
 
PALATUL COPIILOR PITESTI 

      CU SPRIJINUL  

INSPECTORATULUI  ŞCOLAR JUDEŢEAN  ARGES 

    
  ORGANIZEAZĂ  

                                                                           SIMPOZIONUL   INTERJUDEŢEAN  

                                                                             cu tema:  
 

 

 

"RELAŢIA ŞTIINŢĂ – TEHNICĂ ÎN VIITORUL EUROPEAN " 

         

    

Simpozionul este organizat în cadrul reţelei “Hands-on Science – România”, 

coordonată de Center for Science Education and Training – CSET (http://education.inflpr.ro). 

Va fi prezentat si proiectului european “Pollen” la care România este membru observator 

(http://www.pollen-europa.net/?page=CLDGDJVwskY%3D). 

 

 Simpozionul se desfăsoară în data de 6 decembrie 2008 
 

  Activitatea este destinată elevilor şi profesorilor din învăţământul preuniversitar , prilej 

cu care va avea loc un schimb de idei teoretice şi experimente vizând modalităţi moderne de 

predare, învăţare şi evaluare a ştiinţelor  în şcoli.  
                      
SECTIUNILE SIMPOZIONULUI : 

 

1. Experimente reale şi virtuale  
2. Comunicări ştiinţifice (pentru profesori)  
Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor în format electronic este 27 noiembrie 2008.  

Lucrările selecţionate vor fi prezentate în Word , format Power Point timp de 5 - 7 minute 

sau sub formă de poster.  Posterul va fi de dimensiune A2 sau A1. 
 

 Valorificarea sesiunii: 
    -   Diplome  de participare acordate tuturor participanţilor. Din judet nu se accepta participare 

indirecta. 

Program 

Prezentare experimente virtuale, reale 

6 decembrie 2008 

 

10
00

 – deschidere 

10
30

 – prezentarea proiectului Pollen si a retelei Hands on Science 

11
00

 – prezentarea  lucrarilor, a referatelor  si a experimentelor pe sectiuni  

12.30
00

 – pauza de cafea  

13
00

 -  prezentarea  lucrarilor, referatelor  si a experimentelor pe sectiuni  

 

DETALII ORGANIZATORICE 
 Lucrările simpozionului se vor desfăsura în incinta Palatului Copiilor Piteşti în data de 6 

decembrie  2008, începand cu orele  10:00. 

 

Informatii suplimentare la:  

      prof. Parlac Mariana, tel. 0720910550, e-mail parlacmariana@yahooo.com 

prof. Cristina Popescu tel. 0723312575 e-mail mariacrys2006@yahooo.com                                              
 

 



 

FISA DE INSCRIERE 
 

 

 

NUME SI PRENUME-------------------------------------------------------------------- 

 

NUME SI PRENUME ELEVI (daca este cazul)--------------------------------------------------------------------- 

 

UNITATEA DE INVATAMANT ----------------------------------------------------- 

 

LOCALITATEA  -------------------------------------------- JUDETUL--------------- 

 

ADRESA PERSONALA----------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

TELEFON---------------------------------------------- E-MAIL ------------------------ 

 

TITLUL LUCRARII ---------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MATERIALE DE PREZENTARE :  video/ prezentare Power Point. 

 

SECTIUNEA : --------------------------------- 

 

 

. 

 

 

 

 


