Participarea COLEGIULUI TEHNIC ENERGETIC din CRAIOVA la proiectul
eTwinning

E-FEST
https://twinspace.etwinning.net/72985/materials/images
https://live.etwinning.net/projects/project/177517
PARTICIPANTI :
25 profesori si 38 elevi din Italia, Polonia, Romania, Irlanda, Lituania, Ucraina,
Grecia, Turcia, Spania,
Andezeno, ItalyIstituto Comprensivo Andezeno
Zamostea, Romania Scoala Primara Tautesti
Białystok, Poland Zespół Szkół Społecznych Nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego
Iasi, Romania Colegiul National
Black rock,cork, IrelandSt Michael's Church of Ireland n.s.
Ν.Ιωνία Βόλου , Greece4o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ-ΒΟΛΟΣ/4TH KINDERGARDEN OF
N.IONIA-VOLOS
Burlada, Spain Hilarión Eslava
Foggia (FG), ItalyScuola Santa Chiara e Pascoli - Circolo Didattico 4°
BARLAD, Romania Scoala Gimnaziala "Episcop Iacov Antonovici"
Białystok, Poland Społeczna Szkoła Podstawowa Białostockie Towarzystwo Oświatowe
KOCASİNAN, Turkey MEHMET TARMAN İLKOKULU
Esparreguera, Spain ESCOLA LES ROQUES BLAVES
UTENA, Lithuania Utenos Rapolo Šaltenio progimnazija
Baia Mare, Romania Scoala Gimnaziala Vasile Alecsandri
Nevşehir, Turkey Kardelen Koleji
Melitopol, Ukraine Melitopol educational complex #16
Ismayilli, Azerbaijan№ 7
Despre proiect
Principalele caracteristici ale acestui proiect sunt să cunoască și să înțeleagă influența religiei
asupra comportamentului, culturii și tradițiilor diferite, să-i învețe pe elevi să respecte diferitele
naționalități, să creeze o cunoaștere comună în domeniul diversității și educației religioase pentru
a înțelege și să pună în aplicare educația din țara lor.
Obiective
Compararea diferitelor moduri de viață,a influenței religiei și educației asupra diferitelor moduri
de viață.
Ințelegerea altur culturi si tradiții.
Promovarea diversitatii
Procesul de lucru
Skype, WhatsApp, Facebook, comunicare prin e-mail, elevii își vor crea profilurile și vor lucra la
proiect timp de 6 luni, vor primi sarcini unul câte unul, vor prezenta rezultate pe site-ul
eTwinning și își vor evalua împreună activitatea.
Rezultate asteptate
Așteptăm o mai bună înțelegere a religiilor și culturilor studenților noștri .
Așteptăm ca diferitele activități pe proiect vor motiva elevii la performanțe sporite.
Așteptăm ca elevii sa-si dezvolte competentele sociale si nterculturale- elevii vor lucra la proiect
în grupuri astfel incat isi vor dezvolta abilitatile de munca în echipă și cooperarea.

ACTIVITATI
Pregătirea pentru proiect
- Introducerea membrilor (folosind padlet, plickers etc.)
- Alegerea logo-ului (chestionarului)
- Activitati despre ziua sau festivalurile importante
-Coding (cei mai importanți oameni din țările noastre)
- Alegerea posterului (chestionarului)
-Activitățile despre ziua importantă sau festivalurile din noiembrie
- poezii scrise în engleză (pereche de lucru, brainstorming)
- Micul dejun tradițional al țărilor
- Activități despre zilele sau sărbătorile importante din decembrie
-Trimiterea cărților poștale
-Producerea bookmarkerilor
- Calendare de preparare
- Activități despre zilele sau festivalurile importante din ianuarie
- cântece tradiționale (karaoke)
Povești tradiționale, basme (drama, 3D)
-Magazine traditionale, jucarii, jocuri, arte (slide show)
-Activitati despre zilele sau festivalurile importante din luna februarie
-Tradiile despre festivaluri
- Istoria țărilor noastre
- haine de lucru (desen)
-Activitati despre zilele sau festivalurile importante din martie
- Dansuri traditionale
- Locuri importante în țările noastre
- Activități despre zilele sau festivalurile importante din aprilie
- Oamenii istorici din țările noastre
Cele mai renumite repere din țările noastre
- Sportul strămoșilor țărilor noastre
-Activitati despre zilele sau festivalurile importante din luna mai
Cele mai faimoase piese, filme, cărți din comisiile noastre
-Succesele țărilor noastre (Oscar, Nobel, concurs de melodii Eurovision sau Jocurile Olimpice )
- Activitati despre zilele importante sau festivalurile din Romania
-End arată proiectul în școlile noastre
- Oferiți produse ca daruri despre E-Fest
-E-carte (ca rezultat al proiectului)

E-FEST
About the project
The main characteristics of this project is to get to know and understand the influence of religion
on different behaviour, culture and traditions, to teach students to be respectful to different
nationalities, to create a common knowledge in the field of diversity and religious education to
understand and implement the education of their country.
Aims
Comparing different lifestyles, influence of religion and education on different lifestyles. To
understand other cultures, traditions. Taking advantage of the useful orientation and education
for our country. To show students that people are the same everywhere but that they are brought
up in different religions and conditions which influence their lifestyle.
Work process

Skype, WhatsApp, Facebook, email communication,;students will create their profiles and work
on the project for 6 months, they will be given tasks one by one, present results on eTwinning
website and will evaluate each other´s work together.
Expected results
We await better religious and cultural understanding of our students. different activities on the
project will motivate students to higher performance, students will work on the project in groups
which will develop their team work and cooperation.
ACTIVITIES
- Preparation for the project
-Introductions of members (using padlet,plickers etc.)
-The choice of logo (questionnaire)
-Activities about the important day or festivals
-Coding (the most important people in our countries)
-The choice of poster (questionnaire)
-Activities about the important day or festivals in November
-Writing poems in English (pair work,brainstorming)
-The traditional breakfast of countries
-Activities about the imporatnt days or festivals in December
-Sending Postcards
-Making bookmarkers
-Preparing calenders
-Activities about the imporatnt days or festivals in January
-singing traditional songs (karaoke)
-Traditional stories,fairy tales (drama,3D)
-Traditional handicrafts,toys,games,arts (slide show)
-Activities about the important days or festivals in February
-Traditions about festivals
-History of our countries
-Traditionals clothes (drawing)
-Activities about the important days or festivals in March
-Folk dances
-Important places in our countries
-Activities about the important days or festivals in April
-The Historic people in our countries
-The most famous landmarks in our countries
-The Ancestor Sports of our countries
-Activities about the important days or festivals in May
-The most famous plays,movies,books in our counrties
-The successes of our countries (Oscar,Nobel,Eurovision song contest or Olympics,etc..)
-Activities about the important days or festivals in
-End of project show in our schools
-Release products to give as gifts about E-Fest
-E-book (as the result of the project)
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