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FIȘA ACTIVITĂȚII  NR. 4 

 

1. Titlul activității: Campanie de conștientizare a importanței participării la alegerile 

europarlamentare 2019 

2. Coordonatorul activității : Ionescu Elena-Daniela 

3. Profesori implicați în proiectul EPAS, prezenți la activitate: Laura Nae 

4. Durata/ locul desfășurării: 22 februarie 2019, Piața Tricolorului din Târgoviște 

5. Parteneri implicați: - 

 

6. Obiective: 

 

a) Conștientizarea comunității locale în legătură cu importanța alegerilor 

europarlamentare din acest an 

7. Resurse: 

a. Umane: 6 elevi ai Liceului Voievodul Mircea, membri ai echipei EPAS, profesori ai 

liceului 

b. Comunitatea locală 

 

8. Materiale: flori, materiale de diseminare (descrierea obiectivelor proiectului EPAS, 

oferta școlii, calndare, semne de carte, rama foto #thistimeimvoting) 

 

9. Descrierea activității: 

Vineri, 22 februarie 2019, elevii și profesorii echipei EPAS a Liceului „Voievodul Mircea” 

din Târgoviște au organizat o campanie de conștientizare a importanței participării la 

alegerile parlamentare, care vor avea loc în perioada 23 – 26 mai 2019.   

 

Elevii proiectului EPAS au avut sarcina ca, pe scurt, să explice trecătorilor care se aflau în 

Piața Tricolorului proiectul EPAS și să îi îndemne să participe la vot. Pe lângă explicații, 
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elevii au oferit celor care au acceptat să stea de vorbă, câte o floare, un fluturaș cu 

obiectivele proiectului, oferta școlii, calendare și semne de carte.  

De asemenea, elevii i-au invitat pe trecători să accepte să sprijine campania 

#thistimeimvoting. 

Activitatea a avut un real succes și datorită faptului că întreg Liceul Voievodul Mircea 

realizează o activitate devenită tradiție cu ocazia sărbătorii de Dragobete, când elevii împart 

mărțișoare, felicitări și realizează un flash-mob, așezându-se în formă de inimă. 

 

 

10. Rezultate așteptate: 

- Elevii vor învăța atitudinea de implicare, de participare activă la „viața cetății” 

- Elevii vor conștientiza importanța participării la votul pentru candidații europarlmanetari 

și a votului în general 

- Deschiderea către atitudinea proactivă 

 

11. Modalități de evaluare 

- Postarea impresiilor și a fotografiilor pe pagina web a proiectului 

- Observarea directă a implicării elevilor 
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