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Glossary of terms 



“ Suntem o şcoală pentru toţi tinerii, o şansă pentru toţi, 
suntem o şcoală ce priveşte spre viitor”  

Competenţă      Energie 

COLEGIUL ENERGETIC 

RÂMNICU VÂLCEA 



Partenerii noştri: 
 
•Spania, Huelva, I.E.S Rabida – liceu cu profil tehnologic, 
coordonator proiect 
•Germania, Lemgo, Hanse Berufskoleg – liceu cu profil 
tehnologic 
•Marea Britanie, Belfast, Victoria College – gimnaziu 
•Franţa, Agen, Lycée Saint Caprais – liceu cu profil 
teoretic  şi tehnic general. 
•Turcia, Manisa, Turgutlu Anadolu – liceu cu profil de 
ştiinte ale naturii 
•Grecia, Serres, Aristotelo Private Secondary School 



“ Virtual Company of Consultants” 



Obiective proiect: 
 

• Studierea de către elevi a  schimbărilor climatice, a 
energiilor regenerabile , reciclarea materialelor şi 

susţinerea producţiei de energie verde pentru a lucra 
împreună în grupuri multinaţionale şi realizarea unor 

produse finale 
 

Interdisciplinaritate  
discipline tehnice, științe sociale, TIC, limbi străine 

 
Produse finale 

prezentări Power Point, logo-ul proiectului, blog, pliante, 
glosar de termeni tehnici, calendar, filme, poze, website 

 



•Site – Spania  
•Broşură informativă - Franţa 

•Glosar de termeni tehnici – România 
•Calendar – Germania 

•Pliante publicitare – Turcia + Grecia 
•Colecţia foto/video – Marea Britanie 

•Logo-ul proiectului – prin concurs  
                              

Produse finale:  





La început a fost ideea:  
 

analiza formelor de energie verde, stabilită astfel între parteneri :  
•Franţa : microbaraje ( microdams) 
•Turcia : biomasa ( biomass plants) 
•Spania : energia eoliană ( wind energy) 
•Marea Britanie : energia oceanelor şi a vântului ( tidal and wind) 
•Grecia : energia solară ( solar energy) 
•România : microhidrocentrale ( microhidropower plants) 



 
11 – 16 noiembrie 2012  

Râmnicu Vâlcea  

ROMÂNIA 





Prezentarea primelor 
noţiuni despre 

producerea energiei 
electrice şi în special a 

celei din surse 
regenerabile 



cu acest prilej facem cunoştinţă cu termenii: 

•Pentru hidroenergie - 

Hidrocentrală = hydroelectric power station 
(hydroelectric power plant)  



microhidrocentrale,  
centrale pe firul apei  

(river hydropower plant),  
Prize de apă 

(water intakes) 



•Biomasă  
deşeuri industriale şi organice 

( industrial/organic waste) 

•Energie eoliană – centrale 
eoliene terestre sau pe apă,  

ferme eoliene 
(wind farm) 



•energie solară  - 
• energie fotovoltaică,  

•termică,  
•celula solară ( solar cell)… 

 



 câştigă Germania 

Demarăm înfiinţarea firmei virtuale de consultanţă în 

domeniul energiilor regenerabile. 

Aspectele studiate vor fi de factură tehnico-economică, 

vizând şi posibilităţile de găsire/ ocupare  a unui loc de 

muncă în domeniul energiilor verzi. 



GERMANIA 
21 – 26 aprilie 2013 

Lemgo 



Ne-am pregătit tehnic şi ne-am adus aminte de începuturile 
producerii energiei electrice în ţările noastre  

( MHC.ppt si History of electricity.ppt);  





apar termeni tehnici care intră în amănunt în construcţia unui 
generator electric sincron 

( stator, rotor, bobine =coils, perii colectoare),  
a unei centrale hidroelectrice 

( baraj, lac de acumulare =acumulation lake, agregate hidro ),  
a unei centrale eoliene 

 ( nacelă = nacelle, piloni, elice= blades ),  
panou solar = solar cell, 

materiale / substanţe utilizate în centralele pe biogaz ;  



Se stabilesc 
departamentele 

firmei de 
consultanţă  



FRANŢA 
17 – 23 noiembrie 2013 

Agen 

 



Studiem şi pregătim primele materiale ale firmei de consultanţă:  
Grecia + Turcia – partea de marketing şi publicitate 

Germania + Franţa – sinteza documentaţiilor tehnice pentru 
fiecare tip de energie regenarabilă cu avantaje/dezavantaje  

 Spania – partea economică  
România – inserţia profesională  



Aflăm cu acestă ocazie despre :  
•Costuri de producţie, preţul energiei verzi, certificate verzi 

= green certificates  
( economic terms); 

•Loc de muncă, piaţa muncii = energy market, locuri de 
muncă libere / ocupate, inserţie profesională, fişa postului 

= job description, scrisoare de intenţie, interviu de angajare 
 ( employability terms). 













SPANIA 
23 - 28 martie 2014 

Huelva 



Pentru Spania (23-28).03.2014 , pregătim produsul 
nostru final – Glossary of terms şi încărcăm 
documentele de studiu în domeniul inserției 

profesionale pe platforma şi site-ul proiectului,  
http://energyandemployment.com 



Se conturează produsul final : 

Glossary of terms 
Energy and Employability  



Termenii explicaţi în materialele noastre ale tuturor se 
regăsesc acum sub formă de glosar, în limbile ţărilor 

participante la proiect  



Fiecare ţară a selecţionat între 20 – 40 de termeni specifici domeniilor 
de care s-au ocupat, traduşi în engleză:  

Germania din toate domenile,  
Grecia – solar,  
Turcia – biomass,  
Spania – wind,  

Franţa + România – hidro & employability. 









WATER 



Am reunit aceşti termeni pe domenii, i-am tradus în 
limbile ţărilor implicate în proiect şi am trimis forma 

finală Excel, spre verificare, tuturor partenerilor. 





•Astăzi, Glosarul este organizat pe domeniile principale de 

producere a energiei verzi, la care se adaugă termeni 
economici şi cei care desemnează parametrii tehnici specifici.  

•Domeniul este înscris la subsol şi este simbolizat printr-o 
imagine reprezentativă pentru fiecare domeniu; 

•Termenii sunt ordonaţi alfabetic. 

../../Local Settings/Temp/Prezi.exe


Glosarul este rezultatul efortului comun 
al tuturor partenerilor, fiind rodul 
implicării elevilor în procesul de 

selectare şi traducere a termenilor,  de 
tehnoredactare,  de design al paginilor, 

forma finală fiind utilă tuturor celor 
interesaţi de energia verde. 



Apreciere glosar 





2. Transferabilitate: 
 
 este accesibil şi în format electronic, de aceea poate fi 
utilizat de oricare dintre partenerii externi şi interni 
interesaţi de acest domeniu sau de materialele realizate; 
 este atractiv prin imaginile reprezentate şi uşor de 
utilizat fiind organizat pe domenii şi în ordine alfabetică; 
 poate fi utilizat şi în alte contexte educaţionale, de 
exemplu în activităţi de autoformare, de comunicări 
ştiinţifice în domeniu, concursuri. 
 

Apreciere glosar 





Apreciere glosar 



Apreciere glosar 





4. Valorizare: 
 

este interdisciplinar realizat: noţiuni tehnice, economice, 
antreprenoriale şi de inserţie profesională; 
 fiecare elev  cuprins în proiect are o contribuţie în realizarea 
glosarului:  
 realizarea documentaţiilor tehnice  şi traducerea termenilor 
specifici; 
 realizarea materialelor de inserţie şi traducerea termenilor 
specifici; 
 colectarea materialelor de la ţările partenere; 
traducerea termenilor selectaţi în limbile ţărilor participante; 
ordonarea şi gruparea pe domenii; 
realizarea părţii grafice. 

 este rezultatul muncii echipei Colegiului Energetic şi a echipelor 
ţărilor partenere în proiect; 
deschide noi colaborări cu ţările partenere. 

Apreciere glosar 





Echipa  formată din 20 de elevi şi 9 cadre didactice din 
cadrul Colegiului Energetic Rm. Vâlcea, reprezentată de  

Florin OLTEANU,  
vă mulţumeşte pentru atenţie şi vă invită să vedeţi mai 
multe produse realizate în cadrul proiectului vizitând 

site-ul dedicat la adresa 
http://energyandemployment.com 

 

proiect scoala1.avi

