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INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ
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Eveniment dedicat
Centenarului Marii Uniri
Cuprins în CAERI 2018
Domeniul științific poziția 1845

UNIVERSITATEA ”BABEȘ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC
CLUJ-NAPOCA
ORGANIZEAZĂ

Adresă de contact:
Colegiul Tehnic Energetic
Cluj-Napoca
Str. Pascaly nr. 2- 4
Tel/Fax: 0264-449158

e-mail: energeticcj@yahoo.com
http://www.energetic-cluj.ro
Director,
prof. ing. Octavia OLTEAN
Director adjunct,
prof. Cristian DRAGOȘ
Coordonator programe și proiecte educative
Prof.ing. Anca PETRIUC

Concursul tehnico-ştiinţific
“FII O SĂPTĂMÂNĂ, PROFESOR DE ŞTIINŢE!”
Ediţia a XVI-a
23 noiembrie 2018

Program

Valorificarea concursului/sesiunii:

Vineri 23 noiembrie 2018

 Diplome de participare acordate tuturor
participanţilor (elevi şi profesori)

Invitaţie
Cunoscând preocupările în domeniu şi apreciind
prestigiul dumneavoastră profesional, avem onoarea de

8,00 – 10,00 Amenajarea expoziției

a vă invita să participaţi la Concursul tehnico-ştiinţific „Fii

10,00 - Deschiderea festivă

o săptămână, profesor de ştiinţe” şi la Sesiunea de
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comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice şi elevilor.

”Fii o săptămână, profesor de științe!”

Concursul tehnico-ştiinţific va constitui un bun
prilej pentru diseminarea şi promovarea rezultatelor
cadrelor didactice şi ale elevilor, cunoaşterea celor mai
noi realizări din domeniul tematicii abordate, menţinerea
contactului între specialişti, stimularea creativităţii şi
promovarea reţelelor de excelenţă în învăţământul
românesc, identificarea posibilităţilor de realizare a unor
colaborări şi parteneriate valoroase în vederea abordării
unor proiecte şi participării la programele europene.

Fişa de înscriere şi regulamentul concursului pot
fi descărcate de pe site-ul şcolii la adresa:
http://www.energetic-cluj.ro.

Termenul limită pentru înscriere și trimiterea
lucrărilor:
20 noiembrie 2018

10,00 – 12,00 Expoziție interactivă
13,00 – 15,00 Sesiune de comunicări științifice
a elevilor
12,00 - 13,00 Festivitatea de premiere a elevilor
15,00 – 17,00 Sesiune de comunicări științifice a
cadrelor didactice

 Premierea
prezentate

elevilor

pentru

proiectele

 Publicarea pe Internet, cu acordul scris al
autorilor, la adresa:
http://www.energetic-cluj.ro a
prezentărilor proiectelor premiate sau a
imaginilor acestora
 Articol în revista şcolii
 Reportaj video pe site-ul şcolii:
http://www.energetic-cluj.ro

15,00 – 17,00 – jurizarea lucrărilor și
materialelor cu participare indirectă

Informaţii utile

Persoane de contact:
Chicinaș Luminița – inspector școlar, ISJ Cluj

Fii o săptămână, profesor de ştiinţe! are ca
obiective:
 valorizarea
creativităţii
elevilor
şi
profesorilor;
 împărtăşirea experienţelor de succes ale
profesorilor în predarea-învăţarea ştiinţelor
naturii şi tehnologiei prin utilizarea
proiectelor ştiinţifice;
 deschiderea şi integrarea ştiinţelor şi
tehnologiei în spaţiul comunitar;
 accesul deschis al membrilor comunităţii la
rezultatele
activităţilor
ştiinţifice
desfăşurate în şcoală

Petriuc Anca – profesor CTE, coordonator proiecte
şi programe educative, TEL. 0721478841

e-mail: energeticcj@yahoo.com

