20 martie 2021
Echinocţiul de primăvară şi Ziua Internațională Nowruz, proclamată de Adunarea Generală a
Națiunilor Unite (2010)
Iranian Teachers Astronomy Union, ITAU, and Student’s International Network for Astronomy,
SINA, www.itaubu.com ne invită să sărbătorim împreună cele două evenimente.
Alături de elevi și profesori din lume, 13 școli din România vor pregăti câte o scurtă
prezentare a echinochițiul de primăvară: fenomenul astronomic, tradiții și obiceiuri de primăvară
din comunitatea mea prin ochii unui copil/elev !
Vă invităm să vă alăturați evenimentului nostru on line care va începe la 11.30, ora București în
data de vineri, 19 martie 2021.
Unitățile școlare din România participante la eveniment sunt:
1. Colegiul Național Inochentie Nicu, Clain, Blaj, județ Alba
2. Școala Gimnazială Târnova, județ Arad
3. Colegiul Național Pedagogic Ștefan cel Mare, Bacău, județ Bacău
4. Liceul cu Program Sportiv Bistrița, județ Bistrița Năsăud
5. Școala Gimnazială nr 97 din București
6. Școala Gimnazială nr 168 din București
7. Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez din București
8. Colegiul Economic, Buzău, județ Buzău
9. Palatul Copiilor Craiova, județ Dolj
10. Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu din Bălan, judeţ Harghita
11. Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva, judet Hunedoara
12. Școala Gimnaziala I.Cantacuzino Pașcani, județ Iași
13. Colegiul Pedagogic Andrei Șaguna, Sibiu, judeţ Sibiu
Cu această ocazie vă invităm să participați cu realizările voastre la competiţia Fotografie
panoramică, competiție lansată de către Şcoala Gimnazială nr 168 din Bucureşti, coordonator al
proiectului Săli de clasă digitale cu instrumente web 2.0 -Digital classrooms with web 2.0 tools
din cadrul Programului Erasmus+, Acţiunea cheie 2- Schimb de bune practici.
Tema competiției: Echinocţiul de Primăvară;
Perioada:
16 martie-31 martie 2021
Termen
de
încărcare
a
fotografiilor:
31
martie
2021
la
adresa
https://forms.gle/f1J6hjJGHVKrwqTE6
Fotografiile vor fi realizate cu precădere în comunitățile locale, mediul înconjurător și vor
reflecta tradiții, obiceiuri de primăvară, respectiv fenomenul astronomic: echinocțiul de
primăvară. Sunt încurajate realizarea de fotografii care reflectă cel mai bine relația familianatură- școală.
Fiecare fotografie va fi însoțită de o scurtă descriere ( maxim 100 cuvinte) și o justificare a
alegerii acesteia.
Evaluarea fotografiilor se va face prin vot de către toți participanţii la competiție.

Fotografiile vor face parte dintr –o expoziție, care se va regăsi pe site-ul Şcolii Gimnaziale nr
168 din Bucureşti și va fi realizată cu ajutorul aplicației:
https://www.artsteps.com/embed/6003538282cef335398d3eb9/560/315, aplicație pe care vă
încurajăm să o utilizați.
Organizaţiile partenere ale proiectului:

Istituto Comprensivo Cena din Italia

Büyükmangit Ortaokulu și Abdulhamit Han Ortaokulu din Turcia, OOU Mirce Acev
Gjorce Petrov Skopje din Republica de Nord Macedonia și Agrupamento de Escolas de São
Gonçalo din Portugalia vor avea acces la fotografiile voastre, astfel munca voastră va fi cunoscută
și promovată în afara granițelor țării.

