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ARGUMENT
Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic este o sărbatoare internațională a științei și
tehnologiei, și a contribuțiilor acestora la îmbunătățirea condiției umane. Adunarea Generala a
ONU a declarat, în anul 1999, ca Săptămana Mondială a Spațiului Cosmic să aibă loc în fiecare
an între 04 - 10 Octombrie. Aceste date marchează doua evenimente:
 4 Octombrie 1957 - lansarea primului satelit artificial al Terrei, Sputnik 1, care a deschis
calea explorării spațiului cosmic.
 10 Octombrie 1967 – Semnarea Tratatului asupra principiilor care guvernează activitățile
statelor în explorarea pasnică a spațiului cosmic, inclusiv a Lunii și a celorlalte corpuri
cerești.
Această săptămână este coordonată de către Națiunile Unite cu sprijinul Asociației pentru
Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic și a coordonatorilor locali în multe țări.
Săptămana Mondială a Spațiului Cosmic este cel mai mare eveniment educativ din
domeniul spațiului la nivel mondial.
De fiecare dată când privim seara cerul înstelat ne întrebăm ce se ascunde oare în spatele
acestor milioane de puncte sclipitoare, ce forme îmbracă acest vast necunoscut, și ce-am
descoperi dacă am putea vedea mai departe decât ne permite modestul nostru văz, sau
telescoapele optice construite în acest sens. Posibilitatea de a zbura în spaţiu a revoluţionat ştiinţa
spaţiului cosmic.
Explorarea spatiului cosmic este un lucru bun pentru omenire, fiind singura șansa să
ajungem vreodata la tipul de societate a viitorului prezentată în Star Trek, în care interestul
comun al semenilor tăi este plasat mai sus decat cel personal. Explorarea spațiului reprezintă
curiozitatea de a afla secretele cosmosului, dorința de explorare și, de ce nu, conectare, pentru că
matematic vorbind este improbabil sa fim singura forma de viață inteligentă din univers.

NUME PROIECT: “Exploratori prin Univers”
ORGANIZATORI: Casa Corpului Didactic Vaslui și Colegiul Național “Cuza Vodă”
Huși
COORDONATORI :
Prof. Popa Cristinel – Director Casa Corpului Didactic Vaslui
Prof. Iacob Manuela –Director Colegiul Național “Cuza Vodă” Huși

ECHIPA DE ORGANIZARE ȘI COORDONARE A ACTIVITĂȚII
Prof. Popa Cristinel – Director Casa Corpului Didactic Vaslui
Prof. Iacob Manuela –Director Colegiul Național “Cuza Vodă” Huși
Prof. Adumitroaei Mona Diana Gina, Colegiul Național “Cuza Vodă” Huși
Prof. Balan Mona-Lisa, Colegiul Național “Cuza Vodă” Huși
Lab. Ing. Popa Claudia, Colegiul Național “Cuza Vodă” Huși
Prof. Andoroi Adina, Colegiul Național “Cuza Vodă” Huși
Prof. Badea Ionela, Colegiul Naţional „Cuza Vodă” Huşi
Prof. Pleşu Tatiana, Colegiul Naţional „Cuza Vodă” Huşi
GRUP ȚINTĂ: cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar precum și
elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal.
SCOPUL PROIECTULUI
 Stimularea interesului elevilor pentru astronomie și știință în general, pentru cercetarea
spațiului cosmic și pentru redescoperirea locului nostru în Univers.
 Conștientizarea rolului științei în realizarea unei societăție voluate, mai echitabile, mai
pașnice.
 Abordarea interdisciplinară a cercetării științifice.
 Valorificarea cunoștințelor participanților la proiect, sintetizarea și promovarea celor mai
importante informații generate de lucrarile prezentate.
OBIECTIVELE PROIECTULUI
 Dezvoltarea bunelor practici pentru promovarea educaţiei ştiinţifice în şcoală prin diferite
forme de instruire.
 Deprinderea elevilor cu munca de cercetare.
 Stimularea imaginaţiei şi inventivităţii elevilor cu preocupări în domeniul astronomiei.
 Dezvoltarea relațiilor de colaborare între școli.
 Promovarea imaginii unităților de învățământ implicate în proiect.
 Promovarea educației cu privire la spațiul cosmic
REGULAMENT

Perioadă înscriere şi transmiterea lucrărilor : 23.09.2019 – 9.10.2019
Data desfăşurarii – 11 octombrie 2019
Loc de desfăşurare: Colegiul Național “Cuza Vodă” Huși
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR SIMPOZIONULUI
Activitatea nr.1: pregătirea simpozionului și concursului
• Tipul de activitate: activitate de organizare, promovare şi mediatizare

• Durata activităţii: septembrie –octombrie 2019
Activitatea nr. 2: desfăşurarea lucrărilor din cadrul simpozionului şi concursului .
• Tipul de activitate: comunicare ştiinţifică , expoziţie.
• Durata activităţii: 11 octombrie 2019
Program de desfăşurare
10.00 – 10.15 -Primirea invitaţilor
10.15 – 10.30 -Deschiderea oficială a simpozionului
10.30 – 10.45- Alocuţiuni invitaţi
10.45 – 12.00 -Susţinerea lucrărilor participanţilor(prezentări proiecte, referate, eseuri)
12.00 – 12.15 - Pauză cafea
12.15 – 14.00 - Susţinerea lucrărilor participanţilor(prezentări proiecte, referate, eseuri)
Activitatea nr. 3: mediatizare şi diseminare
• Tipul de activitate: mediatizarea şi diseminarea informaţiilor din cadrul simpozionului şi
concursului
• Durata activităţii: octombrie- decembrie 2019
• Descrierea activităţii: Se va realiza diseminarea informaţiilor din cadrul simpozionului şi
concursului la întâlnirile metodice ale profesorilor, bibliotecarilor, diriginţilor, directorilor,
consilierilor şcolari, psihologilor etc.
Rezultate aşteptate
 Îmbunătăţirea colaborării între instituţiile educaţionale şi comunitatea locală;
 Trezirea interesului pentru știință și tehnică;
 Realizarea şi publicarea unei reviste electronice cu cele mai bune lucrări.
Secțiunile simpozionului și concursului
Secțiunea I -Simpozion pentru cadrele didactice:
Informări științifice cu privire la tematica simpozionului
GRUP ŢINTĂ: cadre didactice din învățământul preuniversitar.
Secțiunea II: Concurs pentru elevi
a) Creaţii multimedia (website, afişe, prezentări în format ppt, prezi, videoclip)- maxim
3 materiale pentru un cadru didactic îndrumător ;
b) Desene și machete folosind orice tehnică (numai pentru participare directă).
GRUP ŢINTĂ: pt. concurs – elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal;
REGULAMENTUL DE PARTICIPARE
Se pot înscrie la activitate cadre didactice, didactice auxiliar și elevi din învăţământul
primar, gimnazial și liceal, din județ, cu participare direct sau indirectă.
Înscrierea partenerilor se face pe baza formularului tip - fişă de înscriere - ANEXA 1,
precum şi a acordului de parteneriat - ANEXA 2.

Secţiunea pentru cadrele didactice:
Lucrările prezentate trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica
propusă dezbaterii, să aibă caracter de originalitate și noutate didactică. În funcţie de
complexitate materialele pot fi elaborate şi în echipe de două cadre didactice.
Înscrierea participanţilor – termen limită 9.10.2019 ora 1300 pe adresele de e-mail:
adm_dia@yahoo.com (secțiunea I) și c_m_l_2005@yahoo.com (secțiunea II).
Acordul de parteneriat semnat și stampilat împreună cu fișa de înscriere din anexa I se
vor trimite electronic până la data de: 9 octombrie 2019
Diplomele și adeverințele se vor expedia pe adresa din fișa de înscriere.
Lucrarea va fi scrisă în Microsoft World, format A4, font Times New Roman, cu
diacritice (caractere româneşti), corp de literă 12, tehnoredactată la un rând; trebuie să cuprindă
titlul lucrării, la un rând de titlu numele autorului / autorilor, unitatea de învăţământ. Bibliografia
se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: numele şi prenumele autorului, titlul
lucrării, editura, anul apariţiei. Lucrarea va avea maximum 3 pagini. Organizatorii
simpozionului îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă condiţiile tehnice de
redactare şi legea dreptului de autor.
Secțiunea pentru elevi:
Fiecare cadru didactic va trimite fișa de înscriere (Anexa1) și acordul de parteneriat
semnat și stampilat pe adresele de e-mail precizate până pe data de 9.10. 2019. Un cadru didactic
poate participa cu maxim 3 lucrări/secțiune. Creaţiile artistico-plastice: Pe verso, în colţul din
dreapta, jos, se vor scrie, pe etichetă, cu majuscule, următoarele: titlul lucrării, numele şi
prenumele elevului, clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea.
Nu se impune tehnica de lucru.
Cadrele didactice participante vor trimite lucrările elevilor, fișa de înscriere și acordul de
parteneriat completat, până la data de 9.10.2019, pe adresele de mail menționate având ca subiect
Simpozion “Exploratori prin Univers”
EVALUARE:
Evaluarea lucrărilor va fi făcută de către un juriu format din cadre didactice de
specialitate, în perioada 11octombie 2019. Decizia juriului este incontestabilă. La evaluarea
lucrărilor se vor avea în vedere modul atractiv, ingenios de tratare a temei, estetica, inventivitatea
şi originalitatea lucrării, acurateţea executării lucrării. Lucrările prezentate nu se restituie. Se vor
acorda premii şi menţiuni pentru fiecare categorie de lucrări. Nu se acordă premii materiale.
Elevii participanţi şi cadrele didactice îndrumătoare vor primi diplome de participare.
PRECIZĂRI IMPORTANTE - Diplomele de participare, adeverințele și diplomele
elevilor se vor expedia de către Casa Corpului Didactic Vaslui pe adresa fiecărui cadru didactic
înscris la simpozion sau îndrumător al elevilor participanţi la concurs până la data de 1decembrie
2019.
Atragem atenția că cea mai importantă cerință de redactare e FOLOSIREA
DIACRITICELOR;
Vă rugăm INSISTENT să denumiți fișierele astfel:




nume si prenume, concurs – secțiunea ….;
nume și prenume simpozion.

RESURSE
 Resurse umane: cadre didactice, elevi, părinţi, reprezentanți ai comunității locale.
 Resurse materiale şi financiare:
- calculator, videoproiector, imprimantă, aparat foto, afişe, diplome;
- spaţii amenajate pentru expoziţie;
MEDIATIZARE
În instituțiile partenere, la nivelul comunității locale și în presa locală.

Anexa 1

Fişă de înscriere concurs
“EXPLORATORI PRIN UNIVERS”

Numele şi prenumele cadrului didactic: …………………………………………...............
Specialitatea: ……….............................................................................................................
Adresa ...................................................................................................................................
Unitatea de învăţământ: ........................................................................................................
Telefon cadru didactic: ..........................................................................................................
Adresa şi e-mail-ul cadrului didactic: ....................................................................................
Mod de participare ........................................................................(direct sau indirect)
Elevi participanți:

Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Clasa

1

2

3

Cadru didactic coordonator,

Fișă de înscriere simpozion

“EXPLORATORI PRIN UNIVERS”

Numele şi prenumele cadrului didactic: …………………………………………...............
Specialitatea: ……….............................................................................................................
Adresa ...................................................................................................................................
Unitatea de învăţământ: ........................................................................................................
Telefon cadru didactic: ........................................................................................................
Adresa e-mail cadru didactic: ..............................................................................................
Denumirea lucrării ...................................................................................
Mod de participare ........................................................................(direct sau indirect)

