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Invitație 

 

Stimată Doamnă, Stimate Domnule,  

 

Ne face o deosebită plăcere să vă invităm să aplicați pentru participarea la Webinarul 

SCIENTIX: Cum, unde şi cu ce scop putem utiliza seismologia şi instrumentele ei în şcoli? 

Webinarul se va desfășura pe 9 decembrie 2015, între orele 17:50 și 19.00 (cu 

mențiunea că primele 10 minute vor fi de conectare - organizare) şi va fi găzduit de „sala de 

conferinţe online” Scientix (www.scientix.eu). Webinarul se adresează prioritar, prin tematica 

abordată, profesorilor de fizică, geografie și celor din învățământul primar, dar este deschis și 

celorlalte categorii de cadre didactice interesate de subiect. 

Invitatul nostru este dr. Dragoş Tătaru, de la Institutul Naţional de Cercetare-

Dezvoltare pentru Fizica Pământului, coordonator proiect ROEDUSEIS - Reţeaua Seismică 

Educaţională din România, http://www.roeduseis.ro. 

Descrierea webinarului o găsiți disponibilă pe: http://unibuc.ro/scientix/webinar1.php, 

iar link-ul catre formularul de înscriere este: goo.gl/mb70cS 

Menționăm faptul că numărul de locuri este limitat la 40. Participanții, selectați în 

ordinea înscrierii, se vor loga în baza unui nume de utilizator și parolă care vor fi 

transmise de organizatori. De asemenea, este important de reținut că pentru a participa la 

acest eveniment este necesar să aveți un calculator cu conexiune la internet şi Java browser 

plugin. 

Vă rugăm să diseminați evenimentul și colegilor dvs. interesați, oferindu-le totodată 

următoarele informații: 

Contact și info: conferinta.cnces@gmail.com 

Înscriere: 8 decembrie 2015, până la ora 23. 

 

În speranța reușitei și de această dată a unui eveniment care să deschidă calea unor noi 

colaborări și să ajute la întărirea comunității, 

Și în speranța că veți rămâne în continuare un membru activ al comunității noastre de 

practicieni, 

 

Cu deosebită considerație, 

În numele echipei Punctului Național de Contact SCIENTIX România, 

Prodecan Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucureşti 

Lect. dr. Vasile Bercu 
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