
             

 
 

 
 

Vă invităm să participaţi la prima ediţie a Concursului 
Interjudetean “Stelele Ştiinţei” 

Galaţi 2010 
 
Scopul declarat al concursului este acela de a promova bunele practici în predarea 
ştiinţelor în şcolile din Romania.  Activitatea este destinată elevilor şi profesorilor din 
învăţământul preuniversitar preocupaţi de studiul experimental al fizicii, chimiei şi 
biologiei. 
Secţiunile concursului sunt: 

1. Experimente clasice în abordări moderne utilizate în studiul Ştiinţelor Naturale 
(pentru clasele VI-XII) 

2. “Micul cercetător” ( secţiune destinată elevilor claselor I – IV ) 
 

“Science Fair”- ul este organizat în cadrul reţelei educationale “Hands-on 
Science – România”, coordonată de Center for Science Education and Training – 
CSET (http://education.inflpr.ro). Activităţile de la sectiunea “Micul cercetător” se 
desfăşoară în cadrul proiectului “Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice din 
învăţămantul preuniversitar pentru predarea ştiinţelor – Descoperă!”, proiect 
cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane (http://education.inflpr.ro/ro/Descopera.htm). 
 

    Concursul va avea loc la data de 8 mai 2010, începând cu ora 9.00, la 
Colegiul Naţional  “Vasile Alecsandri” , Galaţi. 
 
Informatii privind participarea la concurs 
1.- Inscrierea lucrării şi implicit anunţarea participării se va face până la data de 1 
aprilie 2010 la adresa catastanca@yahoo.com 
2.- Tinând cont că intenţionăm să realizăm un CD educaţional (cu ISBN) cuprinzând 
lucrările concursului, termenul de predare al lucrării este de 17 aprilie 2010. 
(se va trimite titlul lucrării, descrierea lucrării în 10 -15 rânduri (Times New Roman -
12) , numele şi prenumele elevilor şi/sau al profesorilor coordonatori, secţiunea la 
care se încadrează; şcoală/ date de contact (telefon/ e-mail)). 
 
3.- Adresele de mail la care se vor trimite rezumatele lucrărilor sunt: 
Pentru ciclul primar:  caminegoita@yahoo.com, mariela_gheteu@yahoo.ca 
 
Pentru gimnaziu: pintilievav@yahoo.com, lilidumitrascu@yahoo.com 
 niculina_coman@yahoo.com 
 
Pentru liceu: catastanca@yahoo.com, florina_voiculescu@yahoo.com, 
dorucostache@gmail.com 
 



4.- Pentru fiecare lucrare înscrisă în concurs se va plăti o sumă de 30.RON, .pe 
contul  RO10 RZBR 0000 0600 0481 3644 (Raiffeisen BANK Galaţi) cu mentiunea 
Concurs Stelele Ştiinţei. 
Există posibilitatea  asigurării mesei şi a cazării, contra unei sume de 25 RON pe zi.la 
Colegiul Tehnic Paul Dimo Galati. 
Participanţii pot fi cazaţi începând cu ora 1600 în data de 7 mai 2010. 
Solicitarea cazării se va face până pe data de 17 aprilie 2010 la adresa: 
caminegoita@yahoo.com 
 

Programul de desfăşurare al activităţilor: 
Sâmbătă: 8 mai 2010 
 

  
      9:30–10:30    Festivitatea de deschidere la Colegiul  Naţional 

V. Alecsandri, Galaţi 
  
     10:30–11       Pauza de cafea 
     12:00-14:00       Prezentare proiecte şi jurizare (pe secţiuni) 
    14:00–15:00       Masa de prânz  
    15:00–17:30       Prezentare proiecte şi jurizare 

 
Duminică  9 mai 2010 
 
10 :00  Festivitatea de premiere 
12 :00  Plecarea participanţilor  
 
 
 
 
 


