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Proiectul AGENDA EUROPA 

• Site-ul proiectului este: www.europadiary.eu 

• Proiectul a început în  anul şcolar 2006-2007, iar de 
atunci el a continuat, derulându-se şi în prezent. 

• Agendele şi ghidurile pentru profesori sunt oferite 
gratuit de Comisia Europeană şi sunt realizate de 
Generation Europe Foundation cu ajutorul Generation 
Europe Foundation din România şi Institutul de Ştiinte 
ale Educaţiei.  

• Elevii unei generaţii din fiecare an şcolar au primit 
gratuit câte o agendă agendă practică pentru 
completarea educaţiei şcolare . 

• Elevii implicaţi au fost pe parcursul anilor şcolari toţi 
elevii claselor a XI –a, dar şi elevi din alte clase care 
au participat la activităţile derulate în proiect 

http://www.europadiary.eu/


AGENDA EUROPA 

• Este un excelent instrument de informare şi de management al 
timpului, în care elevii îşi pot nota temele şi alte activităţi, dar care 
conţine la sfârşitul fi ecărei pagini şi citate interesante, lucruri 
amuzante sau întrebări la care elevii să refl ecteze  
 

• o valoroasă resursă educaţională despre subiecte importante pentru 
tineri: oportunităţi de carieră, sănătate şi siguranţă, probleme de 
mediu, Uniunea Europeană şi altele  
 

• adrese web (din România şi Europa) care îi trimit pe elevi la surse unde 
pot găsi informaţii mai detaliate  
 

• opinii ale altor elevi din Europa  
 

• propune activităţi legate de cetăţenie, protecţia drepturilor omului, 
siguranţă, sănătate, mediu  
 

• reprezintă un material suport pentru profesori în cadrul activităţilor 
didactice, pentru o abordare integrată a învăţării  
 

• Conţinutul agendei este actualizat în fi ecare an, luânduse în 
considerare evoluţiile recente şi feedbackul primit de la profesori şi 
elevi. 

 



Activităţi în cadrul Proiectului  

AGENDA   EUROPA  

  

GRUPUL ŞCOLAR “NICOLAE TECLU”  
 

COPŞA MICĂ 

 

Imagini şi fragmente din materiale 



AGENDA EUROPA 



O viaţă mai bună faţă de semeni  este posibilă numai  
atunci când fiecare respectă valorile şi legile societăţii, când fiecare e 

capabil să respecte pe ceilalţi, fără nici o deosebire, când fiecare îşi 

cunoaşte drepturile, dar şi responsabilităţile pe care acestea le implică.  

Tema : Ai drepruri fundamentale !  
                          ACTIVITATE în cadrul Proiectului Agenda EUROPA 

 

      Motto:   

Nu poţi să pretinzi să fi respectat fără  
să respecţi tu, la rândul tău, pe alţii. 



Drepturi ale omului 
     Politice şi civile  
 

• Dreptul  

   - la liberă  circulaţie 

   - de asociere 

   - de a participa la activităţi politice                                      

   - la întrunire liberă şi paşnică 

   - de a alege şi a fi ales 

   - la proprietate 

   - la egalitate în faţa legii 

   - de a nu fi ţinut în sclavie 

   - la o judecată corectă 

   - de a avea o cetăţenie 

   - libertatea conştiinţei şi a opiniei 

 

 Sociale, politice  

  şi culturale  

 
• Dreptul la:  

 

    - securitate socială 

    - muncă 

    - odihnă 

    - un nivel de trai decent 

    - educaţie 

    - cultură 

    - propietate  

 

 



Drepturi europene 
• In decembrie 2000, Uniunea isi reafirma angajamentul in Carta Drepturilor 

Fundamentale a Uniunii Europene 
 

• Documentul este structurat in 6 capitole – 

     Demnitatea, Libertatea, Egalitatea, Solidaritatea, Cetatenia si Justitia,  

      care definesc valorile fundamentale ale Uniunii Europene si drepturile civile, 
politice,economice si sociale ale cetateanului european.  

 

                                            EXEMPLE DE ASTFEL DE DREPTURI 
o egalitatea intre sexe 

o introduce drepturi precum protectia datelor,  

o interzicerea practicarii eugeniei si a clonarii fiintelor umane,  

o dreptul la un mediu protejat, 

o drepturile copilului si ale persoanelor in varsta  

o dreptul la o buna administrare. 

o dreptul la libera circulatie,  

o dreptul la sejur, dreptul de rezidenta,  

o dreptul la munca si studiu in celelalte state membre ale Uniunii.   

 

•        Cetateanul european are drept de vot si dreptul de a candida la 
alegerile pentru Parlamentul European si la alegerile locale in statul de 
rezidenta, in aceleasi conditii cu cetatenii statului respectiv. 



Drepturi europene 

• cetăţenii europeni au dreptul de a se deplasa, 
de a locui şi de a lucra în alt stat membru UE, 

  

• dreptul de a vota şi a candida la alegerile 
municipale şi europene în ţara de rezidenţă, 

•   

• accesul la protecţie consulară din partea 
altui stat membru într-o ţară terţă, în cazul în 
care ţara sa nu este reprezentată în 
respectiva ţară terţă, 

•   

• dreptul de a trimite petiţii Parlamentului 
European şi plângeri Mediatorului European  



Tema :  
Fii un consumator informat – cunoaşte-ţi drepturile ! 

       Material folosit în activitatea din cadrul Proiectului Agenda EUROPA   



TEMA:  Ce face Parlamentul European pentru tine? 
ACTIVITATE  în cadrul Proiectului Agenda EUROPA 

   
Prezentarea 

clipului 

informativ despre 

Parlamentul  

European   
  



Tema: Ce face Parlamentul European pentru tine?  

                        ACTIVITATE în cadrul Proiectului Agenda EUROPA 

 
 

Colaj cu fotografiile deputaţilor europeni 



Tema : Ce profesie vei alege ?  

                        ACTIVITATE în cadrul Proiectului Agenda EUROPA   





Tema : Repere despre Uniunea Europeană  

                        ACTIVITATE în cadrul Proiectului Agenda EUROPA   





Activitate Desfăşurată în C.D.I. 

“Despre Uniunea Europeană” 



Activitate Desfăşurată în C.D.I. 

“Despre Uniunea Europeană” 



Activitate Desfăşurată în C.D.I. 

“Despre Uniunea Europeană” 


