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Proiectul se va desfasura n perioada 18. 05. 2020 -29 05. 2020,  

  participante; 

   
Proiectul va fi structurat pe  doua   
1. ,  pentru cadre didactice cu tema: CUM 

-UN MEDIU CREATIV PRIN 
ABORDAREA ACTIVIT -25 mai 2020 

 se vor trimite pe adresa de e-mail laboratorulmiculuieinstein@gmail.com   p n  n data de 
 22 .05.2020. 
tema: -UN MEDIU CREATIV, 

 STEM sau unei arte la componentele 
vor fi publicate pe e-Twinning, I- vor respecta 

 
 LUCRARE -  

inch). LUCRAREA 
cel mult 3 pagini.
 
REZUMATUL  ic: titlul 
proiectului; autorul - tre 150-250 cuvinte). 
STRUCTURA REZUMATULUI  introducere, material, 
TITLUL LUCR RII  

 , 
iar apoi numele, cu majuscule. S  -
titlu.

 - se scrie (cu un sp
autori, cu TNR 12 , 
BIBLIOGRAFIA - zentative 

Se recom
-se cele nesemnificative, 

unt recunoscute pentru valoarea 
-15 ani).

trimise 
scanate. 

 
 
 
 
 
 
 



 
2.  (18-22 mai 2020): 

 nivele de -5 ani)  

 colari mici(6-10 ai); 
 

ETAPA LOCAL  URA PE 18-22 MAI 2020, 

 

Fiecare unitate participant   n etapa , o  n care,  

nscrise vor  5 probe. Poate participa o  care poate 
realiza toate cele 5  Important este 
un , toate cele 5 probe realizate si anume: 

 realizarea unei  cu circuitul apei , 
, fotografie); - 18 mai 2020 

 -19 mai 2020  

  ;  -20 mai 2020 

 experiment (video); -21 mai 2020; 
 acestuia 

- onal) (video); -22 mai 2020.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mylCQjryPiU   
  

 



 
Pictura ional  
Gravitatea este  care ine oamenii  obiectele pe sol face obiectele   spre  

 cum  utilizezi   a ntului pentru a iona vopseaua pe cartonul 
de .
Materiale: 

 Carton alb de  sau foaie  de mpachetat; 
 Acuarele,  
 Pipete, picuratoare sau  
 Resturi de p / material textile. 

iuni: 
1. -   de lucru  o  de material peste  Pune  de carton  pe un 
evalet sau sprijin-o de ceva ca  stea perpendicular.

2.  o pipet  sau o  pentru a pune vopsea    pe partea de sus a cartonului/foii 
de desen. 
Ce se  cu vopseaua? 
3.   pic turile de vopsea  cartonul n timp ce vopseaua se scurge n jos. 

-  
 

anii, fiecare unitate  echipa/echipele pe unitate, pentru cele 5 probe, cu 
Filmele si fotografiile vor fi trimise organizatorilor, 

nscriere. 
 
 
 
 
       ECHIPA: 
MODEL ECUSON CU LOGO:  

 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORUL 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

: 
 
Et  a concursului ura  n  25 mai 2020 -29 mai- 2020. 
In cadrul acestei etape, fiecare UNITATE, va trimite filmele si fotografiile pentru cele 5 probe, 

conform calendarului (datei ), pe e-mailul proiectului: 
laboratorulmiculuieinstein@gmail.com  

 e-  pe 15 mai.  
 

 

 realizarea unei  -25.05.2020 

 prezentarea circuitului apei - video) ;-26.05.2020 

  -20 mai 2020 
 realizarea unui experiment(video); 28.05.2020; 

  realizarea unui imn sau un dans al 
familia/echipa(video)- 29.05.2020. 

 

calendarului, dovezile solicitate! 
 
 

IMPORTANT! 

 

citirea regulamentului  
 ale copiilor, 

a proiectului, platforma E-twinning, platforma I-teach.  Cei care nu doresc ca imaginile cu copiii sa fie 

a se vedea chipul, explicit! sau s  blureze chipuril
-teach, school-gate, didactic, E-twinning, RED. Toti 

sta 
ra sau desc -book-ul de pe 

 
JURIZAREA SE VA FACE ON-LINE, IN DATA DE 29.05.2020,  FIECARE MEMBRU AL 

 DE JURIZARE, PE CARE O VOR TRIMITE 
ORGANIZATORILOR PENTRU CENTRALIZARE. REZULTATELE VOR FI TRIMISE 
COORDONATORILOR IN DATA DE 4.06.2020. 

 



 
 Se vor oferi  : 3 premii I, 3 premii II, 3 premii III, 3 mentiuni, 3 premii speciale ale juriului, pentru 

 
 Concursul se va desfasura pe doua categorii de v : prescolari(4- colari mici(6-10 ai); 

 
n calcul urmatoarele criterii de jurizare: 

 Originalitatea experimentelor n cadrul etapei pe unitate prezentate sub form  
i; 

 n explicarea circuitului apei 

 Originalitatea, acuratetea si reu n concurs; 

 n realizarea posterului/machetei; 

 Ima etic ; 
 
 

Nu se admit contestatii! 
 

nscrie printr-o fis  de n care vor 
preciza experimentele pe care le vor sustine, cadrele didactice coordonatoare nvatamant. 

Toti participantii vor primi diplome de participare. 
Detalii puteti primi la tel. 0724316076-Larisa Epure (  

-0740172265;  ( 0723142961- P  Camelia Elena ( . 
 

iu la data de 15 MAI 2020, -  
-mail pe adresa laboratorulmiculuieinstein@gmail.com . 

. irea datei limita de nscriere atrage dupa sine 

ne nscrierea n concurs. 

Invitatiile , regulamentul concur n judet cu 30 nainte de data 
surarii concursului .  sau 

p Etwinning, printr- ). 

    
 


