În atenția Doamnei Inspector Școlar General prof. GABRIELA PLĂCINTĂ

Data: 13 martie 2015

Spre comunicare tuturor cadrelor didactice

Stimată doamnă Inspector Școlar General prof. Gabriela Plăcintă,

Vă aducem în atenție organizarea celei de-a doua ediții a Iași Science Festival, eveniment amplu de
promovare a științei și de orientare a elevilor către centrul universitar ieșean, organizat în perioada 6-9 aprilie 2015, în
săptămâna „Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”.
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” (UMF) Iași şi Universitatea Tehnică “Gheorghe
Asachi” din Iași (TUIAȘI) au pregătit un program de activităţi interactive, menite să stimuleze interesul elevilor și
liceenilor pentru ştiinţă și să prezinte acestora oportunitățile de studiu, în perioada de căutare a vocației.
Am fi onorați să acceptați propunerea noastră de parteneriat pentru Inspectoratul Școlar Județean Vaslui,
în calitate de Partener Instituțional, pentru organizarea activităților dedicate învățământului preuniversitar.
Cadrele didactice sunt invitate să înscrie grupuri de elevi la activitățile din programul festivalului pe
site-ul www.sciencefestival.ro, secțiunea "Înregistrare".
Participarea la toate activitățile de suport în procesul instructiv-educativ din festival este gratuită și se
realizează numai pe bază de înregistrare în prealabil. Vor avea prioritate grupurile organizate care se înregistrează
online, în ordinea primirii înscrierilor.
Programul pe zile al Iași Science Festival poate fi consultat pe site-ul evenimentului și cuprinde:

•

tururi ghidate în facultățile universităților partenere în festival (*program cu adresabilitate pentru grupuri
organizate din clasele V-XII);

•

prezentarea generală a universităților și a ofertei de studii;

•

Arene interactive – în program sunt incluse experimente și demonstrații, ateliere, jocuri, concursuri
cu premii, prezentări și dezbateri, expoziții: Arena Științelor Medicale (pe esplanada UMF Iași) și Arena
Științelor Tehnice (Sala Pașilor Pierduți, corp A., TUIAȘI, Bulevardul Carol I, Copou);
Stimată doamnă Inspector Școlar General, susținerea dumneavoastră este foarte importantă în acest festival

dedicat elevilor și corpului profesoral.
Vă rugăm să distribuiți acestă invitație la nivel de Inspectorat și către unitățile de învățământ
subordonate, către întreg corpul profesoral, în vederea organizării de grupuri și a înscrierii acestora pentru
vizita la festival, pe site-ul www.sciencefestival.ro. Pentru informații, asistență și sprijin la înscriere coordonatorii
grupurilor de elevi ne pot apela la numerele de telefon: 0756.032.770/ 0756.032.771/ 0756.032.772.
Cu aleasă considerație,
Florentina Cojocaru
Division Director Educație și Cultură - ABplus Events

