
 
Cunoaşte Europa în spaţiul virtual! 

Agenda 4 - 9 mai 2020 

 
Descoperim Europa prin resurse BNRM și publicații cu 
tematică europeană utilizând paginile  instituționale de 
Facebook BNRM și CPESC,  pagina web BNRM, portalul de 
bloguri CPESC, precum și surse oficiale de informare europene. 
 

4 mai 2020 Când este sărbătorită Ziua / Zilele Europei şi ce semnificaţie are? 
 Celebrăm Europa cu imnul european “Odă bucuriei” (interpretare online realizată de 

colaboratorii BNRM.   
 Aflăm istoria și semnificatia Drapelui European  
 Citim despre părinții fondatori  
 Ne informăm / recapitulăm care este diferența dintre UE și CoE 
 Ne familiarizăm cu resurse online CPESC, BNRM - Informații europene pentru toți  

 

5 mai 2020 Consiliul Europei sărbătorește Ziua Europei la 5 mai  
CoE a fost fondat la 5 mai 1949 și în acest mod, a selectat această dată pentru a celebra propria 
înființare din anul 1964. 

 Explorăm cronica și cele 70 realizări ale CoE  
 Ne familiarizăm cu resursele și documentele CoE 
 Facem cunoștință cu pagina web și accesul la publicațiile CoE 
 Ne reamintim activitățile offline -  retrospectiva Expozițiilor BNRM consacrate CoE și 

prezentate online  

 

6 mai 2020 Uniunea Europeană sărbătorește Ziua Europei la 9 mai  
 Ne reamintim activitățile offline - retrospectiva Expozițiilor (material VIDEO)   
 Ne familiarizăm cu publicațiile privind Acordul de Asociere din colecțiile CPESC, BNRM și 

publicațiile online  
 Aflăm despre Răspunsul European la pandemia COVID-19. #ÎmpreunăMaiputernici  

 

7 mai 2020 Să cunoaștem Europa prin joacă! Europa pe înțelesul copiilor!  
 Antrenaţi – vă creierul  cu provocări din istoria, cultura, democrația, politica şi geografia 

Europei prin JOCURI ONLINE 
 Călătorie către descoperirea Europei!  

Vizităm Expoziția virtuală cu materiale didactice și cărți pentru copii (material PPT) 

 

8 mai 2020 Patrimoniul cultural: acolo unde trecutul întâlneşte viitorulˮ 
 Vizionăm videoul Expoziției retrospective  
 Aflăm 3 caracteristici importante despre Europeana de astăzi:  patrimoniul 

cultural digital din muzee, galerii, biblioteci și arhive (prezentare virtuală) 
 Consultăm articole despre experiența BNRM în  promovarea resureselor 

educaționale Europeana 
 Aflăm despre Biblioteca Națională Digitală “Moldavica”, parte componentă a 

Europeana  - (tutorial video de prezentare a colecțiilor și material de informare) 

 

9 mai 2020 Celebrăm Europa cu imnul european “Odă bucuriei”  
 Vizionăm interpretarea online realizată de colaboratorii BNRM.   
 Ne familiarizăm cu variante de interpretare în stiluri diverse pe site-ul CoE. 
 Consultăm informații și materiale informative din surse oficiale UE, CoE, 

Delegația UE în Republica Moldova 

 
 

10 mai – 31 
decembrie 
2020 

Fiți la curent cu activitățile, recomandările, ofertele offline și online ale CPESC  - 
24/24 pe portalul de bloguri și retelele sociale CPESC- Twitter @cpescmd,  Facebook 

@cpescmdbnrm Vizitați Sala de lectură CPESC după ridicarea măsurilor impuse prin 
starea de urgență, deschiderea BNRM și reluarea activităților în condiții normale de lucru. 
 

 

 
 


