Participarea COLEGIULUI TEHNIC ENERGETIC din CRAIOVA la proiectul
eTwinning

Protected Areas
https://twinspace.etwinning.net/31880
https://twinspace.etwinning.net/31880/home
https://twinspace.etwinning.net/31880/members
PARTICIPANTI :
42 profesori si 3 elevi din Albania, Italia, Republica Moldova , Republica Macedonia , Georgia,
Spania, Serbia , Romania, Ucraina si Turcia
About the project
Through this project - a protected area for the region's children are protected area, the name of
which is protected by the Municipal area. The students write the history, flora and fauna of the
interview will be inspired by the experienced staff, a video describing a protected area with
beautiful places. Pupils in partner schools and send this data to friends and schools also have
their place in the protected area. Send video and photo materials.
Aims
The students are introduced to the project partner schools
The students are taught research skills, activist-to-use, knowledge of foreign languages
Partners of cultural and historical data and the existing data on the protected area of knowledge
and understanding.
Work process
• In the process of working partners accept the instructions, send it to the information partner and
sister schools,
• The students will send you a variety of plants, stands of Lagodekhi protected area, as well as a
critically endangered species of plants and animals.
• The students of the school and telling the history of protected area
• introduce and exchange video and photo materials. Tell about their living angle on cultural
values.
Year-long project, which includes all four seasons, Winter, Spring. Summer and autumn.
Expected results
Communication through the students and teachers involved in the project work.
The students will learn more in-depth history of the country's protected areas, and its cost is also
a partner in the protected area information.
Will learn how to take care of flora and fauna
The students are introduced to the project partners
The students are taught research skills, activist-to-use, knowledge of foreign languages
Partners of cultural and historical data and the existing data on the protected area of knowledge
and understanding.

Arii protejate
Despre proiect
Prin acest proiect - o zonă protejată pentru copiii regiunii sunt arii protejate, a cărei denumire
este protejată de zona municipală. Studenții scriu istoria, flora și fauna interviului vor fi inspirați

de personalul cu experiență, un videoclip care descrie o zonă protejată cu locuri frumoase. Elevii
din școlile partenere și trimit aceste date prietenilor și școlilor își au locul și în zona protejată.
Trimite materiale video și foto.
Obiective
Elevii sunt introduși în școlile partenere ale proiectului
Studenților li se învață abilități de cercetare, activiști de utilizat, cunoștințe de limbi străine
Parteneri de date culturale și istorice și datele existente privind aria protejată de cunoaștere și
înțelegere.
Procesul de lucru
• În procesul de cunoastere a partenerilor, instrucțiunile, trimiteți-le școlilor partenere informatii
• Elevii vă vor trimite o varietate de plante, standuri din zona protejată Lagodekhi, precum și o
specie de plante și animale pe cale de dispariție.
• Elevii școlii și povestirea istoriei zonei protejate
• introduceți și schimbați materiale video și foto. Povestiți despre unghiul lor de viață asupra
valorilor culturale.
Proiect de un an, care include toate cele patru sezoane, iarna, primăvara. Vara și toamna.
Rezultate asteptate
Comunicarea prin intermediul studenților și profesorilor implicați în activitatea de proiect.
Studenții vor afla mai multe istorii aprofundate ale ariilor protejate ale țării, iar costul acestuia
este, de asemenea, un partener în informațiile despre zona protejată.
Va învăța cum să aibă grijă de flora și faună
Studenții sunt prezentați partenerilor din proiect
Studenților li se învață abilități de cercetare, activiști de utilizat, cunoștințe de limbi străine
Parteneri de date culturale și istorice și datele existente privind aria protejată de cunoaștere și
înțelegere.

