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RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI  

PROIECTE EUROPENE 

An școlar 2015-2016 

Semestrul I 

 

 În cursul anului școlar 2015-2016, semestrul I, au avut loc activități în cadrul parteneriatului 

strategic în domeniul școlar – KA2, prin proiectul ”Learning platform: Young people Entrepreneurial 

skill development possibilities”/ ”Platformă de învățare: Posibilități de îmbunătățire a competențelor 

antreprenoriale în rândul tinerilor” (2015-1-LV01-KA219-013417_3), alături de școli din Letonia, 

Turcia, Spania și Croația. 

 

 Mobilitate în Valka, Letonia, 23-25 noiembrie 2015 

În perioada 23-25 noiembrie 2015, la Valka, Letonia a avut loc prima reuniune 

transnațională, organizată de profesorii școlii Valkas Gimnazija. Colegiul Energetic a fost 

reprezentat de prof. Codruța Elena Țenea (coordonator) și prof. Alina Cioculeasa. 

 

23 NOIEMBRIE 

 Activitățile au început în dimineața zilei de 23 noiembrie. Participanții au fost 

întâmpinați cu căldură de profesorii de la Valkas Gimnazija – conducerea instituției, 

profesorul coordonator și alți profesori din echipa de proiect.  

mailto:ctenergetic@yahoo.com


 
 
 

2 
 

COLEGIUL ENERGETIC, RÂMNICU VÂLCEA 

Aleea Sergiu Purece, nr.10, Râmnicu Vâlcea, cod 240272 

Telefon: 0250 744130 
Fax; 0250 743950 
E-mail: ctenergetic@yahoo.com 

Web: www.ctevl.ro 

 

Prima activitate, a fost realizarea unui poster cu imaginea fiecărei școli și cuvinte 

cheie ale proiectului traduse în toate limbile – engleză, spaniolă, română, letonă, croată și 

turcă. 

Doamna director a urat bun venit și a vorbit despre sistemul educațional din Letonia, 

apoi despre Valkas Gimnazija, insistând asupra modalităților de stimulare și recompensare a 

elevilor merituoși și asupra diferitelor tradiții pe care școala le-a introdus de-a lungul 

timpului astfel încât elevii să se simtă mândri de a fi absolvit. 

Profesoara de limba engleză subliniază importanța proiectului pentru implicarea a tot 

mai multor elevi în activități de antreprenoriat care să conducă la dezvoltarea economică a 

localității din care fac parte. Sunt prezentate activitățile de proiect pentru această întâlnire și 

responsabilitățile care revin fiecărei echipe, după care se face un tur al școlii care 

impresionează prin spațiile largi, generoase, sălile calde, primitoare, viu colorate parcă 

pentru a contrasta cu cenușiul cerului în această perioadă a anului, toate dotate cu 

tehnologie modernă necesară desfășurării unui act educațional de înaltă ținută, modern și 

perfect pliat pe necesitățile elevilor și realitățile vieții. Această școală veche de 95 de ani, un 

fost spital, a renăscut și doar treptele tocite de cizmele soldaților mai amintesc de încercările 

trecutului. 

Elevii sunt civilizați, decent îmbrăcați, liniștiți și respectuoși și într-o engleză 

impecabilă pun întrebări sau oferă răspunsuri interlocutorilor. 

Într-o sală, eleve cu inițiativă, cu spirit de antreprenor, arată cu mândrie rezultatele 

muncii lor, bijuterii neobișnuite ca formă și culoare și săpunuri frumos mirositoare.  

 După prânz, a avut loc vizita orașelor gemene Valka – Valga, fiind precizate și aspecte 

din domeniul antreprenoriatului. De asemenea a fost vizitată și Școala de Arte, cu spații 

destinate manifestărilor artistice în ateliere de sculptură, modelaj, pictură, lucrul cu lemnul. 

Seara s-a încheiat cu vizita unei săli de spectacole, locul de desfășurare al multor evenimente 

culturale, iar participanții au urcat pe scenă și au fost antrenați într-un dans tradițional. 

24 NOIEMBRIE 

La prima oră a celei de a doua zi, a avut loc o scurtă întâlnire cu primarul celor două 

orașe gemene, care a vorbit despre aspecte economice ale zonei, despre dificultățile cărora 

trebuie să le facă față ținând cont de faptul că letona și estona sunt limbi care nu au nici un 

cuvânt asemănător, iar legislația și sistemul de impozitare sunt diferite. De asemenea a 

salutat acest proiect european pentru stimularea spiritului întreprinzător al tinerilor letoni. 

Activitățile au continuat la școală, prima activitate a constat în lecții susținute de 

participanți în fața elevilor letoni, apoi a fost testată platforma Moodle, locul în care se vor 

regăsi toate materialele realizate în proiect, un instrument de lucru modern și util. Aici 
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fiecare echipă va încărca lecții, teste, jocuri, aplicații, apoi vor fi parcurse de elevii implicați în 

proiect. 

După prânz au fost vizitate două companii de succes din zonă: „PepiRer”, specializată 

în fabricarea materialelor izolatoare și „Efn Nord”, în producerea și asamblarea părților 

componente pentru industria auto, deservind piața germană.  

PepiReR este o companie 100% letonă care își găsește piața de desfacere , dar și 

concurența în țările nordice. Este de admirat spiritul inovator prin crearea sistemului Pro 

Vent de respirație pentru pardoseli și imaginarea unor piese geometrice de mari dimensiuni 

destinate spațiilor de joacă și grădinițelor sub denumirea IGLU. 

Efn Nord a introdus spiritul german de manageriere a unei afaceri pe piața letonă și a 

oferit multe locuri de muncă, training și beneficii oamenilor din zonă. 

Seara, participanții au vizitat un service auto, un alt model de business performant, al 

unui tânăr, fost absolvent al Valka Gymnasium. După prezentarea afacerii, profesorii au fost 

invitați în zona de relaxare la un ceai, într-un decor avangardist, amenajat de o echipă de 

tineri designeri menit să ofere un moment de răgaz și căldură clienților ce așteptă mașinile 

reparate, o idee ce a adus plus valoare acestei afaceri. 

25 NOIEMBRIE 

În a treia zi au fost planificate următoarele întâlniri, s-au clarificat aspecte cu privire la 

contractele de finanțare, s-au revizuit sarcinile pentru perioada următoare, participanții au 

reflectat asupra experiențelor trăite, apoi au participat la o lecție de muzică, în care s-au 

implicat învățând un cântec leton tradițional. Atmosfera a fost de căldură, voie bună, 

prietenie. 

Restul zile a fost dedicat activităților culturale. În drum spre Riga a fost vizitat un loc 

încărcat de istorie, cu castele și fortificații – Sigulda. În Riga a avut loc vizita Bibliotecii 

Naționale, monument arhitectural și de cultură, apoi seara s-a încheiat la Opera cu un alt 

moment de neuitat. 

Obiectivele reuniunii de proiect au fost atinse, atmosfera de lucru deosebită, urmând 

ca activitățile să-și continue cursul la nivel local și în cadrul reuniunilor de proiect viitoare. 

Această reuniune de proiect poate fi catalogată ca o reușită în cadrul complexului 

program, în care fiecare etapă, cu activitățile aferente oferă simultan continuitate, dar și 

deschidere spre noi universuri culturale și științifice, spre alte sisteme educaționale menite 

să redimensioneze învățământul, integrându-l într-un cadru mai larg, european. 
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Activități la nivel local: 

- Selecție echipă de proiect – profesori și elevi (21 sept – 30 oct); 

- Stabilirea planului de diseminare pentru anul școlar 2015-2016; 

- Participare la reuniunea de consiliere organizată de ANPCDEFP – 23 oct; 

- Întâlniri ale echipei de proiect, întâlniri cu părinții – ședința cu părinții 17 dec; 

- Expoziție (amenajarea unui panou) și concurs local de LOGO - 18 ian – 10 feb; 

- Organizarea concursului de LOGO la nivel de parteneriat 15 feb- 15 martie; 

- Realizarea chestionarului pentru a studia modalitatea de îmbunatățire a competențelor 

antreprenoriale în lecții de economie și educație antreprenorială; 

- Raport chestionar; 

- Realizarea de materiale pentru diseminare – pliante, mape, banner etc; 

- Actualizarea paginii web a comisiei de proiecte 

https://energeticproiecte.wordpress.com/ ; 

- Realizarea de materiale pentru site-ul proiectului www.epps.lv ; 

- Realizarea de materiale despre Bugetul personal și încărcarea pe platforma Moodle a 

proiectului; 

- Realizarea de prezentări, pliante, filmulețe și alte materiale – tot semestrul. 

Activități de diseminare ale proiectului SSRB: 

- 20 sept – articol site-ul școlii, Facebook, grupuri yahoo; 

- 25 sept – articol în ziarul ”Curierul de Valcea”; 

- 27 NOV 2015 – DISEMINARE cercul pedagogic al profesorilor de engleza; 

- 4 decembrie 2015 – diseminare reuniune Letonia in Consiliul profesoral; 

- decembrie 2015 – diseminare reuniune Letonia – site-ul școlii 

(https://energeticproiecte.wordpress.com/) , presa (”Curierul de Valcea”, Facebook, e-

mail – grupuri yahoo etc; 

- site-ul www.didactic.ro. 

Tot în semestrul I, folosind platforma E-Twinning si alte surse, profesorii comisiei de proiecte 

lucrează la noi proiecte Erasmus+ care vor fi depuse în martie 2016. 

Responsabil comisie proiecte europene, 

Prof. Codruța Elena Țenea 
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