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DESPRE „EUROPE@SCHOOL  – LECȚII ACTIVE 
DESPRE UNIUNEA EUROPEANĂ”

CONCEPT: CE ESTE „EUROPE@SCHOOL”?
Instrumentul educațional „Europe@school – lecții active despre Uniunea Europeană” a fost conceput 
inițial pentru a le oferi școlilor, în cadrul programului „Școli-ambasador ale Parlamentului European”, un 
instrument educațional care să le ajute să îi învețe pe elevi despre Uniunea Europeană în mod activ. 
Acesta conține lecții personalizate care sunt utile, eficace și atractive și sunt concepute pentru a 
le preda despre UE elevilor cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani. 

Scopul este de a garanta că toate școlile din Europa dispun de instrumentele necesare pentru a-i 
învăța pe elevi despre democrația parlamentară europeană, precum și informațiile necesare pentru 
a participa și a se implica în activitățile Parlamentului European destinate tinerilor. Materialul 
poate fi utilizat, desigur, pentru un public mai larg. 

Abordarea modulară și metodologiile active 
Acest material s-a bucurat de popularitate în rândul elevilor și al profesorilor, datorită alegerii unor 
metodologii active, inclusiv jocuri educaționale, un joc de roluri și exerciții de dezbatere. Studiile 
arată că învățarea bazată pe experiență este o strategie de învățare antrenantă, cu un impact major. 

Toate modulele materialelor pot fi utilizate separat. În calitate de profesor, puteți alege modulul 
(modulele) care corespund cel mai bine elevilor dumneavoastră și programei de învățământ. 

În plus, la sfârșitul acestui manual destinat profesorilor puteți găsi o listă de resurse de învățare 
complementare, care urmează o abordare similară. 

Pe baza principiilor educaționale
Programul „Europe@school” a fost elaborat în conformitate cu o serie de principii educaționale solide. 
Principiile garantează că materialele sunt creative și solide și că au un impact real:

- Personalizate pentru grupul-țintă: „Europe@school” a fost elaborat pentru elevi cu vârste 
cuprinse între 14 și 18 ani din întreaga Uniune Europeană. Cum este vorba de un grup-țintă 
extins, s-a decis utilizarea unei abordări modulare: profesorul alege sarcinile care corespund cel 
mai bine nevoilor educaționale ale elevilor săi.

- Gata de utilizare: materialul poate fi folosit imediat în clasă și este ușor de utilizat. 

- Profesori și părți interesate au fost implicate în dezvoltarea acestor resurse de învățare. 
Materialul a fost testat și utilizat de școli care fac parte din programul „Școli ambasadoare ale 
Parlamentului European”.

- De actualitate: Programul „Europe@school” utilizează materiale de actualitate din mass-media 
contemporană și este la zi. 
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- Neutru: informațiile sunt oferite într-un mod neutru. Elevii sunt cei care trebuie să își formeze 
propriile opinii. 

- Creativ și motivant: Programul „Europe@school” utilizează metodologii moderne și active 
pentru a-i motiva pe profesori și pe elevi deopotrivă să lucreze pe tema „Europa” în clasă și la 
școală. 

„Europe@school” integrează o abordare pedagogică clară și un model de creștere pentru predarea în 
școli a informațiilor despre Europa, conform Declarației de la Paris a UE (2015), care solicită consolidarea 
rolului educației în promovarea cetățeniei și a valorilor comune ale UE: „Scopul principal al educației 
nu este numai acela de a dezvolta cunoștințe, abilități, competențe și atitudini și de a integra valori funda
mentale, ci și de ai ajuta pe tineri să devină membri activi ai societății, responsabili și cu o minte deschisă.”

EUROPE@SCHOOL MODULES
1. Test online despre Uniunea Europeană
 -  Orientări pentru profesori
 - Testul online

2. Statele membre ale UE:
 -  Orientări pentru profesori
 - Joc educativ
 -  Prezentare

3. Istoria & caracteristicile UE:
 -  Orientări pentru profesori
 - Joc educativ
 -  Prezentare 
 -  Cronologie imprimabilă a procesului de integrare europeană (2): 
  - De la 6 la 27 de state membre
  - De la cărbune și oțel la o monedă euro comună și mai departe

4. UE în viața noastră de zi cu zi:
 -  Orientări pentru profesori
 - Joc educativ
 -  Prezentare 

5. Valorile UE: 
 -  Orientări pentru profesori
 - Joc educativ
 - Exercițiu de dezbatere cu declarații

6. Jocul de roluri al Parlamentului European 
 -  Orientări pentru profesori
 - Jocul de roluri cu cinci subiecte de interes din care puteți alege
 -  Prezentare pentru evaluarea exercițiului
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7. Educația mediatică 
(Acest modul este elaborat de Parlamentul European, nu de autorul celorlalte module.)
 -  Joc educativ
 -  Prezentare 

8. Manualul profesorului (prezentul document)

RESURSE DE ÎNVĂȚARE COMPLEMENTARE
1. UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN GENERAL

• UE în diapozitive: europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_ro 

•  Joc online despre UE în viața noastră de zi cu zi: www.the12differences.eu 

•  Test online al PE cu întrebări generale despre UE și Parlament (15 minute): www.alegerile-
europene.eu/chestionar

•  Broșura Eu și UE: op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-b81b-
01aa75ed71a1

•  Test online Eu și UE: europa.eu/learning-corner/quiz_ro 

2. VALORILE UE
• Test online al Parlamentului European despre drepturile omului (10-15 minute): www.europarl.

europa.eu/news/ro/headlines/society/20191205STO68454/chestionar-cat-de-multe-stii-despre-
drepturile-omului 

3. UNDE GĂSIȚI ALTE RESURSE EDUCAȚIONALE
• Casa Istoriei Europene: historia-europa.ep.eu/ro/cadre-didactice-si-profesori 

• Spațiul învățării: europa.eu/learning-corner/home_ro
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