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PROIECTUL EUROPEAN 
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FIȘA ACTIVITĂȚII  NR. 3 

 

1. Titlul activității: Activitate nonformală, realizată împreună cu reprezentanții Europe 

Direct 

2. Coordonatorul activității : Ionescu Elena-Daniela 

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

4. Durata/ locul desfășurării: 14 februarie 2019, Biblioteca Județeană „I. H. Rădulescu” 

5. Grupul țintă: elevii care fac parte din echipa proiectcului EPAS 

6. Parteneri implicați: Centrul „Europe Direct” (Vlăduț Andreescu) și Biblioteca 

Județeană „I. H. Rădulescu” 

 

7. Obiective: 

a. Obținerea transferului de informații generale despre rolul Uniunii Europene 

b. Realizarea unor activități de formare nonformale 

c. Realizarea unor activități de informare asupra rolului centrului „Europe Direct” 

 

8. Resurse: 

a. Umane: 18 elevi ai Liceului Voievodul Mircea, membri ai echipei EPAS, formatori 

Europe Direct, profesori ai liceului 

b. Materiale: sala de conferințe - Biblioteca Județeană „I. H. Rădulescu” 

 

9. Descrierea activității: 

 In cadrul acestei activități, desfășurate în sala de conferințe a Bibliotecii Județene 

„I. H. Rădulescu”, din Dâmbovița, directorul Centrului Europe Direct, Vlăduț 

Andreescu, a coordonat o activitate nonformală cu elevii din echipa EPAS a Liceului 

Voievodul Mircea, din Târgoviște.  

Elevii au primit informații despre rolul acestui centru și despre activitățile desfășurate       

de-a lungul anului. 

 In cadrul acestui atelier informal, elevii au aflat informații generale despre 

importanța, rolul și misiunea UE, despre apropiatul eveniment de votare a reprezentanților 

țărilor membre în Parlamentul European (alegerile parlamentare). Cu această ocazie, elevii 

au vizionat mai multe materiale (filmulețe), puse la dispoziție de directorul Centrului 

Europe Direct, pe tema valorilor europene.  
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 Fiind vorba despre elevi de liceu, acestora li s-au prezentat mai multe site-uri, printre 

care PORTALUL EURES, pe care tinerii l-ar putea căuta pentru găsirea unui loc de muncă 

în UE.  

 În plus, mulțumită calităților de formator ale domnului Vlăduț Andreescu, elevii au 

fost implicați în ultima parte a atelierului la o sesiune ce viza dezvoltarea personală. Elevii 

au fost invitați să noteze pe post-ituri propriile așteptări și temeri. Plecând de la acestea,   s-a 

remarcat, ca temă centrală, nevoia tinerilor de a comunica (în fața unui grup mai mare, 

nevoia de a cunoaște strategiile discursului, pentru captarea atenției și o mai bună structurare 

a ideilor).  

 Feed-back-ul pozitiv din partea elevilor ne îndeamnă să gândim și alte activități în 

care să colaborăm cu reprezentanții Centrului Europe Direct. 

 

10. Rezultate așteptate: 

- Elevii vor cunoaște care este rolul centrelor „Europe Direct”, deschise în întrega UE 

- Elevii vor conștientiza importanța participării la votul pentru candidații europarlmanetari 

și a votului în general 

- Deschiderea către astfel de activități nonformale 

 

11. Modalități de evaluare 

- Fișă de reflecții pentru elevi 

- Postarea impresiilor și a fotografiilor pe pagina web a proiectului 

- Observarea directă a implicării elevilor 
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