
Care este problema?
Nivelul cunoștințelor despre Uniunea Europeană poate 
influența interesul cetățenilor și posibilitatea lor de 
participare în afacerile europene. Un sondaj din 2019 arată că 
doar 29% dintre europeni au cunoștințe de bază despre UE. 
Acest fapt impactează capacitatea cetățenilor de a înțelege 
cum funcționează Uniunea și cum le afectează viața. 

Statele membre își educă cetățenii încă de la o vârstă fragedă 
despre istoria țării lor și despre instituțiile care guvernează 
statul. Aceste cunoștințe sunt considerate a fi esențiale 
pentru fiecare cetățean. Așa ar trebui să fie și în cazul UE. 
Cetățenii statelor membre sunt și cetățeni europeni și este 
responsabilitatea Uniunii dar și a statelor membre să îi educe 
pe tineri despre acest aspect foarte important al vieții lor.

Care este soluția? 
E nevoie de a întări dimensiunea europeană în educația civică 
din întreaga UE, prin accentuarea înțelegeri mecanismelor de 
funcționare ale UE, pentru a încuraja participarea cetățenilor în 
procesul decizional. 

Uniunea Europeană ar trebui să ofere suport pentru a 
suplimenta programele educaționale din toate statele 
membre, în principal prin sprijinirea dezvoltării unei curricule 
comune de educație civică europeană în toată Uniunea. 
Încurajarea unei mai bune înțelegeri a instituțiilor europene și 
a istoriei și culturii statelor membre ar trebui urmată de 
încurajarea unor critici și dezbateri obiective despre beneficiile 
Uniunii Europene.

 

Olimpiada Europeană
Numeroase state membre au Olimpiade sau alte 
competiții educaționale la materii precum istorie, 
matematică, chimie și așa mai departe. Propunem 
organizarea unei Olimpiade Europene despre istoria, 
cultura, geografia și instituțiile UE.
Tinerii își vor folosi cunoștințele despre UE să concureze 
în aceste competiții, astfel crescând atât interesul cât și 
cunoașterea în acest domeniu.  

Educație despre UE în toate școlile 
europene 



Beneficiile educație civice europene pentru 
Uniune Europeană: 
Participarea efectivă a cetățenilor în guvernanța europeană 
este puternic legată de dimensiunea europeană a educației 
civice. Dacă cetățenii nu au cunoștințele de bază despre UE, 
nu putem să ne așteptăm de la ei să fie activi și conectați la 
afacerile europene. 
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Cum va funcționa? 
Cele mai multe sisteme educaționale din UE oferă cursuri de educație civică, în școala primară, gimnazială și chiar și la nivelul 
liceului. Dorim să întărim programele existente de educație civică prin următoarele metode: 

introducerea de module educaționale despre funcționarea și istoria UE, pe baza unor instrucțiuni europene; 

lansarea unei Olimpiade Europene despre funcționarea și istoria UE pentru tineri de liceu, cei din programele 
vocaționale sau din alte structuri educaționale, pentru a crește interesul, participarea și implicarea în afacerile 
europene;

creșterea suportului pentru programe de studii în afaceri europene în universitățile din toată Europa.

Prin întărirea dimensiunii europene a educației civice în 
întreaga Uniune, o să oferim tinerilor abilitatea de a fi 
cetățeni informați și posibilitatea de a participa pe de-a 
întregul în viața civică și socială atât la nivel european cât și la 
nivel național. 


