
ESERO Romania (Biroul European de Resurse pentru Educatie Spatiala – Romania) invita cadrele didactice
invatamantul gimnazial si liceal din judetul dumneavoastra sa ia parte la doua cursuri de initiere organizate 
cu rolul de a oferi profesorilor informatiile necesare pentru a folosi in predarea la clasa domeniul spatial drept
un context inspirational, interdisciplinar si bogat in informatii.

Cursul de initiere in activitati si tehnologii spatiale dedicat profesorilor de 
matematica si de fizica din invatamantul gimnazial sau liceal din Romania se va desfasura la Marisel, in 
judetul Cluj in perioada 31 august - 3 septembrie. Inscrierea se poate face pana pe 18 august prin 
completarea formularului disponibil aici si trimiterea lui in format electronic la adresa esero [@] rosa [.] ro.

Cursul de initiere in astrobiologie si tehnologii spatiale dedicat profesorilor de 
biologie, chimie sau fizica din invatamantul gimnazial sau liceal din Romania va avea loc la Marisel, 
Judetul Cluj, in perioada 3 - 6 septembrie 2015. Inscrierea se poate face pana pe 18 august prin 
completarea formularului disponibil aici si trimiterea lui in format electronic la adresa esero [@] rosa [.] ro. 
Ambele cursuri au scopul de a le oferi participantilor cunostintele necesare pentru a atrage elevii catre 
materiile STEM (stiinta, tehnologie, inginerie, matematica) prin intermediul fascinatiei prezentate de catre 
spatiul cosmic. Totodata, aceste evenimente reprezinta o oportunitate deosebita pentru profesori de a 
aprofunda diverse subiecte stiintifce si de a lua parte la discutii cu specialisti in domeniu.
Numarul participantilor este limitat la 20 pentru fiecare curs in parte, acestia urmand sa fie alesi in functie de 
competenta si interesul aratat pentru a disemina cunostintele si experienta dobandita in cadrul cursului catre 
alti profesori de liceu sau gimnaziu si catre un numar cat mai mare de elevi. De asemenea, selectia 
participantilor va tine cont si de o cat mai echitabila distributie geografica. 
Participarea nu presupune achitarea unei taxe de scolarizare, iar cazarea in camera dubla si masa pentru 
trei zile si transportul dus-intors Cluj-Marisel cu autocar sunt asigurate de catre organizatori. Singura 
responsabilitate a participantilor o reprezinta transportul din localitatea de domiciliu pana la Cluj si inapoi.
Pentru mai multe informatii vizitati site-ul oficial ESERO Romania. 
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