Inspectoratul Şcolar
al Municipiului Bucureşti

Grupul Şcolar Electronica Industrială
Bucureşti, Sector 2
Vă invită să participaţi la Simpozionul Naţional
“ŞCOALA AZI”
Destinat profesorilor şi elevilor din învatamantul preuniversitar
ce va avea loc în ziua de 10 Mai 2008 între orele 10 – 16 la Grupul Şcolar Electronica
Industrială , şos. Pantelimon nr. 25, sector 2, Bucureşti.
Simpozionul este organizat în cadrul Reţelei Educaţionale “Hands on ScienceRomânia”,
coordonată
de
Center
for
Science
Education
and
Training
(http://education.inflpr.ro) în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.
Activităţile sunt organizate în secţiunile :
S1 – experimente reale şi experimente virtuale (utilizate în studiul ştiinţelor şi
tehnologiei);
S2 – ecologie;
S3 – postere cu conţinut ştiinţific.
Puteţi prezenta şi postere şi afişe ilustrând activităţile din şcoala dvs.
Rezumatele şi lucrările în format WORD cu cerinţele impuse de Nota ISMB
Nr.19732/05.10.2007(vezi Anexa 1) precum şi înscrierea pe baza fişei de înscriere din
anexa 2 vor putea fi trimise electronic până cel târziu duminică 20.04.2008 persoanei de
contact pentru a putea fi selecţionate de către comitetul ştiinţific, pentru a se întocmi
programul şi pentru a se inscripţiona C.D.-ul cu rezumatele şi lucrările înscrise.
Simpozionul se va desfăşura în conformitate cu Nota ISMB Nr.19732/05.10.2007
urmând ca persoanele înscrise şi care îşi susţin lucrările să primească diplome de
participare la sfârşitul evenimentului.
Sunt asteptaţi cu drag colegi din Bucureşti şi din ţară.
Persoana de contact:
Prof. Rodica Vasilescu - e – mail :vasrodica@yahoo.com ; telefon 0741141472

ANEXA 1
Nota ISMB Nr.19732/05.10.2007

ANEXA 2
GRUPUL ŞCOLAR ELCTRONICA INDUSTRIALĂ
Şos. Pantelimon nr.25, sector 2, Bucuresti
Tel./ fax: 252 78 86
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

SIMPOZIONUL NAŢIONAL
“ŞCOALA AZI”
Data:

10 mai 2008, ora 10,00

Secţiunea......................................................................
Nume, prenume elev şi clasa........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nume, prenume cadru didactic:……………………………………............................................
......................................................................................................................................................
Date de contact: telefon ...............................................................................................................
e-mail ................................................................................................................

Unitatea de învăţământ,localitate/sector.......................................................................................
Titlul lucrării.................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Mijloace audio-video necesare prezentării ...................................................................................

Data înscrierii:

