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PROIECTUL EUROPEAN 

  ȘCOLI AMBASADOR ALE UNIUNII EUROPENE 

FIȘA ACTIVITĂȚII  NR. 5 

 

1. Titlul activității: Amenajare punct de informare 

2. Coordonatorul activității : Ionescu Elena-Daniela, Oprea Diana, Laura Nae, Stancescu 

Mihaela, Cirstea Mirela 

3. Durata/ locul desfășurării: 20 si 27 februarie 2019, holul Liceului Voievodul Mircea, 

sala nr. 6  

4. Parteneri implicați: -  Centrul Europe Direct 

 

5. Obiective: 

 

Amenajarea unui punct de informare și a unui cabinet de informare EPAS 

 

6. Resurse: 

a. Umane:  9 elevi ai Liceului Voievodul Mircea, membri ai echipei EPAS și 

îndrumătorii lor 

b. Materiale oferite de Centrul Europe Direct si de  Biroului de Legătură al 

Parlamentului European 

 

7. Descrierea activității: 

 In zilele de 20 și de 27 februrie 2019 a fost amenajat punctul de informare și 

cabinetul de informare EPAS. Ambele locații urmeză a fi inaugurate săptămâna viitoare, 

prin susținerea unor lecții care vor avea ca temă istoria UE.  

 Profesori și elevi ai echipei de implemenatre a proiectului EPAS au participat cu 

entuziasm la amenajarea a două puncte de informare despre instituțiile, valorile, viziunea 

UE. Punctul de informare beneficiază de materiale donate de Centrul Europe Direct din 

Târgoviște, dat fiind faptul că această instituție este un colaborator apropiat al liceului nostru 

și un partener valoros în acest proiect.  

 Cabinetul de informare este dotat cu videoproiector și calculator cu acces la internet. 

Sala este folosită de toți profesorii și elevii acestui liceu, datorita dotărilor sale, astfel încât 
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punctul de informare va fi vizitat zilnic, materialele informative fiind puse la dispoziția 

elevilor si a profesorilor.  

 Plănuim deja activități care vor avea ca locație acest cabinet de informare.  
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