
     Începând cu data de 05.09.2016 Școaal Gimnazială nr. 2 Marginea face 

parte din proiectul european Save Energy Save The World, parteneriat 

strategic între școli în cadrul Acțiunii Cheie 2 în cadrul programului 

european Erasmus+. Țara coordonatoare este Polonia iar țările partenere 

sunt: Bulgaria, Italia, Grecia, România ș Turcia.  

     Proiectul a fost depus la data de 31.03.2016 în Polnia și a primit 

aprobare la data de 03.08.2016. din totalul de 351 de proiecte depuse în 

Polonia, doar primele 78 au primit aprobare, proiecul școlii noastre 

situându-se pe locul 48 cu un punctaj de 88,5 puncte din 100. Limba de 

comunicare în cadrul proiectului este limba engleză. Proiectul începe la 

data de 05.09.2016, se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni și se încheie 

la data de 04.09.2018. 

     Proiectul a fost depus cu o cerere de un grant în valoare de 136.725 de 

euro însă a fost aprobată doar suma de 128.100 de euro per total proiect. 

România primește un grant de 22.075 euro 

     Dintre obiectivele principale ale acestui proiect menționăm: 

 Cunoașterea importanței conservării energiei și a problemelor de mediu 

create ca rezultat al procesului de producere a energiei;  

 Punerea în practică în viața de zi cu zi a cunoștințelor obținute la școală 

pe această temă; 

 Evidențierea diferitelor metode și tehnici folosite în educație pentru a 

asigura învățarea permanentă; 

 Descoperirea unor aplicații practice diferite în ceea ce privește 

conservarea energiei în diferite țări; 

 Adaptarea cu succes a aplicațiilor practice la nivelul școlii noastre. 

       În perioada 16-20 octombrie 2016 a avut loc prima reuniune 

transnațională în Polonia. Din partea școlii noastre au participat d-na prof. 

Vega Irina-Elena, coordonator proiect, d-na prof. Ursache Georgeta, 

profesor de geografie și d-na înv. Prelipcean Elena, membru echipă proiect. 

În prima zi a reuniunii transnaționale a avut loc ceremonia de primire a 

invitaților la Zespol Szkol w Wolbromiu, școala coordonatoare a proiectului 

din localitatea Wolbrom în Polonia. Dupa ceremonia de primire a urmat 

prezentarea școlii - săli de clasă, holuri, săli de sport, sala de mese, vestiare, 

direcține, secretariat, sală profesorilor.  În a doua zi a reuniunii a avut loc 

ședinta de lucru în care s-au stabilit activitățile ce vor urma a fi desfășurate, 

s-au desemnat responsabili și s-au discutat detalii cu privire la 



implementarea și finalizarea acestora. Ședinta de lucru s-a desfășurat în 3 

sesiuni, în ultima oferindu-se și cadourile tuturor invitatilor. În ultima zi au 

avut loc două vizite culturale – castelul Pieskowa Skala și mina de sare din 

Wieliczka, cea de a doua fiind situată în apropierea zonei metropolitane a 

orașului Cracovia. 


