Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba

Casa Corpului Didactic Alba

Col. Naţ. „Titu Maiorescu”Aiud

Str. G. Bethlen nr 7, Alba Iulia
tel. 0258 811 662
fax. 0258 817 663

str Ştefan cel Mare nr 25, Alba Iulia
tel. 0258 826 147
fax. 0258 833 101

Col. Naţ. „Bethlen Gabor” Aiud

tel/fax 0258 861 946
tel/fax 0258 861 947

Colegiul Tehnic Aiud
tel/fax 0258 861 018

Gr. Şc. Agricol „Al. Borza” Ciumbrud
tel/fax 0258 866 002

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ A ELEVILOR
pe teme de ŞTIINŢE ALE NATURII, ediţia a III-a

Condiţii de participare:
• Participanţii vor elabora şi prezenta lucrări originale din domeniul ştiinţelor naturii
(astronomie, biologie, chimie, fizică, geografie, geologie, ecologie etc), ilustrându-le
prin experimente, simulări pe calculator sau alte metode
• Pot participa elevi din ciclul liceal din şcolile de pe raza judeţului Alba, împreună cu
profesorii îndrumători.
• O lucrare poate avea maximum doi autori
• La o secţiune un autor (sau grup de autori) poate participa cu o singură lucrare
Etape:
1. inscrierea participanţilor se va face prin email la adresa colbg@yahoo.com până
în data de 27 februarie 2009. Pentru aceasta va complecta fişa de înscriere
conform modelului;
2. lucrarea redactată pe calculator o vor depune la secretariatul Colegiului Naţiponal
„Bethlen Gabor” din Aiud sau o vor trimite prin poştă la adresa: Colegiului Naţional
„Bethlen Gabor” str Bethlen Gabor nr. 1, 515 200 Aiud, jud. Alba pînă în data de
27 martie 2009. Aceasta nu va depăşi 6 pagini A4 (format Word, caractere 12,
distanţa între rînduri 1,5) şi va cuprinde numele autorului/autorilor, şcoala de
provenienţă, numele profesorului îndrumător şi bibliografia folosită (ilustraţiile,
graficele, tabelele şi materialele aferente anexate nu se includ în cele 6 pagini!);
3. participanţii vor fi anunţaţi până în data de 10 aprilie 2009 dacă lucrările lor au
fost selectate pentru conferinţă. Taxa de participare este de 15 RON
(contravaloarea mesei de prânz respectiv a CD-lui conţinând lucrările conferinţei).
Taxa de participare se va depune în contul Fundaţiei Bethlen Gabor, Raifeissen
Bank SA, Agenţia Aiud str Iuliu Maniu nr. 2. Numărul contului este: RO50 RZBR
0000 0600 03041413 până la data de 27 martie 2009. Se va specifica: PENTRU
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ A ELEVILOR DIN PARTEA ELEVULUI (nume şi
prenume) DE LA UNITATEA ŞCOLARĂ (numele şcolii şi oraşul)
4. autorul/autorii vor susţine lucrarea în cadrul conferinţei care va avea loc la
Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud în data de 25 aprilie 2009
folosind mijloacele audiovizuale moderne (prezentare PowerPoint pe calculator, film
video, folii pentru retroproiector, etc) în max. 10 minute, după care vor avea la
dispoziţie 5 minute pentru a răspunde la eventualele întrebări. Necesarul de tehnică

utilizată se va preciza o dată cu depunerea lucrării. Participanţii vor trimite lucrările
prin email şi sub formă digitală pentru a putea elabora un CD cuprinzînd toate
lucrările. Juriul va fi alcătuit din cadre de specialitate.
Relaţii suplimentare pot fi solicitate de la organizatori.
Comitetul de organizare: prof. Moise Adriana (adriana_moise2006@yahoo.com)
prof. Dvoracsek Augustin (dvoracsek52@yahoo.com)
prof. Pojan Adriana (adrianapojan@yahoo.fr)
prof. Demeny Ida (demenyida@yahoo.com)

