Vă invităm să participaţi la Concursul regional
“În Europa printr-o nouă calitate a vieţii”

“Science Fair”- ul este organizat în cadrul reţelei “Hands-on Science –
România”, coordonată de Center for Science Education and Training –
CSET (http://education.inflpr.ro). Activităţile din cadrul secţiunii “Micul
cercetător” se desfăşoară în cadrul proiectului european “Pollen” la care
România este membru observator
(http://www.pollen-europa.net/?page=CLDGDJVwskY%3D).
Concursul va avea loc la data de 24 mai 2008, începând cu ora 9,30 la
Grupul Şcolar “RADU NEGRU”, Strada Ştiinţei nr. 119, Galaţi.
Activitatea este destinată elevilor şi profesorilor din învăţământul
preuniversitar şi universitar, prilej cu care va avea loc un schimb de idei
teoretice şi experimente vizând modalităţi moderne de predare, învăţare
şi evaluare a Ştiinţelor Naturale în şcoli.
Secţiuni:
1. Experimente clasice în abordări moderne utilizate în studiul
Ştiinţelor Naturale
2. Experimente virtuale şi aplicaţii web în studiul Ştiinţelor Naturale
3. Experimente cu achiziţie de semnale şi software dezvoltat pentru
studiul Ştiinţelor Naturale
4. “Micul cercetător” ( secţiune destinată elevilor claselor I – IV )

Contact :
 Grupul Şcolar “Radu Negru” : telefon 0236/411634, e-mail :
eradunegru@galati.astral.ro
 Inspector de fizică profesor Camelia Negoiţă : telefon 0751307416,
e-mail: caminegoita@yahoo.com
 Profesor Cătălina Stanca : telefon 0743016450,
e-mail: CATASTANCA@yahoo.com
 Profesor Maria Popa : telefon 0724025445, e-mail:
mavip54@yahoo.com

Programul de desfăşurare al activităţilor:
Sâmbătă 24 mai 2008:
8:30– 9:30
9:30–11:00
11:00–11:30
11:30–12:00
12:00–14:00
14:00–15:30
15:30–17:30

Primirea participanţilor
Festivitatea de deschidere la Grădina Botanică
Deplasarea participanţilor (transportul asigurat)
la Grupul Şcolar “Radu Negru”
Pauza de cafea
Prezentare proiecte şi jurizare (pe secţiuni)
Masa de prânz
Prezentare proiecte şi jurizare

Duminică 25 mai 2008:
10,00

Festivitatea de premiere – Colegiul Naţional “V. Alecsandri’’

Informatii privind inscrierea lucrarii :
- termenul limită pentru înscriere este 24 aprilie 2008.
- se va trimite titlul lucrării, descrierea lucrării în 10 -15 rânduri, numele şi prenumele
elevilor şi/sau al profesorilor coordonatori, secţiunea la care se încadrează; şcoală/
date de contact (telefon/ e-mail).
Există posibilitatea asigurării mesei şi a cazării.

