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TASKS for 6 schools needed to the 1st short-term exchange  
„Am I entreprising?” 

19-23.11.2018 Katowice, Poland 
Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara 

 
 

I. The European Days: 6 countries 
10-15 minutes live presentation about your country in English: 
 

 Presentation ppt with max. 10 slides ex. 
1. Country, a history and symbol of your flag, 
2. Information about population, geography, capital 
3. Religion - some celebrations 
4. Traditions 
5. Information about your town – pics 
6. National dish - a recipe or short description / pic 
7. A few fun facts: customes, proverbs, routines. 
 

 A live show 
A short scene / legend/ myth about your country, 
A popular song or popular dance 
The cuisine – you can bring some national food to taste it by other participants and viewers / 
also a recipe or short description, 
 
We would like to prepare a show – everybody can participate in it and see other presentations. 
It’s also a big possibility of knowing each other/ ourselves.   
 
 

II. "Characteristics of an entrepreneurial person" 
 

Before the exchange 6 schools prepare the task: "Characteristics of an entrepreneurial 
person" on the career development of a person who, in accordance with the rules ethics and 
thanks to entrepreneurial traits, she/ he was successful in professional life in the region, 
country - film / photos / character history, school graduate. 
- a presentation or a short film (3-minutes) as ie. an interview 
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Traducere  

• Prezentare ppt cu max. 10 slide. 

1. Țara, scurtă istorie și un simbol al drapelului, 

2. Informații despre populație, geografie, capital 

3. Religia - unele sărbători 

4. Tradiții 

5. Informații despre orașul tău - poze 

6. Mâncare națională - o rețetă sau o scurtă descriere / pic 

7. Câteva lucruri distractive: obiceiuri, proverbe, rutine. 

 

 

• Un spectacol live 

O scurtă scenă / legendă / mit despre țara dvs., 

Un cântec popular sau dans popular 

Bucătăria - puteți aduce niște mâncăruri naționale pentru al gusta de alți 

participanți și telespectatori / de asemenea o rețetă sau o scurtă descriere, 

 

Am dori să pregătim un spectacol - toată lumea poate participa la ea și 

poate vedea alte prezentări. Este, de asemenea, o mare posibilitate de a ne 

cunoaște pe noi înșine. 

 

II. "Caracteristicile unei persoane antreprenoriale" 

Înainte de schimb, șase școli pregătesc sarcina: "Caracteristicile unei 

persoane antreprenoriale" pe dezvoltarea carierei unei persoane care, în 

conformitate cu regulile etice și datorită trăsăturilor antreprenoriale, a avut 

succes în viața profesională în regiune, țară - istorie film / fotografie / personaj, 

absolvent de școală. 

- o prezentare sau un film scurt (3 minute), cum ar fi. un interviu 

 


