
 

 

   

Invitație 

 

Vă invităm să participați la sesiunea expozițională a proiectului nostru Târg 

de științe cu participare internațională care va avea loc joi 30 mai, ora 

10:00.  

Scopul principal al evenimentului este acela de a promova bunele practici în 

predarea științelor exacte și tehnologiilor în învățământul preuniversitar. 

Activitatea este destinată elevilor și profesorilor preocupați de studiul experimental 

al matematicii, fizicii, chimiei, biologiei și TIC. 

Condiții generale de participare: 

Școlile își vor desemna o echipă reprezentativă formată din 4 elevi (vârsta 

minima 13 ani) și coordonată de 1 profesor îndrumător. În baza curriculumului 

școlar, echipele stabilite în fiecare școală își aleg aria științifică pentru care vor 

confecționa aplicațiile practice (macheta) care să pună în evidență un fenomen 

științific. Aplicația/macheta va fi funcțională prin mecanisme simple, la nivelul 

înțelegerii elevilor, însoțită de un panou cartonat explicativ al fenomenului științific 

abordat, de tipul: întrebarea > ipoteza > procedura > concluzii (aprox. 100x50 

cm). Fiecare machetă va fi identificată printr-o etichetă care va fi afișată în fața 

standului, având următoarea structură:  

Rândul 1: titlul lucrării 

Rândul 2: fenomenul științific evidențiat 



 

 

 

Rândul 3: numele școlii 

Rândul 4: cadrul didactic îndrumător.  

Înscrierea și prezența la târg: 

La adresa de email asociatia.edulifelong@yahoo.com cei interesați vor 

trimite completată fișa de înscriere până la data de 15 mai 2019, ora 16:00. 

În ziua evenimentului expozițional fiecare școală va avea obligația de a 

asigura prezența echipei participante la expoziție prin forțe proprii. De asemenea, 

echipa participantă își va aranja standul cu materialele expuse prin forțe proprii iar 

la finalul expoziției le va recupera integral. 

Fiecare echipă va avea la dispoziție un stativ pentru a expune panoul și o 

masă pentru restul materialelor necesare proiectului științific. 

Premii: 

Primele 3 echipe câștigătoare vor fi premiate prin acordarea a 5 burse 

Erasmus+ (4 elevi + 1 profesor însoțitor având asigurate transportul, cazarea și 

mesele timp de o săptămână), pentru a participa la un schimb de elevi, la alegere, 

în Polonia, Bulgaria sau Turcia, în cursul anului școlar 2019-2020. 

Fiecare echipă participantă va primi diplome de participare la activitatea 

desfășurată în cadrul proiectului Erasmus+. 

Observații: 

Deoarece acest târg de științe este organizat de către Asociația Edulifelong 

în cadrul proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, STEM FOR ALL, la 

expoziția din cadrul târgului vor participa profesori și elevi din 5 școli și instituții 

europene:  

SARIYER ILCE MILLI EGITIM MUDURLUGU-Turcia 
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SYLLOGOS EKPAIDEFSIS KAI ANAPTIXIS ATOMON ME IDIKES ANGKES-

Grecia 

IISS Jacopo del Duca - Diego Bianca Amato- Italia 

Agrupamento de Escolas Emídio Navarro- Portugalia 

Novia Engelska Skolan- Suedia 

De asemenea, având în vedere prezența instituțiilor internaționale, limba de 

comunicare în cadrul târgului va fi limba engleză. 

Locul de desfășurare a evenimentului va fi comunicat scolilor înscrise după 

terminarea perioadei de înscriere. 

Persoană de contact:  

Prof. Iohana Udrescu, mail: asociatia.edulifelong@yahoo.com, telefon: 

0765250192 

 

Vă mulțumim pentru interes și vă așteptăm! 

 

 

Udrescu Aristide Liviu, Presidentele  Asociaţiei   Edulifelong 
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Târg de științe cu participare internațională 

 

Joi 30 mai, ora 10:00 

Fişă de înscriere  

Numele şi prenumele 

cadrului didactic participant1 

 

Specializarea  

Instituţia de învăţământ 

de provenienţă2 

 

Titlul proiect3 

 

 

 

Elevi ( nume si prenume, clasa) 

 

 

 

E-mail personal:  

Telefon:  

Declaraţie antiplagiat4 

 Declar pe propria răspundere că documentul trimis la acest 

simpozion este rezultatul muncii mele şi că sursele utilizate sunt indicate 

în lucrare, respectând regulile de evitare a plagiatului:  

- Fragmentele de text reproduse întocmai, chiar şi în traducere proprie 

din altă limbă, sunt scrise între ghilimele şi fac trimitere la sursă; 

- Reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alţi autori 

conţine referinţa precisă. 

- Rezumarea ideilor altor autori face trimitere la textul original. 

Acord de publicare 

Prin aceasta, îmi exprim acordul ca lucrarea mea să fie inclusă 

alături de celelalte materialele de diseminare  prin diverse medii (în 

format electronic, pe internet ), participând astfel la promovarea bunelor 

practici în învăţământul românesc/ international. Nu voi solicita pentru 

materialul meu drepturi de autor, rezervându-mi totuşi dreptul de a-l 

folosi oricând, în alte contexte. 

 

 

 Sustinerea proiectului se va face in limba engleza. 

Am luat la cunoştinţă de condiţiile participării la activitate şi, prin trimiterea în format electronic 

a acestei fişe, declar că sunt de acord cu acestea. 

 

                                                             
1 Se scriu numele şi prenumele cu majuscule şi cu diacriticele specifice limbii române (Ă,Î,Â,Ş,Ţ). 
2 Se scrie numele actual şi complet al instituţiei de învăţământ. 
3 Se va scrie titlul complet, cu diacritice. 
4 Trimiterea acestei fişe înseamnă acceptarea de către dumneavoastră a declaraţiei antiplagiat şi a acordului de publicare.  


