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Bucurați-vă de acest Nou An cu seninătate, 
datorită Kit-ul nostru!

Acest An Nou vă oferă o mare oportunitate, ție și elevilor tăi, de a vă revizui drepturile în calitate de 
consumatori! Kit-ul Anului Nou vă oferă toate informațiile pentru a începe acest nou an bine înarmați cu 
cunoștințe dar și cu seninătate. Kit-ul este disponibil în toate limbile UE pentru a vă permite să vă pregătiți 
lecțiile cu exerciții, teste, planuri de lecții, chiar în limba voastră. Acest kit se concentrează pe protecția 
consumatorilor, ca parte principală a educației consumatorului, care este o temă cross-curriculară cheie 
pentru educația elevilor voștri!

Protecția consumatorului acoperă o mare diversitate de subiecte precum obiceiurile de cumpărare 
inteligentă, stabilirea bugetului familiei și moduri de evitare a capcanelor reprezentate de publicitate 
și de credite. Acest subiect - protecția consumatorului -, tratează multe alte aspecte ale vieții cotidiene 
moderne, inclusiv cunoașterea drepturilor de consumator digital atunci când faceți cumpărături sau în 
privința divulgării de date personale. Astfel, educația consumatorului a devenit o valoare educațională 
fundamentală.  

Consumer Classroom îți va oferi toate secretele și sfaturile esențiale pe care se le împărtășești elevilor tăi. 
Acestea îi vor înzestra cu aptitudinile de care au nevoie pentru a consuma în mod responsabil. Este timpul 
să le predai elevilor tăi educația consumatorului pentru ca ei să facă alegeri de consum în cunoștință 
de cauză.

Consumer Classroom este un site multilingv bazat pe colaborare, dedicat profesorilor din învățământul 
secundar din întreaga Uniune Europeană care vor să-și educe elevii să devină consumatori responsabili. 
Site-ul web le oferă profesorilor resurse gratuite și de înaltă calitate, precum și instrumente interactive de 
colaborare, cu ajutorul cărora să-i înzestreze pe elevii  de 12-18 ani cu aptitudinile de consumator, practic 
de care au nevoie în viața reală. 

Cum poți valorifica ceea ce oferă Consumer Classroom?
• Accesează resurse gratuite și gata de folosit privind educația consumatorului

• Folosește creatorul interactiv de lecții pentru a-ți concepe proiectele planurile de lecții

• Folosește zona „Clasa mea” pentru a le trimite elevilor tăi lecțiile

• Înscrie-ți clasa în competiția interșcolară și poți câștiga o excursie școlară la Bruxelles!

• Prezintă-ți punctele de vedere în forumul organizat pentru toate țările UE și împărtășește-ți 
experiențele

• Extinde-ți cunoștințele despre educația consumatorului parcurgând resursele gratuite multilingve 

și variate pe care le ai la dispoziție

https://www.consumerclassroom.eu/about/what-is-consumer-education
http://www.consumerclassroom.eu/about/why-teach-consumer-education
http://www.consumerclassroom.eu/about/teacher-resources
http://www.consumerclassroom.eu/about/Community-of-Teachers
http://www.consumerclassroom.eu/resources-for-teachers
http://www.consumerclassroom.eu/about/lesson-builder
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La nivel european

    Expresul informativ: 5 drepturi pe care trebuie să le cunoști (materialul video sau broșura corelată) în calitate de consumator.

 
 

Promovarea drepturilor, prosperității și bunăstării consumatorilor sunt valori fundamentale ale 

Uniunii Europene (UE) și acest lucru este reflectat în legislația noastră. Apartenența la Uniunea 

Europeană garantează măsuri de protecție suplimentare pentru consumatori. Aici poți găsi 10 

principii de bază prin care ești protejat de legislația UE în calitate de consumator, indiferent unde 

te afli în UE.

Cu toate că autoritățile și organizațiile naționale pot oferi sfaturi exacte cu privire la problemele 

consumatorilor în țara ta, acest site web oferă o prezentare generală a modului în care Comisia 

Europeană lucrează pentru a garanta protejarea drepturilor tale la nivelul UE.

Organizațiile consumatorilor europeni sunt federații ale organizațiilor naționale ale consumatorilor 

din UE. Ei fac auzită vocea consumatorului european și încearcă să influențeze dezvoltarea 

politicilor UE, promovând și apărând interesele tuturor consumatorilor europeni.

Ca profesor, poți să le arăți elevilor formularul standard de reclamații destinat consumatorului. 

Datorită acestui formular, cei de la UE vor înțelege mai ușor ce problemă ai în calitate de consumator. 

Formularul este disponibil în toate limbile oficiale ale UE. Reclamația poate fi trimisă în două moduri: 

online și prin poștă

Cum ar fi să-ți ajuți elevii să capete mai multă încredere în ce privește cumpărarea de produse 

în străinătate?  Citește sfaturile de călătorie pentru a vedea ce drepturi ai când achiziționezi 

ceva într-o călătorie în străinătate. Dacă vrei să știi mai multe, ia legătura cu Centrul European al 

Consumatorilor (ECC) din România. Scopul acestei rețele este să ofere gratuit ajutor și consultanță 

consumatorilor cu privire la achizițiile din străinătate, online sau la fața locului, în cadrul celor 28 de 

state membre UE, Norvegiei și Islandei.

Aici poți găsi diagrame informative UE relevante pentru elevii tăi, din care să înțeleagă imediat cum 

să facă alegeri inteligente când cumpără bunuri. 

Informacija: „Penkios teisės, kurias turite žinoti“ (filmukas arba lankstinukas) vartotojas.

În acest An Nou, puteți acorda o atenție sporită temei legată de protecția consumatorului care 
se referă la cunoașterea generală a drepturilor consumatorilor din UE în actualitatea lumii 
moderne.

Informații esențiale despre protecția 
consumatorului

http://europa.eu/youreurope/promo-consumers/videos/index_ro.htm
http://europa.eu/youreurope/promo-consumers/flyers/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/eu_consumer_policy/policy-strategy/ten-deals_ro.htm
http://ec.europa.eu/consumers/eu_consumer_policy/policy-strategy/ten-deals_ro.htm
http://ec.europa.eu/consumers/archive/citizen/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/complaint_form_ro.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/docs/complaint_form_ro.pdf
http://ec.europa.eu/chafea/documents/consumers/ECC-NET/2016/ECC-Net_Passeport/ECC-Net_Passeport_RO_MR_04.pdf
http://www.eccromania.ro/
http://www.eccromania.ro/
http://europa.eu/youreurope/business/files/odr_infographic_ro.pdf
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/infographic_procedural_en.pdf
http://europa.eu/youreurope/promo-consumers/videos/index_lt.htm
http://europa.eu/youreurope/promo-consumers/flyers/index_en.htm


Resurse în limba ta

Norme privind etichetarea şi marcarea produselor - PowerPoint

Această resursă este o prezentare PowerPoint creată de un cadru didactic român pe tema etichetării alimentelor. 

În această prezentare sunt evidențiate obiectivele activității de învățare, legile și normele cu privire la etichetarea 

și marketingul alimentelor și importanța legislației privind protecția consumatorului raportată la subiect. Conține 

exemple de etichete de alimente, iar la sfârșit este propusă o foaie de lucru (un exercițiu practic) în care elevii 

să analizeze etichetele unor produse, să identifice componentele și să remarce componentele obligatorii care 

lipsesc de pe etichetele produselor analizate.

 Consumatorul Protectia consumatorului - site web și PDF

Este un proiect de activitate de învățare creat de un cadru didactic român pentru elevii de clasa a X-a. 

Acesta conține: competențele specifice de format/dezvoltat, obiectivele concrete/operaționale, strategiile de 

predare și învățare, materialul propriu-zis (definiția protecției consumatorului, drepturile consumatorului, codul 

consumatorului, informații despre etichete, reclamații sau sesizări), foaia de lucru și activitatea de evaluare privind 

conceptele de învățare legate de consumator, protecție, etichete, garanție etc. Acest proiect poate fi adaptat în 

funcție de punctul de vedere al utilizatorului și de anul de studiu al elevilor.

Resursele selectate mai jos propun activități precum proiecte de lecții, 
dezbateri, jocuri de rol și discuții cu privire la protecția consumatorului. Să 
ÎNCEPEM!

Accesează resursa aici 

(versiunea în limba română - adecvată pentru 12-18 ani)
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Accesează resursa aici 

(versiunea în limba română - adecvată pentru 15-18 ani)

http://www.consumerclassroom.eu/ro/resurse/norme-privind-etichetarea-%C5%9Fi-marcarea-produselor
http://www.consumerclassroom.eu/ro/resurse/consumatorulprotectia-consumatorului
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Setul de instrumente pentru profesor 

Ești pregătit pentru a dezvolta propria lecție și a începe Anul Nou bine documentat? Ne vei găsi tot 
timpul aici pentru a te îndruma!

De la dezvoltatorul de lecții complete la instrumentele specifice acesteia, veți găsi aici câteva sfaturi 
care vă ajută să pregătiți lecțiile și clasa cât mai bine și a începe Anul Nou documentat din plin!

EXPLAIN EVERYTHING ȘI COLLABORATIVE 
WHITEBOARD

Motivul: Aplicații pentru dispozitive mobile cu 

care utilizatorii pot să creeze prezentări multimedia 

interactive și transmisiuni video. 

Cum: http://explaineverything.com/

KAHOOT

Motivul: Este un joc educativ distractiv compus 

dintr-o serie de întrebări cu mai multe variante de 

răspuns. Profesorii pot completa întrebările cu 

materiale video, imagini și diagrame pentru a spori 

implicarea elevilor.

Cum: https://getkahoot.com/ 

FOCUSKY

Motivul: Instrumentul de prezentare cu zoom 

Focusky este un ingenios creator de prezentări 

online destinat platformelor Windows și Mac. Acesta 

te ajută să-ți expui prezentările multimedia într-un 

mod dinamic și captivant prin efecte de zoom și de 

tranziție.

Cum: https://focusky.com/features/

CREATOARE DE LECȚII SIMPLE ȘI COMPLEXE

Motivul: Obține ajutor pentru crearea propriilor lecții

Exemplu: Concepe simplu un document PDF sau un 

material video prin care să le predai elevilor noțiuni 

despre energie. Adaugă un chestionar la sfârșit 

pentru a vedea ce-au înțeles!

Cum: http://www.consumerclassroom.eu/lesson-

builder.html  

PROIECTE INTERȘCOLARE:

Motivul: Colaborează cu alți profesori la un proiect în 

care să-ți împărtășești lucrurile care contează pentru 

tine

Exemplu: Colaborează cu alt profesor și cu clasa lui 

pentru a crea un proiect european despre drepturile 

consumatorilor!

Cum: http://www.consumerclassroom.eu/my-inter-

school-projects  

Instrumente Consumer 
Classroom Prezentări

http://explaineverything.com/
https://getkahoot.com/
http://www.consumerclassroom.eu/lesson-builder.html
http://www.consumerclassroom.eu/my-inter-school-projects
http://www.consumerclassroom.eu/my-inter-school-projects
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Dacă vrei să creezi un proiect distractiv și inovator împreună cu o altă școală din altă țară europeană, 
colaborând zilnic cu aceasta, Consumer Classroom este destinația ideală prin Competiția interșcolară! 
Această competiție îți oferă oportunitatea de a-ți implica elevii într-o experiență multiculturală fructuoasă 
colaborând cu altă clasă din Europa.

Fiecare ediție anuală îți dă ocazia să descoperi cele mai bune practici UE în ce privește consumul 
responsabil și să le subliniezi elevilor drepturile lor de tineri consumatori. Tema ediției 2016-2017 va fi 
Consumatorii energetici inteligenți! 

Sunt binevenite toate proiectele inovatoare. Ele sunt evaluate de un juriu pe baza mai multor criterii, 
printre care nivelul de colaborare între școli, calitatea și creativitatea proiectelor sub aspect pedagogic,etc

Proiectele selectate sunt apoi clasificate în urma unui vot deschis și sunt recompensate cu premii 
extraordinare, precum o excursie la Bruxelles, pentru ocupanții locului I sau dispozitive interactive pentru 
ambele clase participante la un proiect dar care nu a obținut prima poziție! 

Atenție, la începutul toamnei se lansează noua competiție! Succes!

La parte la a patra ediție a competiției noastre interșcolare asupra consumatorilor inteligenți de energie!

Competiția interșcolară 2016-2017: Deveniți 
un consumator inteligent de energie

http://www.consumerclassroom.eu/ro/node/19005
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Europa.eu conține materiale vizuale, precum prezentări de diapozitive, care ilustrează diverse 
aspecte ale UE, printre care cele ce urmează: 

• Piața unică: libertatea de a alege 

• Protejarea drepturilor consumatorilor

Material despre UE gata de folosit

Aceste resurse pot fi un instrument util pentru oricine este interesat să susțină o prezentare 
despre UE.

Dacă vrei să contribui la răspândirea informațiilor despre drepturile legate de creditele de 
consum și să le distribui informații colegilor, această pagină ți se adresează. Drepturile legate 
de credite privesc orice consumator din Uniunea Europeană.

În plus, Comisia Europeană a pregătit fișe naționale pe tema Pieței unice digitale. Piața unică 
digitală a devenit o prioritate pentru Comisia Europeană, care a înlăturat obstacolele ce stăteau 
în calea cetățenilor și firmelor.

Nu în ultimul rând, pentru a asigura o mai bună protecție a consumatorului, Comisia Europeană 
a creat Sistemul de alertă rapidă (RAPEX), care contribuie la coordonarea reacțiilor rapide 
între autoritățile de protecție a consumatorului în vederea eliminării produselor periculoase din 
întreaga Europă. 

https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_ro
https://europa.eu/european-union/documents-publications_ro
https://europa.eu/european-union/documents-publications_ro
http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/consumer-credit/campaigns-material/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/consumer-credit/campaigns-material/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/consumer-credit/campaigns-material/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/romania_ro.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm
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Informații pentru elevi 
ELEV

IMAGINE

Prenume

Te interesează ce amprentă energetică ai?

Unde ai călătorit

Cât de des faci cumpărături online?

Ziua de naștere

Reciclezi?

Timp petrecut online săptămânal

Ai fost vreodată dezamăgit de un produs cumpărat?

Ai cont la vreun mijloc de comunicare socială?

Nume de familie

Știi cum să-ți protejezi datele personale online?

Timpul petrecut săptămânal  pentru cumpărături în  
supermarket

Te interesează să afli ce drepturi de consumator ai?

Adresa de e-mail 

Care este mijlocul tău preferat de transport?

Știi cum să interpretezi informațiile de pe etichetele 
produselor? 

Ai cumpărat vreodată din străinătate?



ÎȚI MULȚUMIM

Ți-a fost de ajutor acest set?
Înscrie-te pe forum și discută despre această resursă! Cum ai 

folosit-o la ore? Ți-a fost utilă? 

Vrem să ne spui ce părere ai! 

Te rugăm să le-o trimiți și colegilor tăi!
Și nu uita să ții legătura cu noi vizitând Consumer Classroom pe 

durata întregului an școlar. Acolo vei găsi resurse și instrumente 

interactive noi prin care să le atragi elevilor atenția asupra 

drepturilor consumatorului.

Site-ul web Consumer Classroom este administrat și întreținut în baza unui contract-cadru de servicii de către un contractor 
extern în numele Comisiei Europene. Conținutul de pe acest site web are doar rol informativ. Orice informație sau opinie 

exprimată pe site-ul web nu reprezintă opinia oficială a Comisiei Europene.

www.consumerclassroom.eu

http://www.consumerclassroom.eu/ro/forumuri
http://www.consumerclassroom.eu/ro/node/10439
http://www.consumerclassroom.eu/ro/node
http://www.consumerclassroom.eu

