
              

Proiect nr. 2020-1-DK01-KA229-075074_5 

PROIECT ERASMUS + Actiunea Cheie 2 – Proiecte de parteneriat strategic în domeniul 

educaţie şcolară (proiecte de schimb interșcolar KA 229). 

Proiect aprobat pentru finanțare, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul 

Programului Erasmus+, perioada de derulare 01.09.2020-31.08.2022. 

  

 

ANUNȚ DE SELECȚIE A ELEVILOR PARTICIPANȚI 

  

 

Ca urmare a aprobării finanțării proiectului cu titlul Sustainable Energy for Future 

Generations, cu nr. de referința 2020-1-DK01-KA229-075074_5, PROIECT ERASMUS + 

Acțiunea Cheie 2 – Proiecte de parteneriat strategic în domeniul educaţie şcolară – proiecte de 

schimb interșcolar, în baza contractului de finanțare încheiat cu ANPCDEFP, Colegiul Național 

„Traian” din Drobeta-Turnu-Severin, va organiza un concurs de selecție pentru 20 de elevi din 

învățământul liceal (16-17 ani), care vor participa la activitățile din cadrul proiectului 

organizate la Colegiul Național „Traian”, dar și la mobilitățile din țările participante la proiect. 

  

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

• Descrierea proiectului 

Proiectul își propune crearea unei baze comune de informare și de colaborare între cele 

5 tări participante în acest parteneriat școlar în vederea împărtășirii de practici comune în 

domeniul resurselor de energie regenerabilă. Rezultatele proiectului vor deveni vizibile prin 

organizarea de activități cu elevii din țările partenere cu scopul de a găsi soluții practice 

comune de rezolvare a problemelor cu care se confruntă Europa în domeniul resurselor limitate 

de energie.   

 

• Țări participante: Danemarca (coordonator), Portugalia, România, Turcia, Grecia 

(partenere). 

 

 

 



• Obiective: 

1. Favorizarea înțelegerii conceptelor științifice și ale aspectelor practice utilizate 

în domeniul producerii energiei regenerabile; 

2. Conștientizarea de către tineri a surselor de energie regenerabilă (energia 

eoliană, solară și hidraulică), precum și a metodelor de extindere a utilizării 

acestora; 

3. Îmbunătățirea competențelor și a abilităților prin proiecte interdisciplinare în 

domeniul STEAM; 

4. Încurajarea colaborării, a spiritului de echipăși a abilităților de comunicare în 

limba engleză; 

5. Dezvoltarea  „soft skills”-urilor (abilități sociale, comunicarea, inteligența 

socială, inteligența emoțională, atitudinea flexibilă și pozitivă), competențe 

dezirabile pentru o mai bună integrare pe piața muncii; 

6. Încurajarea utilizării metodelor și a practicilor școlare în domenii ca  TIC., 

STEAM, robotică, programare; 

7. Dezvoltarea conștiinței interculturale, promovarea cetățeniei europene și a 

politicilor UE în domeniul energiei regenerabile.  

Se așteaptă următoarele rezultate: 

- Prezentări referitoare la statistici și tendințe în utilizarea surselor de energie 

regenerabilă; 

- Postere pentru campanii de încurajare a utilizării susținute de către cetățenii europeni  a 

resurselor de energie alternativă prin oferirea de modele concrete și viabile a acestora; 

- Machete și modele pentru încurajarea utilizării materialelor termoizolante ca modalitate 

de eficientizare a consumului de energie electrică; 

- Simulatoare de uzine energetice; 

- Proiecte STEAM - anemometre, mașini de gătit solare, giruete; 

- Modele și simulacre de orașe sustenabile din punct de vedere a producerii și consumului 

de energie regenerabilă, prietenoase cu mediul („orașe verzi”); 

- Crearea unei baze de date de cercetare și concluzii pe baza datelor obținute în vederea 

pregătirii viitoarelor generații de elevi pentru o societate aliniată cerințelor secolului al -

lea XXI,în spiritul respectului față de natură și de mediul înconjurător; 

- Îmbunătățirea cooperării cu comunitatea locală prin colaborarea cu experți în domeniul 

energetic precum și a mediului de afaceri local. 

 

Elevii selectați vor participa la ateliere de lucru și la activități conexe proiectului, în 

afara orelor de curs. Aceștia vor parcurge, sub îndrumarea profesorilor din echipa de 

proiect,etapele prevăzute în proiect. 



 

Profilul grupului ţintă: 

• 20 de elevi de liceu (16-17 ani) şi  5 rezerve; 

• cunoaşterea limbii engleze la nivel minim B1 din Cadrul European Comun de Referinţă 

al Limbilor Străine; 

• elevi motivaţi, cu rezultate bune la învăţătură și cu un comportament ireproșabil. 

 Selecția grupului țintă de participanți se va realiza prin promovarea unei metodologii care 

asigură participarea fără discriminare, respectând principiul egalității de șanse, al transparenței 

și al evitării conflictului de interese. 

 

Metode de selecție și ponderea probelor în rezultatul final: 

1. Scrisoare de motivație în limba engleză (250-300 de cuvinte) - 30% 

Scrisoarea trebuie să cuprindă: o scurta descriere a candidatului, motivele pentru care ar 

trebui selectat, așteptările candidatului legate de proiect. 

2. Proba de evaluare  la limba engleză - 35% 

Proba constă în realizarea unui eseu reflectiv pe o temă dată. (200-300 de cuvinte) 

3. Proba de evaluare practică a competențelor TIC - 35% 

Proba constă în realizarea unei prezentări multimedia pe o temă dată. 

 

Calendarul desfășurării procesului de selecție a participanților  

 

16-20 noiembrie 2020 

  

Depunerea online la adresa erasmusSEFG2020@cntseverin.ro 

a următoarelor documente: cereri de înscriere (anexa 1), 

acord parental (anexa 2), acord poze (anexa 3), scrisoare de 

motivație. 

22  noiembrie   2020 Afișarea repartizării pe zile la probele procesului de selecție. 

23-24 noiembrie 2020 Desfășurarea probelor. 

27 noiembrie 2020 Afișarea rezultatelor.  
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