Participarea COLEGIULUI TEHNIC ENERGETIC din CRAIOVA la proiectul
eTwinning
Lets Celebrate International Special Days Together
https://twinspace.etwinning.net/77943
PARTICIPANTI :
23 profesori si 13 elevi dinTurcia , Franta, Romania, Italia, Ucraina
About the project
The project will serve to create awareness in terms of International Special days. And we will
find chance to work together and to be aware of cultural diversity of the world that we live on.
Aims
* Cultural Diversity
* The spirit of group work.
* Intercultural Communication.
Work process
The participants will celebrate or make effort to create awareness for International Special Days
among students and teachers.
* 4 February - World Cancer Day
* 1 March - Zero Discrimination Day
* 21 March - World Poetry Day
* 7 April - World Health Day
and following special days in the year.
Expected results
At the end of the project , Participants will be aware of International Days better. And the spirit
of working together among students and teacher will appear. The works done during the year
will be collected in a book. Booklets, brochures, flyers can be composed at the end of the project.
Să sărbătorim împreună Zilele Internaționale speciale
Despre proiect
Proiectul va servi la conștientizarea zilelor internaționale speciale. Și vom găsi șansa de a lucra
împreună și de a fi conștienți de diversitatea culturală a lumii în care trăim.
Obiective
* Diversitatea culturală
* Spiritul muncii în grup.
* Comunicare interculturala.
Procesul de lucru
Participanții vor sărbători sau vor face eforturi pentru a crea conștiința Zilelor Internaționale
speciale în rândul studenților și profesorilor.
* 4 februarie - Ziua Mondială a Cancerului
* 1 martie - Ziua zero de discriminare
* 21 martie - Ziua Mondială de Poezie
* 7 aprilie - Ziua Mondială a Sănătății
și în zilele speciale ale anului.
Rezultate asteptate
La sfârșitul proiectului, participanții vor fi mai bine informați despre Zilele Internaționale. Și va
apărea spiritul de a lucra împreună printre elevi și profesori. Lucrările efectuate în cursul anului
vor fi colectate într-o carte. Broșuri, broșuri, flyere pot fi compilate la sfârșitul proiectului.

