Competențe cheie pentru implicare
civică în sprijinul dezvoltării durabile –
Energy Smart
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
CPP 190 - „Educaţia şanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”
ID contract: POSDRU/190/1.1/S/156977

Detalii:
Obiectivul general al proiectului: Sprijinirea dobândirii de competențe cheie pentru un număr de
15.100 elevi din ciclul liceal, gimnazial și primar prin promovarea dezvoltării durabile și
participarea la concursul tematic Energy Smart în județul Constanța.
Pentru realizarea obiectivului general vom implementa:
 Centrul educațional Energy Smart, cu două zone:
o Educativă, unde se vor găsi conținuturile educative digitizate și alte resurse
o Concurs, zona de înărcare proiecte/ lucrări de grup

Centru educațional Energy Smart:
Scopuri:
-crearea unui spațiu propice educației, formale sau informale, accesibil fără constrângeri geografice;
-platformă colaborativă, interactivă și multifuncțională (învățare și concurs).
Cum:
-conținut educațional adaptat nivelului de dezvoltare psiho-motorie a elevilor,
-conținut digitizat: informație structurată, grad mare de interactivitate, atractiv,
-temă: Eficiență energetică, componentă a Dezvoltării Durabile

Unde:

EnergySmart.power.ro:1181

Logare:
Cum: folosind un dispozitiv tip desktop sau laptop
Profesor:
-acest tip de cont asigură drepturi de vizualizare conținut digitizat și de încărcare proiecte/ lucrări ale
colectivităților de elevi
-fiecare Specialist unitate școlară are creat un cont. Pentru a-l afla se va trimite un e-mail la adresa
edu.energysmart@power.ro
-profesorii coordonatori își vor crea un cont “Creează cont” și vor solicita din secțiunea “Concurs”
drepturi suplimentare pentru a putea încărca proiectele/ lucrările elevilor pe care îi coordonează. Cererea
va trebui aprobată de reprezentanții ISJ sau Specialist unitate școlară, după caz

Logare:
Elev:
-acest tip de cont asigură drepturi de vizualizare conținut digitizat și de vizualizare număr de
proiecte inițializate
-orice elev își poate crea un cont, indiferent dacă este sau nu membru al grupului țintă al proiectului
-accesul va fi permis pe toată perioada de sustenabilitate a proiectului, respectiv până în 2018

Meniuri:
Prima pagină:
-zona centrală, de unde pot fi accesate toate secțiunile
Despre proiect:
-descrierea proiectului, activitățile, rezultatele anticipate, alte detalii
EnergySmart Prima/ EnergySmart Gimnazial/ EnergySmart Liceu:
-zona educativă, de unde pot fi accesate cele trei conținuturi aferente celor trei cicluri de învățământ,
primar, gimnazial și liceal

Meniuri:
Concurs:
-zona de vizualizare proiecte/ lucrări încărcate și de încărcare materiale
Regulament - prezentarea regulamentului de concurs; vizibil pentru ambele categorii de utilizatori (elev, profesor)
Informații utile - prezentarea etapelor și condiționărilor

Inițializare proiect/ lucrare - persoanele responsabile de gestionarea activității elevilor vor introduce pentru fiecare proiect / lucrare în parte
informațiile în baza de date.
- Județ - Localitate - Unitate școlară
- Coordonatorul de proiect - lucrare
- Specialist unitate școlară
- Componența echipei - Fișier care să conțină numele echipei de elevi
- Titlul proiectului - Motivația proiectului

Meniuri:
Concurs:
Raport intermediar - încărcare documente justificative pentru activitatea continuă a colectivității de elevi; documente în format needitabil
Încărcare proiect / lucrare – încărcarea proiectului/ lucrării finale; documente în format needitabil

