
Acest joc de cărți se desfășoară pe principiul „întrebări și răspunsuri”. Întrebările se referă la Uniunea 
Europeană în general și la istoria sa. Elevii nu vor cunoaște probabil dinainte majoritatea răspunsurilor. 
Metoda utilizată în acest joc îi încurajează pe elevi să memoreze răspunsurile la întrebări și să 
dobândească astfel cunoștințe despre UE în timp ce se joacă. 

La sfârșit, profesorul oferă mai multe informații despre tema respectivă.

 

METODOLOGIE DURATA MATERIALE
Joc educativ: Despre 
UE

20 minute -   Cronometru pentru fiecare grup (puteți permite elevilor să își folosească 
smartphone-ul) 

- Set de 25 de cărți de joc despre UE pentru fiecare grup

Prezentare 10-20 minute -   Computer + proiector

- Prezentarea modulului 3

OBIECTIVE ȘI COMPETENȚE
ATITUDINE

-  Elevi dornici să afle mai multe despre Uniunea Europeană. 

CUNOȘTINȚE
-  Elevii vor ști cum, când și de ce a fost creată Uniunea Europeană.

-  Elevii află câteva lucruri de bază despre Uniunea Europeană.

PAS CU PAS
1. JOCUL
STARTUL 
Elevii joacă în grupuri mai mici, care vor conține un număr par de elevi, dar cel puțin (și de preferință) 
patru elevi în fiecare grup. Se pot forma și grupuri de câte șase elevi. Fiecare grup joacă jocul simultan, 
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dar separat față de celelalte grupuri. În cadrul fiecărui grup mai mic, 
elevii formează echipe de două persoane. Dacă un grup are un număr 
impar de elevi, profesorul poate participa la acel grup. Echipele stau 
față în față, ca în imaginea alăturată.

DESFĂȘURAREA 
- Scopul final este ca o echipă să strângă cât mai multe cartonașe.

- Fiecare grup primește un set de cartonașe. Fiecare cartonaș conține o întrebare și răspunsul la 
aceasta. 

- O persoană începe (persoana 1A) și ține cartonașele în mână. Aceasta îi pune o întrebare colegului 
său de echipă, care stă în fața lui (persoana 1B). Dacă persoana 1B răspunde corect, echipa 1 
poate păstra cartonașul și persoana 1A citește următoarea întrebare. Dacă persoana 1B răspunde 
incorect, persoana 1A pune cartonașul la finalul setului și adresează următoarea întrebare. 

- Această echipă joacă în continuare până ce cronometrul arată că li s-a terminat tura. 

- O tură durează 30 de secunde. 

- La finalul celor 30 de secunde, jucătorul îi dă setul de cartonașe vecinului din stânga sa (persoana 
2A), din echipa 2. 

- Acum este rândul celei de-a doua echipe, iar persoana 2A îi pune întrebări persoanei 2B. După alte 
30 de secunde, setul de cartonașe îi este înmânat persoanei 1B, apoi persoanei 2B etc. 

- Jocul continuă până ce se găsesc toate răspunsurile și toate cartonașele se află la echipe. 

- Echipa care nu joacă (nu citește și nu răspunde la întrebări) cronometrează. 

- Echipa care a strâns cele mai multe cartonașe (dând cele mai multe răspunsuri corecte) câștigă 
jocul.

Fiecare membru al grupului are frecvent cuvântul, pentru a citi întrebările sau pentru a răspunde. Astfel 
toți elevii văd întrebările și răspunsurile și memorează informațiile.  

    Scurt rezumat al regulilor:
- Fiecare tură durează 30 de secunde. În timpul acelor 30 de secunde, o echipă trebuie să răspundă corect 

la cât mai multe întrebări. 

- Puteți încerca să răspundeți la o întrebare o singură dată. Dacă primul răspuns este greșit, persoana 
care adresează întrebarea pune cartonașul la finalul setului și trece la întrebarea următoare. Prin urmare, 
persoana care răspunde la întrebare nu are voie să se corecteze. 

- Dacă un jucător nu știe răspunsul, va spune „pas”. Atunci, persoana care adresează întrebările pune 
cartonașul la finalul setului și trece la întrebarea următoare. 

- Informațiile aflate între paranteze pe cartonașe sunt informații suplimentare. Nu este nevoie ca jucătorii 
să menționeze aceste informații pentru a se considera că au răspuns corect la întrebare. Uneori pot 
exista mai multe răspunsuri corecte, caz în care între posibilități se va afla o bară oblică („/”). Este 
suficient unul dintre răspunsurile posibile.
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RECOMANDĂRI
- Explicați jocul cu un exemplu. 

CONȚINUT

25 de întrebări despre istoria și elementele de bază ale Uniunii Europene. 
Două întrebări se referă la „președintele actual al ...”. Cel mai bine este să verificați cine este acum, 
consultând linkul din tabelul de mai jos. Ultimele două întrebări sunt specifice țării voastre. În tabelul de 
mai jos figurează un link cu răspunsurile.

Trebuie să imprimați cărțile și să scrieți dumneavoastră pe ele răspunsurile. 

Întrebare Răspuns
15. Cine este actualul Președinte al Consiliului European 

(summit)? 
..................................

2019-2024: (Charles) Michel. Faceți clic aici pentru a 
verifica dacă răspunsul este în continuare valabil: www.
consilium.europa.eu/ro/european-council/president/
role/

16. Cine este actualul Președinte al Comisiei Europene? ..................................

2019-2024: (Ursula) von der Leyen. Faceți clic aici pentru 
a verifica dacă răspunsul este în continuare valabil: 
ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/
president

24. Fiecare stat membru numește un comisar în 
Comisia Europeană. Cine este actualul comisar 
nominalizat de țara voastră? 

..................................

Faceți clic aici pentru a consulta lista comisarilor: https://
ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_
ro

25. Fiecare stat membru are un anumit număr de locuri 
în Parlamentul European, în funcție de populația 
sa. Câți deputați în Parlamentul European are țara 
voastră?

..................................

Faceți clic aici pentru a vedea numărul de locuri al 
fiecărei țări: www.europarl.europa.eu/meps/

2. PREZENTARE:
DISCUTAREA CUNOȘTINȚELOR DOBÂNDITE
STARTUL
Elevii sunt așezați astfel încât să poată vedea cu ușurință prezentarea. 

DESFĂȘURAREA
Utilizați prezentarea oferită pentru a le da mai multe informații despre istoria Uniunii Europene.
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LINK-URI UTILE

- Puteți găsi informații de bază utile pe site-ul general al UE: https://europa.eu/european-union/about-
eu/history_ro

- Faceți clic aici pentru a vedea oferta educațională a Casei Istoriei Europene: https://historia-europa.
ep.eu/ro/cadre-didactice-si-profesori

- Prezentarea „UE în imagini” ilustrează diferite aspecte ale Uniunii Europene: https://europa.eu/
european-union/documents-publications/slide-presentations_ro

- Pe pagina https://what-europe-does-for-me.eu găsiți numeroase exemple despre cum influențează 
UE viața noastră de zi cu zi.  
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