ZIUA EUROPEI
“Ora de engleză ......europeană”
9 mai 2013

În cabinetul de limbi moderne de la Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” din Oradea elevii
de clasa a V-a au avut parte de o activitate în limba engleză diferită de cele cu care se
obişnuiseră. Ei au făcut parte din grupul țintă al proiectului educativ Ziua Europei. Tema
lecţiei din data de 9 mai a fost “Ziua Europei – Europe Day” şi a fost susţinută de către prof.
dr. Carmen CHIRA.
Prezentările Power Point şi a unor scurte filme i-au ajutat pe elevi să îşi însuşească
mai uşor câteva elemente esenţiale referitoare la ideea europeană – fondatorii Uniunii, la
construcţia europeană, la procesul de integrare europeană.
Aspectele urmărite de proiect au fost cele referitoare la:


realizarea distincţiei între Europa geografică şi Uniunea Europeană – o mare familie
de ţări care conlucrează pentru menţinerea păcii şi asigurarea prosperităţii pe Bătrânul
Continent;



procesul de extindere a Uniunii;



simbolurile europene: steagul, imnul, moto-ul unitate în diversitate, ziua de 9 mai –
ziua Europei (Declaraţia Schuman – 9 mai 1950), moneda Euro;



conducerea Uniunii;



drepturile şi liberăţile cetăţenilor din Uniunea Europeană;



frumuseţea şi bogăţia peisagistică a statelor constituente ale Uniunii Europeane.
Aspectul interactiv al orei l-a constituit faptul că după fiecare

secvenţă prezentată elevii au răspuns la întrebările adresate de
profesor, au explicat cele înţelese sau au descris posterele din galeria
de postere dedicate zilei Europei în fiecare an.
Elevilor li s-a explicat faptul că participarea liceului la
programele europene, puse la dispoziţia instituţiilor şcolare de către
Comisia Europeană cu sediul la Bruxelles, a oferit posibilitatea

elevilor şi profesorilor să realizeze vizite şi să lucreze împreună cu elevi şi profesori din alte
ţări ale UE, şi drept urmare i s-a acordat și titlul de Şcoală Europeană.
Ora s-a încheiat cu un scurt rezumat al celor învăţate şi cu urarea:
Happy Birthday, EUROPE! – La mulţi ani, EUROPA!
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