
INVITATIE de PARTICIPARE la 

Simpozionul “Educaţie pentru un mediu curat” 

ediţia a XV-a 2019 
 

Vă invităm să participaţi în data 23 noiembrie 2019 la Simpozionul Naţional Anual “Educaţie pentru un 

mediu curat” - ediţia a XV-a, organizat la UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI de către Science 

Shop-ul InterMEDIU Bucureşti, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor şi Casa Corpului Didactic din 

Municipiul Bucureşti. Simpozionul va include următoarele secţiuni:  

1. Secţiunea de lucrări a cadrelor didactice  

2. Secţiunea de lucrări a elevilor,  

3. Sectiunea de postere 

4. Sectiunea de machete  

Ultimele două secţiuni  se vor desfăşura în paralel cu secţiunile de lucrări în cadrul unui concurs cu premii.  

În cadrul Secţiunii de lucrări a cadrelor didactice se pot inscrie si studenti care doresc sa participe la 

simopzion. Se recomandă ca lucrările să prezinte experienţa participanţilor la organizarea sau implicarea în proiecte 

didactice, prezentarea proiectelor de succes sau lucrări pe teme de interes în domeniul protecţiei mediului. În cadrul 

Secţiunii de lucrări a elevilor vor fi prezentate lucrări realizate de elevi sub îndrumarea cadrelor didactice. 

Posterele vor trebui să se încadreze în dimensiunea unui format A1. 
 

PREINREGISTRARE – până la 14 octombrie 2019 

Pentru preînregistrare, vă rugăm să ne comunicaţi prin email numărul aproximativ de lucrări, secţiunile precum şi 
datele de contact: adresa de email şi numărul de telefon. 

 

INREGISTRARE - în perioada 26 octombrie – 10 noiembrie 2019 
Pentru înregistrare, vă rugăm să transmiteţi următoarele informaţii: 

 

Pentru  Sectiunea de lucrări a cadrelor didactice: 

1. Numele şi prenumele autorilor (date de contact: adresă email şi/sau numărul de telefon) 
2. Titlul lucrării (pentru a putea fi înscris în programul simpozionului) 

3. Şcoala/liceul/grupul şcolar 

 
Pentru  Sectiunea de lucrări a elevilor: 

1. Numele şi prenumele autorilor  

2. Numele şi prenumele cadrelor didactice coordonatoare (date de contact: adresă email şi/sau numărul 

de telefon) 
4. Titlul lucrării (pentru a putea fi înscris în programul simpozionului) 

3. Şcoala/liceul/grupul şcolar 

 
Pentru  Sectiunile de postere si machete: 

1. Numele şi prenumele autorilor  

2. Numele şi prenumele cadrelor didactice coordonatoare (date de contact: adresă email şi/sau numărul 
de telefon)  

3. Titlul lucrării (pentru a putea fi înscris în programul simpozionului) 

4. Şcoala/liceul/grupul şcolar 

 
După perioada de înregistrare, în funcţie de numărul de lucrări înregistrate, se va stabili programul şi durata 

desfăşurării acestui simpozion.  

Lucrările vor fi publicate după simpozion într-un volum al simpozionului pe baza unei taxe de publicare. 
 

TRANSMITEREA LUCRĂRILOR PENTRU PUBLICARE - până la data de 18 noiembrie 2019 

Preînscrierea, înscrierea şi trimiterea lucrărilor se vor face la adresa de e-mail 

dancila.madelene@yahoo.com 

 

Locul desfăşurării simpozionului şi programul final vor fi comunicate ulterior. 

Cu stima, 
Comitetul de organizare 


