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LOCUL I—Secțiunea eTwinning, 
etapa județeană, Vâlcea 

Din 2019, Colegiul 
Energetic, Râ mnicu 
Vâ lceâ este Ș coâlâ  
eTwinning 

 ”eTwinning este 
comunitatea şcolilor din Europa. 

 eTwinning oferă 

personalului didactic (profesori, 

directori, bibliotecari, etc.) ce 

activează în şcolile din țările 

europene participante o 

platformă de comunicare, 

colaborare, demarare proiecte şi 

schimb de informații, pe scurt, un 

spațiu în care să simtă că fac 

parte din cea mai palpitantă 

comunitate educațională din 

Europa.”  

https:/www.etwinning.net/ro/
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  „Colegiul Energetic: o școală de prestigiu, o 

șansă la educație și pregătire profesională de 

calitate pentru toți tinerii, o școală ce privește 

spre viitor.” 

 Colegiul Energetic este cea mai 

mare instituție  de învățământ tehnic din 

județul Vâlcea şi pregăteşte specialişti in 

domeniul electro-energetic. Foşti elevi ai 

acestui liceu sunt angajați la companii de 

prestigiu din țară şi străinătate.  

Principalele specializări sunt: electronică, 

automatizări, mecatronică, mecanică,     

protecția mediului, elevii noştri fiind       

interesați de studiul limbilor străine, ştiințe, 

economie, matematică, informatică.  

 În prezent, Colegiul Energetic   

manifestă o deschidere către domeniul 

educațional, care promovează cultura şi 

valorile europene prin implicarea elevilor şi 

cadrelor didactice în proiecte de               

parteneriat educațional pe diferite teme de 

interes, precum criza refugiaților în Europa, 

protecția mediului înconjurător,              

antreprenorial, surse de energie verde. 

https://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm
mailto:ctenergetic@yahoo.com


 Twinspace-ul proiectului In A 
Far Away Land: Refugee Children este 
realizat folosind platforma eTwinning şi 
cuprinde toate activitățile şi produsele 
finale ale proiectului, ale tuturor 
partenerilor, pe parcursul celor doi ani 
de proiect. Spațiul virtual a fost realizat 
de profesori şi elevi şi a fost exploatat 
la maxim. Participanții nu doar au 
încărcat materiale, dar au utilizat     
chatul, de asemenea au creat 
evenimente şi au organizat un webinar. 
 Proiectul contribuie la 
consolidarea calității şi dimensiunii 
europene în educație. 
 Twinspace-ul este util  pentru 
înțelegerea miturilor şi realităților 
despre refugiați şi pentru 
conştientizarea crizei refugiaților. 
 Spațiul virtual este uşor de 
utilizat şi profesorii găsesc materiale 
valoroase pentru discipline precum: 

Istorie 
Geografie 
Cultură civică 
Psihologie 
Consiliere şi orientare 
Limba engleză 
TIC. 

 Produsul este integrat în 
curriculum, utilizat la lecții la Colegiul 
Energetic, dar şi în alte şcoli, proiectul 
fiind intens diseminat pe plan local şi 
național. 

TWINȘPACE—IN A 
FAR AWAY LAND 

https://twinspace.etwinning.net/18171/

pages/page/154949 

 Twinspace-ul IN A FAR 

AWAY LAND  a fost realizat în cadrul 

parteneriatului strategic în domeniul 

școlar – KA2, ”In A Far Away Land: 

Refugee Children”/ ”Undeva 

departe: Copiii refugiați” (2016-

2018), Nr. ref. 2016-1-TR01-KA219-

033904_2. 

 Colegiul Energetic, alături 

de școli din Turcia, Spania, 

Portugalia, Italia și Grecia  a derulat 

acest proiect în perioada 2016-2018. 

 Acesta este un proiect ce 

vizează problematica actuală a 

refugiaților/imigranților. Proiectul îşi 

propune să crească gradul de 

informare, conştientizare şi 

sensibilizare al comunității locale/

societății cu privire la situația cu 

care se confruntă copiii refugiați. 

https://twinspace.etwinning.net/18171/pages/page/154949
https://twinspace.etwinning.net/18171/pages/page/154949

