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PERIOADA DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII: 1aprilie -23 mai 2016 
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         ARGUMENT 

           Diversitatea problematicii ecologice precum şi diversitatea şi importanţa problemelor pe care 

le implică dezvoltarea societăţii umane dau o foarte mare complexitate temei alese. 

            De multe ori conţinutul ecologiei este parţial sau eronat conturat, iar caracterizarea corectă şi 

completă a acestui domeniu al ştiinţelor naturii depinde de orientarea cercetării ecologice, de 

utilizarea cu eficienţă maximă a rezultatelor obţinute pentru rezolvarea multiplelor probleme cu care 

se confruntă şi se va confrunta societatea umană, precum şi de organizarea sistemului educaţional în 

vederea formării conştiinţei ecologice. 

            Titlul simpozionului judeţean ,,Mediul, perspectivă pentru un viitor ecologic…” ne conduce 

către meditaţie. Activităţile ecologice ar trebui să devină o constantă a pregătirii cadrelor didactice 

şi să-şi pună amprenta asupra programelor şcolare şi a obiectelor de învăţământ, asupra priorităţilor 

educative, permiţând cooperarea şi încrederea în cadrul grupului, toleranţă faţă de opinii diferite.  
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            Trebuie să fim cu toţii conştienţi că viitorul omenirii depinde de atitudinea noastră faţă de 

 ocrotirea mediului şi să înţelegem că suntem obligaţi moral să împiedicăm distrugerea unor specii de  

plante şi animale, poluarea mediului, exploatarea neraţională a resurselor naturale.  

           Nouă, cadrelor didactice, ne revine rolul de a contribui, în primul rând, prin actul educaţional 

care se desfăşoară în unităţile de învăţământ, la reducerea factorilor de poluare a mediului 

înconjurător, la formarea elevilor în spiritul adoptării unui stil de viaţă sănătos  într-un mediu curat, 

la mediatizarea şcolii cu scopul de a deveni un etalon al unităţilor de învăţământ prin acţiunile 

desfăşurate în acest sens, prin curăţenia din şcoală şi din incinta şcolii, prin amenajarea spaţiilor 

verzi. 

SCOP  

Promovarea unor metode de bune practici în lucrul cu elevii şi comunitatea în vederea 

protecţiei mediului şi a creării unor atitudini pozitive faţă de acesta  

  

GRUPUL ŢINTĂ:  

- cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi bibliotecari şcolari din învăţământul 

preuniversitar din judeţul Dâmboviţa;  

 

OBIECTIVE URMĂRITE: 

● Încurajarea cadrelor didactice în utilizarea unor metode inovative pentru a răspunde 

evoluţiei societăţii; 

● Prezentarea unor exemple de bună practică menite să stimuleze respectarea şi protecţia 

mediului înconjurător; 

● Dinamizarea şi diversificarea programelor educative desfăşurate în şcoli, muzee, agenţii de  

protecţia mediului. 

 

REZULTATE AŞTEPTATE:  

● Participarea directă, prin prezentare de lucrări, postere/afişe, a cel puţin 60% din numărul 

de cadre didactice şi bibliotecari şcolari înscrişi; 

● Majoritatea cadrelor didactice şi a bibliotecarilor şcolari se implică în dezbaterea 

problemelor ridicate de dezvoltarea mediului inconjurător; 

● Valorificarea experienţelor obţinute în cadrul procesului instructiv-educativ în vederea 

creşterii calităţii în învăţământul preuniversitar. 

 

ETAPELE ACTIVITĂŢII  

a) Proiectarea activităţii şi obţinerea avizelor necesare implementării proiectului: proiectul 

de organizare și desfăşurare a activităţii va fi avizat de directorul unităţii organizatoare – Liceul  

„Voievodul Mircea” şi de instituţiile partenere. 

b) Mediatizarea şi promovarea proiectului: pe site-ul CCD Dâmboviţa, site-ul liceului, 

www.didactic.ro. 

c) Înscrierea participanţilor: completarea şi transmiterea fişei de înscriere (vezi Anexa 1) 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII  

http://www.didactic.ro/


 
 

Simpozionul se desfăşoară pe două secţiuni adresate cadrelor didactice şi bibliotecarilor 

şcolari: 

A. Cadre didactice - Exemple de bune practici aplicate de cadrele didactice în scopul 

creativității tinerilor pentru păstrarea unui mediu propice vieții (lucrări științifice, proiecte de 

activități extrașcolare, proiecte de lecție)  

B. Bibliotecari - Parteneriate educaţionale şi alte activităţi ecologice (proiecte 

educaţionale derulate în parteneriat cu alte instituţii sau alte cadre didactice) 

EVALUAREA ACTIVITĂŢII  

Aplicarea unui chestionar de feedback de către CCD Dâmboviţa şi, ulterior, analizarea 

acestuia. 

Raportul cu privire la activitate ce se va transmite la CCD Dâmboviţa. 

ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE  

Promovarea simpozionului pe site-ul liceului, pe site-ul CCD Dâmboviţa; 

Scrierea unui  articol despre activitate pentru a fi publicat în revista şcolii/a CCD Dâmboviţa 

,,Graiul Dâmboviţei”; 

Dezbateri la nivelul comisiilor metodice, cercurilor pedagogice. 

 

INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI FINANCIARĂ  

Încheiere de acorduri de parteneriat cu IŞJ Dâmboviţa, CCD Dâmboviţa, Centrul „EUROPE 

DIRECT”, Târgovişte, Fundaţia „Salvaţi Copiii”, Asociaţia cultural-educativă „Ambasadorii 

Prieteniei”, Asociaţia de Protecţia Mediului, Dâmboviţa. 

Realizarea de Diplome de participare 

 

AGENDA  SIMPOZIONULUI  JUDEŢEAN: 

9.00 – 9.30       - Întâmpinarea oaspeţilor.  

                         - Deschiderea festivităţii.  

9.30 – 11.00     - Dezbaterea lucrărilor pe secţiuni 

11.0 – 11.30     - Pauză 

11.30 – 13.00   - Dezbaterea lucrărilor pe secţiuni 

13.00 – 13.30   - Aplicarea chestionarului de feedback 

13.30 -  15.00   - Concluzii. Încheierea activităţii. Inmânarea diplomelor de participare. 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

INSCRIEREA  

Înscrierea se va face în perioada 1 aprilie – 10 mai 2016, la adresa de e-mail  

traditiesimediu@yahoo.ro , prin completarea şi transmiterea  Fişei de înscriere (Anexa 1) 

Lucrările se vor trimite prin e-mail traditiesimediu@yahoo.ro. 

Înscrierea va fi însoţită de achitarea unei taxe de participare (10 lei/ lucrare – acoperă articolul 

publicat în revista electronică a simpozionului, protocolul şi mapa simpozionului), care se va 

depune in contul RO05BRDE160SV31907511600 la BRD, titular cont: Elena Dumitrache. 

Chitanţa scanată va fi trimisă la adresa de mail traditiesimediu@yahoo.ro. 
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NOTĂ! MATERIALELE SĂ FIE TRIMISE ÎN TERMENII STABILIŢI, DEOARECE 

REALIZAREA REVISTEI PRESUPUNE DURATĂ TEMPORALĂ !! 

 

 REDACTAREA LUCRĂRILOR 

Lucrările prezentate la simpozion vor fi publicate în Revista „Generaţia Eco”, revista 

ecologică a Liceului „Voievodul Mircea”. 

Publicarea lucrărilor prezentate la simpozion se va face în Revista „Generația ECO”, revistă în 

format electronic, cu I.S.S.N 2247 – 0549. 

Lucrările vor fi în format WORD. Cele în Word vor respecta următoarele cerinţe: 

- Format A4, pe o singură parte, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat 

„justified”) utilizând caractere româneşti; 

-  Titlul scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat; 

-  La două rânduri de titlu se scriu autorul şi instituţia (Times New Roman 12);  

-  La două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 

12); 

-  Lucrarea va avea cel mult 3 pagini; 

-  Maximum doi autori (taxa va fi plătită individual). 

 

 PREZENTAREA LUCRĂRILOR 

Timp de prezentare – maxim 8 minute. 

 

NOTĂ: 

● Pentru cadrele didactice/bibliotecarii din judeţ participarea este obligatorie. 

● Cadrele didactice/bibliotecarii şcolari, care sunt participanţi indirecţi vor primi mapa prin 

poştă. 

● Toate lucrările vor fi publicate în Revista „GENERAŢIA ECO”, revista în format 

electronic, ISSN  2247 – 0549. 

● Termenul de trimitere a lucrărilor este  10 mai 2016. 

 

 

 

 

                                 



 
 

 Anexa 1 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

„MEDIUL, PERSPECTIVĂ PENTRU UN VIITOR ECOLOGIC. . .” 
Simpozion Judeţean 

23 mai 2016 
 

 

Unitatea şcolară: ____________________________________________________ 

Nume: ______________________________________________________________ 

Prenume: ___________________________________________________________ 

Specialitatea: ________________________________________________________ 

Telefon: _____________________________________________________________ 

Adresa e-mail: _______________________________________________________ 

Adresa de domiciliu: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Titlul lucrării: _______________________________________________________ 

Secţiunea în care se încadrează: _________________________________________ 

Numărul de autori lucrare: _____________________________________________ 

 

Mijloace de care aveţi nevoie pentru prezentarea lucrării:  

 Calculator  

 Video-proiector 

 Alte mijloace (specificaţi care) ______________________________________ 

 

 

 

 

 Data,      Semnătura,  

 

 

 


