
PRIMII PAŞI IN EUROPA 

In perspectiva aderării României la marea familie europeană,chiar 
şi cei mai mici copii trebuie să fie familiarizaŃi cu conceptele şi 
simbolurile promovate de Uniunea Europeană. 

Acum când România se pregăteşte de aderare la „CASA 
EUROPEANA",considerăm că este foarte necesar ca preşcolarii 
noştri să-şi însuşească aceste noŃiuni referitoare la ceea ce înseamnă 
UE şi a fi cetăŃean european. 

De mici copii aud vorbindu-se despre Europa.Europaeste 
continentul în care trăieşti tu împreună cu noi.România,Ńara 
noastră,face parte din acest continent,alături de multe alte Ńări. 

Uniunea Europeană poate fi comparată cu o casă nouă,o mare-
comună a mai multor Ńări pe care le ajută să se dezvolte,să fie mai 
curate şi mai bogate.Cu ani în urmă,unele din aceste Ńări ale Europei 
au înŃeles că unindu-se pot trăi mai bine.Astfel a luat fiinŃă Uniunea 
Europeană,o familie de Ńări europene democratice.Din anul 2000 
,Uniunea Europeană are şi o nouă deviză:"Unitate şi diversitate",adică 
putem fi uniŃi chiar dacă suntem diferiŃi. 

Astfel,din UE fac parte 27 de state independente unite prin 
obiceiuri comune şi reguli pe care le respectă.UE doreşte să primească 
în familia ei state noi,state care doresc pacea,ega!itatea,libertatea şi 
bunăstarea. 

Foarte mulŃi dintre copii având rude,părinŃi plecaŃi la muncă în 
străinătate au reŃinut mai uşor câteva din statele deja membre ale 
UE:ltalia,Germania,lrlanda,Grecia,Polonia etc.România şi Bulgaria au 
aderat la 1 ianuarie 2007. 

Aşa cum fiecare stat are un steag ,un imn şi o sărbătoare naŃională 
şi UE are simbolurile ei:steagul UE este un dreptunghi albastru pe 
care strălucesc în cerc, 12 steluŃe aurii,iar imnul oficial UE este „Odă 
bucuriei" din simfonia a IX a de Beethoven.Ziua UE este sărbătorită la 
9 mai în amintirea omului de stat francez Robert Schuman care a 
lansat ideea de Europă unită în anul 1950. 

Pentru a folosi cât mai bine resursele avute la dispoziŃie,aceste 
instituŃii stabilesc priorităŃile în funcŃie de necesităŃile fiecărei Ńări din 
UE.łările mai bogate vin în ajutorul Ńărilor mai sărace cu :ajutoare 
umanitare acordate populaŃiei lovite de catastrofe naturale,siguranŃă 



 

alimentară pentru Ńările înfometate,asistenŃă sanitară,respectarea 
drepturilor omului etc. 
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