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Cubul European TV
Vă invităm să participaţi la Simpozionul „Bucureşti – spre standarde europene”,
activitate dedicată Zilei Europei şi desfăşurată în cadrul reţelei Hands on Science România,

coordonată de Center for Science Education and Training (http://education.inflpr.ro), în
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.
Simpozionul va avea loc vineri, 9.05.2008, la Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”
din Bucureşti.
Activitatea este destinată elevilor şi profesorilor din învăţământul preuniversitar.
Secţiuni:
1. Bucureşti – ieri şi astăzi (dorim să fie evidenţiate, în lucrările ce vor fi susţinute,
aspecte din istoria capitalei noastre, particularităţi culturale, problematici vechi şi cele
prezente, context geo-politic în trecut şi cel actual, etc.);
2. Şcoala – etapă a formării viitorului bucureştean (deoarece standardele europene
nu pot fi atinse decât cu cetăţeni implicaţi, iar şcoala este o etapă importantă a formării
acestora, dorim să fie prezentate activităţi desfăşurate cu elevii care pot avea un astfel
de rezultat; în cadrul acestora, dorim să promovăm activităţile practice, de laborator,
care permit ca experienţa personală să fie precursoarea actului teoretic, abstract,
echilibrând raportul dintre acumularea de cunoştinţe şi formarea capacităţii de a
înţelege, formarea unei personalităţi echilibrate, capabile să perceapă complexitatea
vieţii prin implicare directă).
Termen limită pentru înscriere: 18 aprilie 2008 (titlul lucrării, autori, secţiunea,
rezumat – ½ pag.).
Confirmarea lucrărilor acceptate: 24 aprilie 2008.
Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor complete (minim 4 pagini): 5 mai 2008.
Susţinerea lucrărilor: oral - maxim 10 lucrări/secţiune, pentru celelalte prezentarea va fi
poster (fotografii, portofolii, stand experimental – pentru experimentele de laborator
prezentate în cadrul secţiunii 2). Dorim astfel să oferim cadrul optim schimbului de idei,
accentuăm schimbul de idei.
Persoane de contact: prof. Simona Buiu (e-amil simona_buiu@yahoo.com) şi prof.
Emilia Păuşan (e-mail: emilia_pausan@yahoo.com).
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