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The Nature of Science

”The budding researcher”



CE ESTE 

U� SEMI�AR DE CO�TACT?

� Un seminar de contact este organizat de o Agenţie Naţională. 

� Este o ocazie de 

� a găsi parteneri în vederea realizării de proiecte multilaterale sau 
bilaterale.

� a primi informaţii despre programul de învăţare pe tot parcursul 
vieţii.

� a afla exemple de bună practică.

� a întâlni persoane care deja au desfăşurat proiecte de cooperare 
europeană.

� a lua parte la ateliere în cadrul cărora se poate lucra la viitorul 
proiect/ parteneriat.

� a primi sfaturi de la personalul abilitat al Agenţiilor Naţionale, de 
la alţi experţi autorizaţi despre cum pot fi redactate aplicaţiile de 
succes. 





ACTIVITĂłILE CARE AU AVUT 
LOC ÎN TIMPUL VIZITEI

� Seară multinaţională: toţi participanţii au prezentat
informaţii despre ţara şi instituţia pe care o reprezintă, 
mostre de mâncare, băuturi şi produse tradiţionale. 

� Deschiderea oficială a seminarului şi introducerea în tema
the budding researcher, accent mărit pe educaţia pentru
ştiinţă, pe observaţie nemijlocită şi experiment. 

� A fost prezentat programul Comenius cu toate 
componentele sale.

� Lucru pe grupe în cadrul proiectelor alese; vizitarea oraşului 
şi a monumentelor sale.

� Excursia la parcul naţional GEA NORVEGICA, 
� Discuţii informale şi luări de contact. 
� În ultima zi a seminarului fiecare grup şi-a prezentat 

aplicaţia completată pentru proiect Comenius multilateral 
sau bilateral.



Partenerii noştri



IMAGINI ŞI LOCURI







ACTIVITĂłI DE FOLLOW-UP

� Am informat colegii şi elevii despre specificul 
parteneriatului Comenius multilateral pe care îl vom realiza;

� Am prezentat Consiliului profesoral şi Consiliului de 
administraţie din şcoală rezultatele acestui seminar de 
contact. 

� Am informat inspectorul de proiecte şi programe şi 
inspectorul general despre rezultatele obţinute în urma 
participării mele la acest seminar de contact. 

� În cadrul activităţii de formare organizate de ISJ BN pe 
proiecte Comenius, am prezentat rezultatele acestui seminar 
de contact cât şi la întâlnirile profesorilor de limbi străine şi 
în cadrul întâlnirilor cu directorii unităţilor de învăţământ din 
judeţ.

� Am scris un articol în presa locală, unde am prezentat pe 
larg această acţiune.



Malurile BistriŃei Ardelene
în România



Mlaştini în Estonia



Ecosistemul acvatic în Murcia, Spania



Ecosistemul urban în Istanbul, Turcia


