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Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale prin proiectul Erasmus+, derulat de
Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea

În perioada 2015-2018, Colegiul Energetic se implică într-un
parteneriat strategic în domeniul şcolar – KA2, prin proiectul
”Learningplatform: Young people Entrepreneurial skill
development possibilities”/ ”Platformă de învăţare: Posibilităţi de
îmbunătăţire a competenţelor antreprenoriale în rândul tinerilor”,
alături de şcoli din Letonia, Turcia, Spania şi Croaţia.

Recent, a fost lansat website-ul proiectului. Acesta este: http://epps.lv/ .

Principalul obiectiv al proiectului este îmbunătăţirea competenţelor antreprenoriale în rândul
elevilor de 15-19 ani. Elevii şi profesorii implicaţi realizează o platformă on-line de învăţare care
oferă lecţii interactive, jocuri, exerciţii atractive, materiale utile în dezvoltarea competenţelor
antreprenoriale. Prin activităţi practice, tinerii vor învăţa despre economia modernă, cum să
caute soluţii, cum să inoveze, îşi vor îmbunătăţi competenţele de comunicare în limba engleză
şi competenţele digitale.

 

Lucrul pe platforma de învăţare a început: http://www.epps.lv/moodle/. Elevii şi profesorii
interesaţi îşi pot face cont. În prezent este activ capitolul Bugetul personal.

În luna februarie a acestui an, elevii parcurg subcapitolele încărcate pe platformă, propun şi
ei teme de studiu, utilizează formule Excel pentru a calcula bugetul personal, dau teste, elevi
din clasa a X-a prezintă elevilor din clasa a IX-a informaţii interesante din acest capitol.

Aceste activităţi îşi propun să îmbunătăţească accesul la educaţie, să-i motiveze pe elevi, să
le dezvolte creativitatea, competenţele antreprenoriale şi spiritul inovativ.

Coordonator proiect, prof. Codruţa Elena Ţenea
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