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Ministerul Educaţiei 

Nationale 

 

Casa Corpului 

Didactic Vâlcea 

 

 Inspectoratul 

Şcolar Judeţean   

Vâlcea 

Nr........../............................. 

 

Simpozionul Internațional  

Let’s Play Science/ Să ne jucăm de-a știința,  

ediția a IV-a, 8 aprilie 2015, 

Râmnicu Vâlcea 

Grădinița Happy Kids împreună cu  Școala Primară Discovery Kids din Râmnicu 

Vâlcea,  vă invită să participați la cea de a IV-a ediție a Simpozionului Internațional Let’s 

Play Science/ Să ne jucăm de-a știința, miercuri, 8 aprilie, 2015. 

Parteneri:  

o J.UZM. CVȘ. Șehit Ahmet Gungor Anaokulu, Tarsus, Mersin, Turcia 

o Kindergarten der Volkhilfe Rosental a.d.K, Austria 

o Ecole Maternelle J. Jaures, Brignoles, Franța 

o Szkola Podstawowa nr.2w, Siewierz, Polonia 

o Center for Science Education and Training, INFLPR, Bucureşti  

o Colegiul Naţional Matei Basarab, Rm. Vâlcea 

Colaboratori : 

 Ministerul Educației Naționale 

 Casa Corpului Didactic Vâlcea 

 Inspectoratul Școlar Vâlcea 

Evenimentul este dedicat tuturor elevilor și cadrelor didactice din învățământul preșcolar 

și primar și urmărește promovarea unor abordări creative în predarea ştiinţelor  în 

învăţământul preşcolar și primar.  

Secţiuni:  

o I. Micul cercetător - secţiune destinată exclusiv prezentării în direct a unor 

experimente  realizate de către copii preşcolari şi scolari din clasa pregătitoare şi 

din clasele I-IV (experimente, proiecte, montaje experimentale, machete, dispozitive, 

postere, planşe, etc.). Jurizarea se realizează pe niveluri de vârstă. 

o II. Aplicarea metodei investigării științifice în activitatea didactică - secţiune 

destinată cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar (prezentări ppt. 

cu experimente, materiale utilizate, metode aplicate, rezultate, modalități de evaluare a 
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activităţilor, concluzii, fişe de lucru, fotografie științifică, kit-uri experimentale, 

montaje experimentale, filme, albume realizate cu lucrările copiilor, studii, ateliere de 

lucru, etc). 

Program: 

o 13:00-13:15 - Deschiderea festivă, prezentarea invitaților, prezentarea  juriului 

o 13:15-14:45 - Prezentarea în direct a experimentelor 

o 14:45-15:30 - Spectacol surpriză pregătit de organizatori 

o 15:30-16:00 - Festivitatea de premiere și prezentarea în plen a activităților 

selectate de juriu 

 

Regulamentul simpozionului: 

1. Înscrierile se fac în perioada: 10 martie - 1 aprilie 2015 prin trimiterea formularului de 

înscriere ataşat, completat,  pe adresa de e-mail simpozionletsplayscience@yahoo.com. 

2. Lucrările vor fi expediate până pe data de  1 aprilie 2015, pe adresa de e-mail 

simpozionletsplayscience@yahoo.com și/sau prin poştă, pe adresa grădinţei și școlii. 

Lucrările trimise pe e-mail vor fi salvate cu numele autorului (autorilor).  

Adresa de trimitere a materialelor prin poştă: 

Grădiniţa Happy Kids 

Str. Grigore Procopiu, nr.25, Rm. Vâlcea, județul Vâlcea 

3. Nu se admit mai mult de 2 autori la o lucrare.  

4. Nu se percepe taxă de participare. 

5. Recomandări privind redactarea lucrarilor: 

o Titlu: Font Times New Roman, mărime 14, aldin, la centru 

o La un rând: Autori, Grădiniţa /Şcoala/Localitatea. Opțional fotografia autorului.  

o Text lucrare (maxim șase pagini): la două rânduri de autori, font Times New Roman, 

mărime 12, aliniere stânga-dreapta, spaţiere 1.5, margini 2.5, diacritice. 

o Fiecare lucrare va fi însoțită de un scurt rezumat (maxim o jumătate de pagină). 

o Se recomandă inserarea de fotografii realizate în timpul activității 

o Lucrările pot fi redactate în limba română, engleză sau germană.  

o Prezentările ppt vor conține maxim 12 slide-uri.  

mailto:simpozionletsplayscience@yahoo.com
mailto:simpozionletsplayscience@yahoo.com


 

 

 

                                                                    

 3 

Ministerul Educaţiei 

Nationale 

 

Casa Corpului 

Didactic Vâlcea 

 

 Inspectoratul 

Şcolar Judeţean   

Vâlcea 

6. Data şi locul desfăşurării: joi, 8.04.2015,  la sediul Teatrului Anton Pann din Râmnicu 

Vâlcea, între orele: 13.00-16.00  

7. Mapele cu diplomele de participare şi CD-ul cu lucrările prezentate vor fi expediate 

persoanelor care nu au participat direct în termen de o lună de la data desfăşurării 

simpozionului. 

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați pe adresa de email:  

simpozionletsplayscience@yahoo.com sau la următoarele numere de telefon:  

o 0755108083- persoană de contact prof. Mihaela Balint și  

o 0758067367- persoană de contact prof. Boază Georgiana 
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