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- Se trece in revistă primul an de proiect în fiecare şcoală
Toate
- Prezentarea filmului pregătit de şcoală poloneză şi a documentelor care au
şcolile
fost create de fiecare şcoal (albume, cronici, etc) în faţa tuturor elevilor din
fiecare şcoală, a profesorilor, părinţilor şi invitaţilor
All the
- Întocmirea unui program de activităţi suplimentare pentru lunile oct-dec 2010
schools
- summarizing the first year of the project in every school
- presenting the movie prepared by the Polish school and the documents
which had been created by every school( albums, chronicles, etc.) in front of
all the students in every school, the teachers, parents and invited guests

Oct. 2010 - Reuniune pregătitoare înainte de întâlnirea de proiect din Turcia şi analiza
programului vizitei în Turcia
Turkey
- Desfăşurarea activităţilor planificate
- "Gânduri despre arta modernă" – program de activităţi pentru cunoaşterea
artei, inclusiv interpretarea de scurte scenete, menite să îmbunătăţească
capacitatea de a vorbi şi de a exersa, în limba engleză, Prezentul Simplu şi
Prezentul Continuu.
Elevii merg la expoziţii, aleg o pictura sau un desen şi descriu oamenii din
imagine, unde trăiesc, ce fac în acel moment, ce simt, ce îşi doresc, etc.
Interpretarea imaginii se poate face mai uşor pe acorduri muzicale alese
corespunzător, ceea ce va da activităţii dinamism dar şi sentiment, lirism.
- Lecţii în limba maternă a partenerilor pentru îmbunătăţirea vocabularului
- Şcoala turcă pune poze şi informaţii despre întâlnirea de proiect pe site-ul
proiectului
- preparatory meeting before going to Turkey, working on the schedule of the

Italy
Poland
Romania

visit leaving for Turkey and working on the planned activities
- “Thoughts about modern art” – taking part in the activities including
interpretation of pieces of art, which are aimed at improving the ability to
speak and practicing Present Simple and Present Continuous Tense. Students
walk as if they were in the Art Gallery, choose their favorite picture and
describe who the people in the picture are, where they live, what they are
doing at the moment, what they are feeling, what their dreams are etc. the
interpretation of the picture is made easier by the music which will be chosen
accordingly, it will be dynamic, sentimental, lyrical
- lessons of partners’ languages- improving the vocabulary
- the Turkish school puts the pictures and information about the visit on the
project website
Nov. 2010

- Concurs pentru cele mai bune eseuri, intitulat "Aventura mea cu o limbă
străină", eseuri care îi vor face pe elevi mai conştienţi de importanţa învăţării
limbilor străine, vor permite profesorilor să analizeze motivarea studenţilor, va
face elevii gândească la propriile lor motivaţii şi, în final, va face posibil ca
elevii să se exprime mai firesc şi mai activ
- Cele mai bune eseuri din fiecare şcoală vor fi publicate pe site-ul proiectului
- competition for the best essays titled ”My adventure with a foreign
language”, essays will make students aware of the importance of learning of
foreign languages, will enable the teachers to analyze the students’
motivation, will make students think about their own motivation, and finally
will make it possible for students to write an essay in communicative, natural
way; the best essays in every school will be published on the project website

Toate
şcolile

Dec.
2010

Obiceiuri de iarnă, de Crăciun şi de Anul Nou în fiecare dintre ţările partenere conferinţă online
Winter, Christmas and New Year customs in every partner country - online
conference

Toate
şcolile
All the
schools

Jan. 2011

În fiecare lună, în fiecare şcoală parteneră, va fi o zi de “Limbă şi cultură ale
uneia dintre ţările partenere ".
Cu ajutorul profesorilor de Geografie, Istorie, Educaţie Civică, Tehnologia
Informaţiei şi Engleză, grupuri de elevi vor realiza prezentări ale uneia dintre
ţările partenere, în limba engleză, le vor depune pe panouri de perete sau vor
face prezentări multimedia astfel ca elevii şi profesorii şcolilor partenere vor fi

Toate
şcolile

All the
schools

All the
schools

mai bine informaţi despre aspecte privind Geografia, Istoria, cultura şi
obiceiurile din aceste ţări.
Panourile de perete pregătite sau prezentările media vor fi afişate în toate
şcolile în aceeaşi zi.
Ziua limbii şi culturii italiene:
- Prezentarea pe panouri de perete sau multimedia a unor informaţii despre
Italia pentru toţi elevii şi cadrele didactice din fiecare şcoală parteneră
- Consultarea şcolii partenere din Italia pentru a pregăti standuri cu alimente
tradiţionale italiene, realizarea de dansuri italiene sau a unei selecţii de
muzică italiană. Realizarea unui scurt spectacol în şcoală.
Every month in every partner school there will be a Day of Language and
culture of one of the partners’ countries. With the help of Geography, History,
Civil Education, Information Technology, English teachers some groups of
volunteers create earlier presentations of one of the countries in the shape of
wall panels or multimedia presentations and that way they learn about
elements of its Geography, History, culture and customs in English.
Prepared wall panels or presentations will be shown to the rest of the school
the same day.
The Day of Italian language and culture:
- presenting the wall panel or multimedia presentation about Italy for all the
students and teachers in every partner school
- preparing some stalls with traditional Italian food, organizing Italian dances
show, preparing Italian music or songs-consulting the partner from Italy all
the time.
Feb. 2011

Ziua limbii şi culturii române:
- Prezentarea pe panouri de perete sau multimedia a unor informaţii despre
Romania pentru toţi elevii şi cadrele didactice din fiecare şcoală parteneră
- Consultarea şcolii partenere din Romania pentru a pregăti standuri cu
alimente tradiţionale romanesti, realizarea de dansuri romanesti sau a unei
selecţii de muzică romaneasca. Realizarea unui scurt spectacol în şcoală.
The Day of Romanian language and culture:
- presenting the wall panel or multimedia presentation about Romania for all
the students and teachers in every partner school
- preparing some stalls with traditional Romanian food, organizing Romanian
dances show, preparing Romanian music or songs-consulting the partner
from Romania all the time.

Toate
şcolile
All the
schools

Ziua limbii şi culturii turce:
- Prezentarea pe panouri de perete sau multimedia a unor informaţii despre
Turcia pentru toţi elevii şi cadrele didactice din fiecare şcoală parteneră
- Consultarea şcolii partenere din Turcia pentru a pregăti standuri cu alimente
tradiţionale turcesti, realizarea de dansuri turcesti sau a unei selecţii de
muzică turceasca. Realizarea unui scurt spectacol în şcoală.
The Day of Turkish language and culture:
- presenting the wall panel or multimedia presentation about Turkey for all the
students and teachers in every partner school
- preparing some stalls with traditional Turkish food, organizing Turkish
dances show, preparing Turkish music or songs-consulting the partner from
Turkey all the time

Toate
şcolile

April 2011 Ziua limbii şi culturii poloneze:
- Prezentarea pe panouri de perete sau multimedia a unor informaţii despre
Polonia pentru toţi elevii şi cadrele didactice din fiecare şcoală parteneră
- Consultarea şcolii partenere din Polonia pentru a pregăti standuri cu
alimente tradiţionale poloneze, realizarea de dansuri poloneze sau a unei
selecţii de muzică poloneza. Realizarea unui scurt spectacol în şcoală.
The Day of Polish language and culture:
- presenting the wall panel or multimedia presentation about Poland for all the
students and teachers in every partner school
- preparing some stalls with traditional Polish food, organizing Polish dances
show, preparing Polish music or songs-consulting the partner from Poland all
the time.

Toate
şcolile

March
2011

May 2011

- Reuniune pregătitoare înainte de întâlnirea de proiect din Polonia şi analiza Poland
programului vizitei în Polonia
- Desfăşurarea activităţilor planificate
- Oaspeţii iau parte la conferinţa-model ONU în limba engleză, pregătita de
elevii polonezi şi de profesorii de limba engleza, aceasta fiind o şansă
excelentă pentru elevii pentru a practica aptitudinile lor lingvistice şi a-si
folosi cunoştinţele despre lumea de astăzi. Conferinţa va fi despre subiectul
care va fi cel mai mediatizat la acel moment
- Ziua limbilor străine, ocazie cu care fiecare clasa va prezenta una din ţările
europene, simbolurile lor, haine tradiţionale sau caracteristice, un cântec în
limba respectiva, un dans

All the
schools

All the
schools

Italy
Turkey
Romania

- Se realizeaza, împreună, un rezumat al proiectului
- Şcoala poloneza pune poze şi informaţii despre vizita pe site-ul proiectului
- preparatory meeting before going to Poland, working on the schedule of the
visit leaving for Poland and working on the planned activities
- Guests take part in the conference- model UN in English, prepared by Polish
students and teachers of English, being an excellent chance for students to
practice their language skills and use their knowledge about today’s world.
The conference will be about the subject which will be important at that time,
- the Day of foreign languages, where every class will present one of the
European countries, their symbols, traditional or characteristic clothes, a
song in particular language, a dance
- summarizing the project together
- the Polish school puts the pictures and information about the visit on the
project website
June
2010

- se face un rezumat al activitatii desfasurate prin proiect timp de doi ani, se
incarca rezumatul pe site-ul proiectului,
- Prezentarea tuturor rezultatelor artistice, etc
- Prezentarea de suveniruri, albume, cronici, imagini - diverse documente ale
proiectului intr-o expoziţie organizată în fiecare şcoală, în faţa părinţilor, a
oaspetilor care vor fi invitaţi, jurnalişti de la ziare locale, TV locale
- Rezumarea de către fiecare şcoală de evaluare a proiectului, care a fost facut
sistematic
- Scrierea raportului de evaluare de către şcoală poloneză
- summarizing the work on the project for two years, putting the summary on
the project website,
- presenting all the art works etc.
- presenting the souvenirs, albums, chronicles, pictures - different documents
of the project at the exibition organized in every school, in front of parents,
guests that will be invited, local newspaper journalists, local TV
- summarizing by every school the evaluation of the project, that had been
done systematically
- writing the evaluation report by the Polish school

Toate
şcolile
All the
schools

