale României – metoda ciorchinelui 

La tablă, elevii completează cu ajutorul învățătorului însemnele României. Se pot 

adăuga imagini reprezentative.   
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Însemnele Uniunii Europene  

Pe baza unui Power Point se prezintă elevilor însemnele Uniunii Europene  

Steagul european- cele 12 stele aurii pe fond albastru simbolizând perfecțiunea. Ele 

rămân mereu 12 indiferent de numărul statelor care aderă. 

Imnul european  - Odă Bucuriei din Simfonia a IX- a, omagiul omului, libertății. (Se 

audiază fragment din Simfonia a IX – a) 

Ziua Europei  - 9 mai. Această zi amintește de încetarea războiului și a urii dintre 

statele continentului. 

Moneda europeană  - Euro (din 1985 se pot face afaceri în moneda euro, iar din 2002 

moneda circulă în mai multe state). 

DEVIZĂ: ,,Unitate în diversitate” 

ÎNCHEIERE: pentru asigurarea retenției, elevii completează pe fișe cu ajutorul 

metodei ciorchinelui Însemnele Uniunii Europene.  

 

 

ROMÂNIA 

STEMA 

Vultur de aur cruciat 

DRAPEL 

Tricolor: roșu, 

galben albastru 

IMN 

Deșteaptă-te române! 

ZIUA 

NAȚIONALĂ 

1 Decembrie 

MONEDĂ 

NAȚIONALĂ 

Leu, ron 



Învaţă, povesteşte, trăieşte Europa la şcoală! Ghid de bune practici 

Penser, raconter, vivre l’Europe à l’école” (PEREV) 
587757-EPP-1-2017-RO-EPPJMO-PROJECT 

 

 

 

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNSEMNELE UNIUNII EUROPENE 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

 

 

UNIUNEA  

EUROPEANĂ 

STEAG 

…………………

……………. 

ZIUA EUROPEI 

…………………

……. 

IMN 

……………

…………….. 

MONEDĂ 

………………….

. 

DEVIZĂ: 

………………… 
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Tema 5 – Uniunea Europeană  - State membre 

 

Amelia Damaris Stan 

Profesor pentru învățământ primar 

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timișoara 

 

Titlul lecției: Uniunea Europeană … o ,,casă” tot mai mare  

Structura activității: Conversație pe baza imaginilor (hartă), Blazonul,  Toate 

numele noastre… 

Durata activității: 50 minute  

Obiective :  

- să realizeze câte un blazon care să îi reprezinte; 

- să alcătuiască harta clasei din totalitatea blazoanelor; 

- să întregească harta Uniunii Europene cu ajutorul cartonașelor puse la 

dispoziție; 

Materiale necesare: hartă, fișe blazon, puzzle - cartonașe informative state membre 

Conversație pe baza hărții 

(Contextul și istoria apariției ideii Uniunii Europene au fost discutate într-o lecție 

anterioară) 

Pe baza unei hărți cu state membre ale UE și țări candidate la aderare, învățătorul 

prezintă elevilor cum tot mai multe țări din Europa au dorit să facă parte din această 

,,casă” comună. Au înțeles că astfel puteau rezolva mai bine problemele, puteau obține 

avuții mai mari și o viață mai bună pentru cetățeni.  

Celor șase state membre fondatoare  (Franța, Germania, Italia, Olanda, Belgia și 

Luxemburg) li  s-au alăturat pe rând mai multe țări, ajungând ca în 2013 să fie 28 de 

state membre. România a aderat la Uniunea Europeană în anul 2007.  

Nu oricine solicită poate să adere la UE. Există anumite cerințe importante (numite 

criterii de aderare) pe care statele trebuie să le indeplinească. Acestea trebuie să le 

garanteze cetățenilor libertate, egalitate și un nivel de bunăstare. Intrarea unei noi țări 
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în UE trebuie hotărâtă de Consiliul Uniunii Europene și toți membri ei trebuie să fie 

de accord în unanimitate.    

 

Blazonul 

Fiecare elev își alcătuiește propria emblem/blazon pe structura data de învățător pe 

forma unei piese de puzzle. 

După completare, blazonul va conține: prenumele, numele de familie, un cuvânt care 

îi descrie și un desen – simbol care îi reprezintă. 

Elevii se așază pe scaune în cerc semicerc. Este necesar ca toți elevii să aibă 

vizibilitate la tablă. Fiecare elev prezintă numele și blazonul și le așază pe tabla alături 

de blazoanele colegilor alcătuind întregul puzzle - harta clasei. Vor concluziona 

împreună cu învățătorul că deși sunt parte din același colectiv de elevi, fiacare este 

unic, are propriul nume, data de naștere, familie. 

 

Toate numele noastre… 

Fiecare elev primește pe o bucata de hârtie de forma unei țări,  stat membru UE. Pe 

față este steagul țării respective, iar pe verso câteva informații reperzentative. Elevii 

prezintă pe rând țările apoi le așază în contur pe harta cu statele membre ale UE, 

întregind astfel harta.   

Se compară cele două hărți și se concluzionează că atât la nivel micro – clasa de elevi, 

cât și la nivel macro – Uniunea Europeană hărțile sunt compuse din mai multe 

elemente care se completează reciproc.   
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                 Prenume    Nume                                                           Franța 

                                                                                                         

      Cuvânt   Simbol                                                     Capitala:Paris 

                                                                                                    Anul intrării în UE 
                                                                                            1958 
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Tema 6 – Instituții ale Uniunii Europene  

 

Amelia Damaris Stan 

Profesor pentru învățământ primar 

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timișoara 

 

Titlul lecției: În vizită la cele mai importante instituții din Uniunea Europeană  

Structura activității: Wallpaper, Metoda Cafenelei 

Durata activității: 50 minute  

Obiective :  

- să menționeze cele mai importante instituții dintr-un oraș; 

- să completeze informațiile despre fiecare instituție de la mesele gazdă; 

- să colaboreze cu coechipierii în realizarea sarcinilor.    

Materiale necesare: tablă, post-it-uri, fișe de lucru, cartonașe informative. 

Wallpaper 

Această metodă este asemănătoare metodei brainstorming, însă ideile sunt scrise pe 

bilețele de hârtie care sunt lipite apoi la tablă. Printre avantajele folosirii acestei 

metode se numără faptul că elevii nu își influențează ideile, iar bilețelele pot fi așezate, 

mutate, selectate pe tablă.   

Pornind de la cuvântul TIMIȘOARA care este scris pe tablă, elevilor li se cere să scrie 

pe bilețele numele unei instituții pe care ei o consideră esențială în buna desfășurare a 

activităților orașului. 

Toate bilețelele sunt așezate pe tablă. Are loc o discuție in plen cu scopul de a selecta 

cele mai importante instituții (Primăria, Poliția, școala, spitalul, banca) 

Metoda cafenelei 

Elevii vor fi împărțiți în 5 grupe. Fiecare elev primește o fișă cu informații de 

completat. În sală, mesele sunt așezate asemănător unei cafenele. La fiecare masă, 

gazda nu va fi o persoană, ci un cartonaș cu informații despre o anumită instituție cu 

un rol important în Uniunea Europeană. 
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Toate grupele de elevi vor vizita pe rând toate mesele într-un mod ordonat și dirijat 

de învățător. În timpul petrecut la masa gazdă elevii vor completa pe fișa  primită 

informații despre instituția respectivă.  

Colaborarea este esențială în cadrul fiecărei echipe luând în considerare timpul limitat 

de parcurgere a informaților, a înțelegeri lor și a completării fișelor. 

Activitatea se termină când toate grupele au vizitat mesele cafenelei și au finalizat 

completarea fișei cu informații.  
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Tema 7 – Drepturile copilului 

Amelia Damaris Stan 

Profesor pentru învățământ primar 

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timișoara 

 

Titlul lecției: Îmi cunosc drepturile și îndatoririle  

Structura activității: Joc de rol, Cartonașe în corespondență, Poster 

Durata activității: 90 minute  

Obiective :  

- să descrie felul în care s-au simțit ,,în pielea” unui personaj aflat într-o 

situație de discriminare; 

- să asocieze îndatoririle care corespund fiecărui drept al copilului; 

- să realizeze alături de coechipieri un poster cu titlul ,,Copil în Uniunea 

Europeană” 

Materiale necesare: bilete cu roluri, cartonașe cu drepturile/îndatoririle copiilor, foi 

de flip chart, creioane, carioci.  

JOC DE ROL 

Pentru înțelegerea importanței drepturilor oamenilor și ale copiilor activitatea 

debutează cu un joc de rol în care elevii sunt puși în ,,pielea” diferitelor persoane din 

societatea actuală.  

Fiecare elev extrage un bilet pe care este scris un rol pe care îl va avea în cadrul jocului 

(de exemplu: vlogger celebru, persoană de etnie rroma, copil olimpic la matematică, 

fiul unui director de școală, persoană nevăzătoare, cântăreț, fotbalist celebru, persoană 

cu handicap la picior etc.). Rolurile nu se dezvăluie decât la sfârșitul jocului.  

Toți elevii se așază într-o linie.  

Învățătorul dă anumite indicații pe care elevii îndeplinesc. 

Cine… 
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-  își face prieteni cu ușurință – un pas în față; 

-  crede că are posibilitatea să găsească un loc de muncă bine plătit  - un pas în 

față; 

-  nu poate participa la toate activitățile de la școală  -   un pas în spate; 

- are acces la educație de calitate  - un pas în față; 

- nu avut parte de îngrijiri medicale – un pas în spate; 

- nu a fost niciodată la școală – un pas în spate. 

În funcție de numărul de participanți și de timpul disponibil se pot adăuga și alte 

indicații. 

Se poartă o scurtă discuție  referitoare la cum s-a simțit fiecare în rolul lui, unde s-a 

situat față de celelalte personaje, cum i-a perceput până acum pe cei care sunt diferiți 

de el/ea. Este foarte important ca după finalizarea jocului de rol, învățătorul să explice 

elevilor că acela a fost doar un rol și trebuie să iasă din pielea personajelor. 

Învățătorul transmite elevilor că toți copiii, indiferent de rasă, religie, limbă, gen, 

situație materială au aceleași drepturi. Statul are obligația de se asigura că drepturile 

acestea sunt respectate. Toate țările membre în Uniunea Europeană au datoria de a 

respecta drepturile copiilor consemnate de ONU în Convenția din 1989. 

Cartonașe în corespondență 

Elevii sunt împărțiți în două grupe. Cei din prima grupă extrag cartonașe pe care 

sunt scrise drepturi ale copiilor, iar cei din a doua extrag cartonașe pe care sunt 

scrise responsabilități/obligații. 

După ce învățătorul se asigură că toți elevii au înțeles informația de pe propriul 

cartonaș începe activitatea.  

Un elev din prima grupă citește informația după exemplu dat: 

Eu am: ,,Dreptul la educație” Cine are cartonașul corespunzător? 
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Elevul din cea de-a doua grupă spune: Eu am. Dreptului la educație îi revine 

,,Responsabilitatea de frecventa cursurile și de a te pregăti pentru ele.” 

Perechea DREPT- OBLIGAȚIE lipește cartonașele pe tablă. 

Se continuă activitatea până la epuizarea cartonașelor. Se pregătesc în prealabil 

suficiente cartonașe pentru toți elevii participanți la activitate. 

DREPTUL DE A AVEA O FAMILIE COPILUL ARE OBLIGAȚIA DE A-ȘI 

RESPECTA PĂRINȚII, FAMILIA, 

EDUCATORII. 

DREPTUL LA EDUCAȚIE COPILUL ARE OBLIGAȚIA DE A 

RESPECTA REGULAMNETUL DE 

ORDINE INTERIOARĂ A ȘCOLII LA 

CARE ÎNVAȚĂ 

DREPTUL LA ÎNGRIJIRE 

MEDICALĂ 

COPILUL ARE OBLIGAȚIA DE A 

RESPECTA NORMELE IGIENICE ÎN 

VEDERA PREVENIRII 

ÎMBOLNĂVIRII 

DREPTUL DE A EXPRIMA OPINIA COPILUL ARE OBLIGAȚIA DE 

RESPECTA OPINIA, LIBERA 

GÂNDIRE A PERSONELOR CU 

CARE INTRĂ ÎN CONTACT 

DREPTUL LA TIMP LIBER, 

RECREERE ȘI ACTIVITĂȚI 

CULTURALE 

COPILUL ARE ÎNDATORIREA DE A 

PĂSTRA ZONA VERDE ȘI MEDIUL 

ÎNCONJURĂTOR. 
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Poster – Sunt copil în Uniunea Europeană 

Elevii clasei sunt împărțiți în grupe de câte 4 – 5 elevi. Fiecare grupă extrage un bilet 

pe care este scris unul din drepturile fundamentale ale copilului.   Posterele vor avea 

următorul conținut: Titlu, Dreptul, Imagine reprezentativă, Scurt text în care descriu 

cum le este respectat acel drept al copilului în calitate de cetățeni ai Uniunii 

Europene. 

Elevii primesc foi de flip chart, materiale necesare și au la dispoziție 15 minute 

pentru alcătuirea posterelor. Lucrările realizate sunt prezentate apoi în fața clasei.  
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TEMA 8  - Democrație  

Amelia Damaris Stan 

Profesor pentru învățământ primar 

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timișoara 

 

Titlul lecției: Exercițiu de democrație 

Structura activității: Metoda ciorchinelui, Joc de rol 

Durata activității: 50 minute  

Obiective :  

- să definească democrația ca formă de conducere; 

- să menționeze elementele esențiale democrației; 

- să aplice într-un joc de rol cunoștințele acumulate. 

Materiale necesare: bilete cu roluri, cartonașe cu drepturile/îndatoririle copiilor, foi 

de flip chart, creioane, carioci.  

Introducere 

Pentru înțelegerea democrației ca formă de conducere se citește elevilor următorul 

citat scris pe tablă: ,,Democrația înseamnă guvernarea oamenilor de către oameni, 

pentru oameni.” Abraham Lincoln (1863) 

Elevii explică acest citat.  

Se prezintă cu ajutorul metodei ciorchinelui principalele elemente ale democrației 

- guvernarea pe baza constituției 

- respectarea drepturile omului 

- respectarea statutului egalității tuturor cetățenilor 

- votul universal 

Se discută și se explică fiecare element în parte.  

Joc de rol – exercițiu de democrație  

La nivel micro, școala și clasa sunt o mini democrație. Pentru înțelegerea felului în 

care funcționează aceasta, elevii vor fi implicați într-un joc de rol care presupune 

rezolvarea unui caz, luare de decizii în mod democratic.   
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Se dă următorul caz: 

O școală a achiziționat un teren liber din vecinătatea ei. Elevii școlii doresc să aibă 

loc de joacă amenajat și terenuri de sport. Profesorii doresc parcare pentru mașini 

deoarece nu există spațiu disponibil. Apare un conflict între interesele și nevoile 

elevilor și ale profesorilor.  

 

Elevilor li se cere să găsească soluții de rezolvare a acestui conflict, respectând toate 

elemente democrației, drepturile fiecărei categorii de persoane. 

În cadrul jocului de rol vor fi implicate următoarele personaje: directorul școlii, 

profesorii, părinții elevilor, vecinii școlii (și alte personaje considerate necesare în 

luarea acestei decizii). 

După stabilirea rolurilor, elevii au la dispoziție un timp de dezbatere, exprimare a 

dorințelor și argumentare a necesităților.  

Propunerile fiecărei categorii de personaje sunt scrise pe tablă. Acestea se dezbat și se 

va alege un număr redus de variante din care se va opta o soluție.   

În mod democratic, prin vot secret, elevii vor alege una din soluțiile rămase. 

ÎNCHEIERE: se poartă o discuție referitoare la jocul de rol. Se adresează elevilor 

următoarele întrebări: Cum v-ați simțit în rolul de elevi/părinți/profesori? Considerați 

că ați avut dreptul și ocazia să vă exprimați punctul de vedere? Au fost ideile voastre 

luate în considerare? Ați respectat opiniile celorlalte categorii de personaje? Cum v-

ați simțit să aveți dreptul de a participa la vot? 
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Tema 9 – Statul de drept 

Amelia Damaris Stan 

Profesor pentru învățământ primar 

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timișoara 

Titlul lecției: Exercițiu de democrație 

Structura activității: Rolul legii, Dacă aș fi magician… 

Durata activității: 30 minute  

Obiective :  

- să definească statul de drept folosind propriile cuvinte; 

- să menționeze cele mai importante principii ale statului de drept; 

- să propună schimbări ale legilor în cadrului unui exercițiu de imaginație. 

Materiale necesare: fișe de lucru. 

INTRODUCERE: Ce este statul de drept? 

Statul de drept este un stat în care puterea de guvernare (conducere) este legată de 

lege. Cele mai importante principii în statul de drept este democrația și garantarea 

respectării constituției. 

Instituțiile Uniunii Europene sunt ,,gardieni” ai statului de drept- în statele membre. 

Rolul legii 

Elevii sunt împărțiți în grupe de câte 3 -4 persoane. Fiecare grupă primește două 

materiale (Fișă 1- Concepții asupra legii, Fișă 2 Reguli). Elevii au la dispoziție 10 

minute să asocieze fiecărei  concepții o regulă.  

Fiecare grupă își va alege una din viziuni asupra legii care îi reprezintă. Vor scrie câte 

5 reguli pe care le respectă în viața de zi cu zi potrivite acestei concepții. Fiecare grupă 

își va prezenta munca în plen.  

Dacă aș fi magician… 

Elevii sunt supuși unui exercițiu de imaginație. Ei vor spune ce legi ar schimba sau ar 

adăuga într-un stat de drept membru al Uniunii Europene începând propoziția cu: 

,,Dacă aș fi magician aș….”. Se poate opta pentru scrierea ideilor pe bilețele pe care 

să le prezinte ulterior în fața clasei.   
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Fișă 1 

 

,,1. Scopul legii este să prevină 

încălcarea de către indivizi a drepturilor 

altor persoane (Aristotel). 

2. Scopul legii este să dea fiecărei 

persoane ceea ce merită (Aristotel). 

3. Scopul legii este să creeze o societate 

perfectă (Platon). 

4. Scopul legii este să prevină daunele pe 

care nedreptatea le provoacă indivizilor 

(Glaucon). 

5. Scopul legii este să protejeze interesele 

celor care guvernează (Thrasymachus). 

6. Rolul legii este să menţină pacea 

socială asigurând bunăstarea tuturor şi să 

pună în practică ceea 

ce este util pentru societate (Protagoras). 

7. Scopul legii este să îi protejeze pe cei 

mai slabi. 

Fișă 2 

 

1. Cine brutalizează copii va fi pedepsit 

la închisoare. 

2. Statul va garanta şomerilor un venit 

care să le permită să supravieţuiască. 

3. Prioritatea pentru locurile de muncă 

va fi acordată elevilor / studenților cu 

cele mai mari note. 

4. Toţi muncitorii trebuie să contribuie 

cu o parte din câştigurile lor pentru 

acoperirea nevoilor 

şomerilor. 

5. Orice acţiune a unei persoane prin 

care cauzează o daună unei alte 

persoane o va obliga pe prima 

să despăgubească acea acţiune. 

6. Profesorii au datoria să îi învețe pe 

elevi că regulile societăţii noastre, care 

sunt cele mai bune, 

sunt inviolabile. 

7. Orice persoană care contestă 

organizarea societăţii va fi internată 

într-un centru de reeducare. 

8. Numai activităţile permise de stat 

pentru bunăstarea tuturor sunt 

autorizate. 

9. Numai contribuabilii (cei care 

plătesc taxe) vor avea drept de vot. 
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10. Toţi tinerii vor trebui să aparţină 

organizaţiilor de stat astfel încât să se 

poată angaja într-o 

muncă utilă. 

11. Întreprinderile ar trebui să instaleze 

filtre anti-poluare la coşuri. 

12. Nimeni nu are voie să răspândească 

idei care nu au fost recunoscute și 

validate de către guvern. 

13. Statul are drept de expropriere, 

dacă acest lucru este necesar pentru 

interesul public. 

14. Administratorii companiilor au 

dreptul de a organiza servicii de 

securitate privată. 

15. Este interzis să se intre în 

domiciliul unei persoane fără 

permisiunea acesteia” 

   (Gollob, 2007, pag. 52) 
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Tema 10 – Diversitate culturală 

 

Amelia Damaris Stan 

Profesor pentru învățământ primar 

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timișoara 

 

Titlul lecției: Turiști prin Europa 

Structura activității: Turiști prin Europa, O persoană face parte din întreaga lume 

Durata activității: 50 minute  

Obiective :  

- să descrie modul în care s-au simțit în rolul de ,,turiști/gazde”; 

- să explice rolul prejudecăților în formarea unei impresii despre o nouă cultură;  

- să menționeze diferite lucruri materiale sau imateriale din alte culturi cu care 

au intrat în contact. 

Materiale necesare: recuzită confecționată de elevi. 

Turiștii 

Elevii clasei sunt împărțiți în două grupe.  

Fiecare grupă are la dispoziție 20 minute să își stabilească în primă fază cultura, 

obiceiurile, meșteșugurile, economia, îmbrăcămintea locuința, valuta și un nume al 

grupei. Se vor pregăti apoi să fie turiști la a doua grupă cu echipament, aparat de 

fotografiat, valută pentru suveniruri. În lipsa unor obiecte reale ele pot fi substituite 

de desene. 

Important ca fiecare echip să stabilească înainte de vizită ce așteptări au de la cealaltă 

grupă (pentru a discuta ulterior ce înseamnă prejudecăți) 

Se va stabili ordinea în care fiecare echipă este pe rând țară gazdă sau grup de turiști.  

Activitatea se poate desfășura în ore/zile diferite pentru a da elevilor timp de pregătire.  



Învaţă, povesteşte, trăieşte Europa la şcoală! Ghid de bune practici 

Penser, raconter, vivre l’Europe à l’école” (PEREV) 
587757-EPP-1-2017-RO-EPPJMO-PROJECT 

 

 

 

48 
 

Echipele se întâlnesc pentru feedback. 

Se adresează elevilor următoarele întrebări: Cum v-ați simțit ca turiști? Dar ca 

gazdă? Ce v-a deranjat în comportamentul gazdelor? Dar a turiștilor? Ce impresie v-

au făcut turiștii? Dar gazdele? Cum au fost vizitele față de așteptările voastre?  Cum 

ar fi fost experiența de turiști/gazde dacă nu ați fi avut prejudecăți?  

(Se oferă elevilor posibilitatea să răspundă) 

O persoană face parte din întreaga Europa, din întreaga lume  

Copiii sunt așezați în cerc. Se poartă o discuție despre culturile care interacționează și 

ne influențează mai mult decât conștientizăm. Se adresează elevilor următoarele 

întrebări: 

Cine… 

,,- a călătorit într-o ţară străină; 

- are un prieten prin corespondenţă într-o altă ţară; 

- învaţă o limbă străină; 

- are o rudă într-o ţară străină; 

- îi place muzica dintr-o ţară străină; 

- a ajutat un vizitator dintr-o ţară străină; 

- îi place mâncarea dintr-o ţară străină; 

- are o maşină fabricată într-o ţară străină; 

- trăieşte într-o casă unde se vorbesc mai multe limbi; 

- are o rudă născută într-o altă ţară; 

- a citit recent o poveste despre o altă ţară, într-un ziar; 

- a vorbit recent cu cineva care a trăit în altă ţară; 

- a aflat recent ceva despre o altă ţară de la TV” (Gollob, 2007, pag. 45) 

Elevul care răspunde trebuie să denumească mâncarea, muzica, țara, mașina etc.  
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ÎNCHEIERE: se concluzionează că trăim într-o diversitate a culturilor care 

interacționează. O persoană intră în contact cu o multitudine de culturi din întreaga 

Europa, întreaga lume. 
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