Europa, casa noastră

este o campanie de informare şi comunicare anuală
menită să transpună priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene în mediul şcolar. Campania
este derulată de Chelgate în numele Reprezentanţei Comisiei Europene în România. Campania este
deschisă tuturor şcolilor (primare şi gimnaziale), precum şi liceelor din România.
http://www.europacasanoastra.ro/
Daţi CLIK pe imagini şi participaţi la concursurile propuse!
În pagina RESURSE…găsiţi Linkuri utile (ele sunt selectate cu scopul de ajuta cadrele didactice să
aducă elemente mai atractive în lecţiile lor cu tematică europeană.

Tema nr. 1: Sa cunoaştem Uniunea Europeană
Uniţi în diversitate
O prezentare ilustrată a ţărilor şi culturilor UE.
http://europa.eu/teachers-corner/0_9/index_ro.htm
Să descoperim Europa
O călătorie în culori prin Europa cuprinzând, printre altele, date istorice şi geografice.
http://europa.eu/teachers-corner/9_12/index_ro.htm
Voi controlaţi schimbările climatice
Tot ce trebuie să ştie elevii despre schimbările climatice şi combaterea acestora.
http://europa.eu/teachers-corner/12_15/index_ro.htm
Agenda Europa
Agendă şcolară utilă şi, în acelaşi timp, material didactic distractiv.
http://europa.eu/teachers-corner/15/index_ro.htm
E-Twinning
Comunitatea şcolilor din Europa
http://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm
Să descoperim Europa!
Aflaţi totul despre UE, descoperiţi Europa şi testaţi-vă cunoştinţele prin jocuri şi cărţi online.
http://europa.eu/europago/explore/init.jsp?language=ro
Quiz despre limbile oficiale ale UE
Aici vă puteţi testa cunoştinţele despre limbile vorbite în Europa
http://ec.europa.eu/education/languages/quiz/index_ro.htm?cs_mid=4152
Despre moneda euro, pe înţelesul copiilor
Informaţii şi jocuri despre moneda euro
http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/euro/kids/index_ro.htm
112-Colţul copiilor
Ştiţi care este numărul european pentru apeluri de urgenţă? Găseşti aici informaţii despre la cine să apelezi
dacă eşti martorul unui accident, al unui incendiu sau al unei tâlhării. În plus, aici găseşti jocuri, puzzle-uri,
pagini de colorat.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/home/index_ro.htm
Despre energie, pentru cei mici
Informaţii, jocuri şi concursuri pe tema energiei
http://www.managenergy.net/
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Tema nr. 2: Concursuri europene
Concurs de desene Ziua Europei
Reprezentanţa Comisiei Europene în România invită elevii din ciclul primar şi cel gimnazial din România să
participe la un concurs de desene a cărui tematică este Ziua Europei.
http://ec.europa.eu/romania/focus/140211_regulament_desene_ro.htm
Concursul u4energy!
Şcolile din întreaga Europă sunt invitate să participe la acest concurs captivant şi să-şi demonstreze
realizările în ce priveşte optimizarea consumului de energie pentru a contribui la asigurarea unui viitor
durabil.
http://www.u4energy.eu/web/guest
Concursul "Juvenes Translatores"
Concursul îi premiază pe cei mai buni tineri traducători din Uniunea Europeană
http://ec.europa.eu/translatores/index_ro.htm

Tema nr. 3: Biblioteci, centre de documentare şi publicaţii
Biblioteca Centrală a Comisiei Europene
Este un site care furnizează toate informaţiile necesare pentru vizitarea bibliotecii şi consultarea colecţiilor
sale.
http://ec.europa.eu/libraries/doc/index_ro.htm
Librăria UE
Reprezintă punctul unic de acces la publicaţiile instituţiilor, agenţiilor şi altor organe ale Uniunii Europene,
editate de Oficiul pentru Publicaţii.
http://bookshop.europa.eu/
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