FACULTATEA DE BIOLOGIE - Invitație de participare în cadrul Proiectului ROSE - ȘCOALA DE
VARĂ
Stimată Doamnă/Stimate Domn,
Chiar dacă ne confruntăm cu o situație fără precedent, echipele celor 2 școli de vară coordonate de
Facultatea de Biologie a Universității Alexandru Ioan Cuza – Iași (Scoala de vară pentru Științe, desfășurată
împreună cu Facultatea de Chimie - pentru care există 50 de locuri pentru elevi și Scoala Verde, desfășurată
de Facultatea de Biologie pentru care există 25 de locuri) au decis să continue implementarea acestor
subproiecte ROSE, de data aceasta, în varianta online.
Pentru buna desfăşurare a acestor școli de vară, participanții vor primi câte un kit de elev, care va conține
o tabletă cu trafic de internet mobil inclus, pe care aceștia o vor folosi în cadrul orelor și atelierelor online
ale școlilor de vară și, în continuare, ca instrument de optimizare a învățării.
Suntem siguri că în instituția d-stră există și cunoașteți elevi de liceu, în ani terminali, sârguincioși,
interesați de cunoaștere și dornici să-și depășească condiția, prin continuarea studiilor la nivel universitar și,
pentru care, facilitățile acestui proiect ar fi adevărată binefacere. Ar fi un act de noblețe să le explicați
importanța proiectului pentru evoluția lor și să-I ajutați să se înscrie online la una dintre școlile noastre de
vară.
Programul celor 14 zile ale scolilor de vară include: vizite virtuale de cunoaștere a campusului UAIC,
inclusiv a facilităților de petrecere a timpului liber; ateliere virtuale de consiliere și orientare în carieră;
cursuri și ateliere de specialitate, online; tururi virtuale cultural – recreative; instructaj virtual de educație
pentru sănătate.
Vă rugăm să diseminați aceste informații și să încurajați/ sprijiniți înscrierea elevilor la aceste școli de vară! 
Pentru înscrieri online se va accesa linkul:
http://www.uaic.ro/scoli-de-vara-rose-2020/
Vă rugăm să rețineți că înscrierea se realizează până la data de 11.06, iar selecția participanților pâna la data
de 28. 06, de aceea apreciem promtitudinea răspunsului dumneavoastră.
Va mulțumim și vă asigurăm de întreaga noastră considerație!
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