
    
  
 

 

 

 Avizat,                        Acest simpozion se află pe site-ul CCD Dolj 

             Director CCD Dolj 

 Prof. Mihaela Brumar 

PROIECTUL ACTIVITĂŢII DE PERFECŢIONARE  

SIMPOZION   INTERJUDEŢEAN 

“UN  SINGUR  PĂMÂNT” - 2011 
 

A. INFORMAŢII  DESPRE  INSTITUŢIA  ORGANIZATOARE 

 Numele instituţiei organizatoare:                  Şcoala nr. 39 “N. Bălcescu” - Craiova 

      Date de contact instituţie (adresa, nr. de telefon/fax, e-mail, site)     

        Şcoala nr. 39 “N. Bălcescu” - Craiova 

            Str. Traian Lalescu, nr. 6 

            Telef :  0251 543 160;          0351 807 033;       0351 807 032 

            Fax : 0251 543 160            e-mai:   scoala39craiova@gmail.com 

 Echipa de coordonare a activităţii de perfecţionare 

 Prof. dr. Frusina Deaconu  - inspector de specialitate – Inspectoratul Şcolar Dolj 

 Prof. Anca Pricină – director -  Şcoala nr. 39 “Nicolae Bălcescu” – Craiova 

 Prof. Delia Gîdăr - director adjunct -  Şcoala nr. 39 “Nicolae Bălcescu” – Craiova 

 Prof. Viorica Mincă –  Şcoala nr. 39 “Nicolae Bălcescu” – Craiova 

 Prof. Oprea Mariana –  Palatul Naţional al Copiilor – Craiova 

 Prof. Gheorghiţoiu Maria -  Liceul Teoretic “T. Arghezi” – Craiova 

                                                       preşedinte – Societatea de Ştiinţe Geografice – Filiala Dolj 

 

 Persoana  de contact – membru al echipei de coordonare (nume si prenume, functie, date  de contact) :   

Prof. Viorica Mincă – profesor geografie - Şcoala nr. 39 “Nicolae Bălcescu” – Craiova      

viorica.minca@yahoo.com     telef:    0722560133 

B. INFORMAŢII  GENERALE DESPRE ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE 

 Titlul: “UN  SINGUR  PĂMÂNT”  

 Tipul activităţii de perfecţionare: -  SIMPOZION 

 Categoria în care se încadrează activitatea de perfecţionare  - nivel judeţean/interjudeţean/naţional/ 

internaţional: - INTERJUDEŢEAN 

 Număr de cadre didactice participante (conform art.8, lit. a, b): 30/secţiune 

 Parteneri  

 Inspectoratul  Şcolar  Judeţean  Dolj 

 Inspectoratul  Şcolar  Judeţean  Gorj 

 Inspectoratul  Şcolar  Judeţean   Olt 

 Inspectoratul  Şcolar  Judeţean   Mehedinţi  

 Inspectoratul  Şcolar  Judeţean   Vâlcea 

mailto:scoala39craiova@gmail.com
mailto:viorica.minca@yahoo.com


                                           
 

        

 
 

 Casa Corpului Didactic Dolj 

 Şcoala nr.  39 «Nicolae Bălcescu» -  Craiova 

 Şcoala nr. 2 « Traian » -  Craiova 

 Palatul  Copiilor - Craiova 
 

 Invitaţi:   reprezentanţi ai 

 INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 

 CASEI CORPULUI DIDACTIC DOLJ 

 AGENŢIEI  REGIONALE  DE  PROTECŢIE  A  MEDIULUI  -  DOLJ 

 FACULTĂŢII  DE  GEOGRAFIE  -  CRAIOVA 

 SOCIETĂŢII  DE  ŞTIINŢE  GEOGRAFICE – FILIALA  DOLJ 
 

 Locaţia:  ŞCOALA NR. 39 “NICOLAE BĂLCESCU” – CRAIOVA 

C. PREZENTAREA ACTIVITĂŢII 

 Argument, justificare, context (analiza de nevoi)- max. 1000 de caractere 

                 Data oficială de sărbătorire a Zilei Mondiale a Pământului este, în fiecare an, la 22 aprilie. 

Multe comunităţi şi grupuri aleg să organizeze activităţi legate de mediul înconjurator, pe perioada 

denumită Săptămâna Pământului, adică în săptămâna de dinaintea Zilei Pământului, sau, chiar în Luna 

Pământului (toată luna aprilie). Acţiunile pentru reducerea poluării sunt foarte importante dacă vrem 

ca viaţa   pe Pământ  să continue.  Noi toţi   trebuie să  contribuim la supravieţuirea  omenirii prin 

combaterea poluării. 

Pentru ca oamenii să participe în mod activ şi inteligent la procesul de administrare, 

dezvoltare şi protecţie a mediului înconjurător, trebuie educaţi încă de pe băncile şcolii. 

Prin mijloacele şi căile menite să contribuie la combaterea poluării şi conservării mediului 

ambiant sănătos, un rol deosebit îl  ocupă activităţile educative care se integrează în educaţia ecologică. 

Prin educaţie ecologică putem cultiva dragostea şi interesul elevilor pentru lumea în care 

trăiesc, putem forma atitudini de dezaprobare privind efectele negative ale acţiunii  omului asupra 

mediului înconjurător. Formarea conştiinţei şi conduitei ecologice devine astfel o cerinţă deosebit de 

importantă pentru orice demers educativ, şcolar şi extraşcolar. 

Simpozionul îşi propune conştientizarea cadrelor didactice cu privire la problemele globale 

de mediu în vederea unei abordări interdisciplinare a acestora, dezvoltarea capacităţii de observare, 

investigare şi formare a unor comportamente şi atitudini faţă de problemele reale ale biosferei, precum 

şi dezvoltarea interesului în vederea găsirii unor posibilităţi de soluţionare a acestora. 

Proiectul “Un singur Pământ” este o alternativă educaţională care vine în completarea 

curricumului deja existent în şcoli, punând accentul pe educaţie non-formală, menit să furnizeze nu 

numai aptitudini ci şi atitudini şi valori. 

 Scopul 

Scopul acestei activităţi este sensibilizarea opiniei cadrelor didactice cu privire la necesitatea 

protejării mediului, a conservării resurselor naturale şi a biodiversităţii în spaţiul european; formarea 

unei mentalităţi sănătoase vis-a-vis de calitatea mediului. Acesta poate fi atins numai dacă educarea 

începe din primii ani de şcoală şi se continuă pe tot parcursul vieţii.  

Proiectul “Un singur Pământ” nu doreşte numai  implicarea în educaţia tinerilor şi 

sprijinirea iniţiativelor, dar şi dezvoltarea societăţii. 

 Obiectivele specifice ale activităţii 



                                           
 

        

 
 

 Identificarea pericolelor care ameninţă Pământul şi viaţa pe planetă; 

 Identificarea modalităţilor de protejare a factorilor de mediu; 

 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului; 

 Stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia; 

 Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului în vederea dezvoltării 

unui comportament pozitiv faţă de acesta; 

 Dezvoltarea capacităţii de comunicare prin facilitarea unor schimburi de idei şi opinii în scopul 

diminuarii efectelor încălzirii globale;  

 Dezvoltarea capacităţii cadrelor didactice de a construi un mediu educaţional care să motiveze 

copilul în procesul de protejare a naturii;  

 

 Grupul-ţintă  

 30 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

 Specialişti din alte domenii de activitate, interesaţi de tema  simpozionului 

Parteneriatul semnat cu inspectoratele şcolare constă în implicarea activă a  acestora, sau 

a unor delegaţi, în cadrul  proiectului „Un singur Pământ”. 

Partenerii implicaţi în proiect sunt: 

  Inspectoratul  Şcolar  Judeţean  Dolj  

  Inspectoratul  Şcolar  Judeţean  Gorj 

  Inspectoratul  Şcolar  Judeţean   Olt  

  Inspectoratul  Şcolar  Judeţean   Mehedinţi  

  Inspectoratul  Şcolar  Judeţean   Vâlcea  

  Casa Corpului Didactic Dolj  

  Şcoala nr.  39 «Nicolae Bălcescu» 

  Şcoala nr. 2 « Traian » -  Craiova 
 

 PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII (data, intervalul orar, locaţia) 

                     9 aprilie 2011     -     orele 9,00 – 14,00 

          Şcoala nr. 39 “N. Bălcescu” – Craiova 

 

 Mod de certificare/participare: DIPLOMĂ DE PARTICIPARE 

      Se acordă diplomă de participare numai cadrelor didactice prezente la activitate. 

 RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR 

 Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe: 

1. Fiecare lucrare va avea între 2-4 pagini format A4;  

2. În Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 12, 

tehnoredactare la 1,5 rânduri; 

3. Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă 

dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale. 

4. Lucrările vor fi însoţite de bibliografie (autor, titlu lucrare, editura, localitate, an), precum şi de 

un rezumat de maxim o jumătate de pagină. 

Conţinutul integral al lucrării va    fi   publicat   în revista  



                                           
 

        

 
 

                                               “Un  singur Pământ”, nr. 1 (ISSN …………); 

                          Lucrarea care nu respectă aceste cerinţe nu va fi publicată în revistă; 

5. Lucrările vor fi salvate .doc 

6. Lucrările pot avea 2 autori.   Se acordă diplomă de participare numai cadrelor didactice 

prezente la activitate. 

7. Lucrările se vor înainta organizatorilor pe suport scris si electronic până la 19 martie 2011, pe 

adresa  

     Şcoala nr. 39 “N. Bălcescu” – str  Tr. Lalescu nr. 6, cod stradal 200008, Craiova, jud. Dolj 

sau prin e-mail:          viorica.minca@yahoo.com    

 INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI FINANCIARĂ 

 Înscrierile se fac în perioada 14 – 19 martie 2011,  pe baza unei taxe de înscriere de 40 lei şi prin 

completarea talonului de înscriere (anexa 1);  dacă lucrarea va fi realizată în echipă de două cadre 

didactice, atunci taxa va fi achitată de fiecare cadru  didactic; 

 După data de 19 martie 2011 nu se mai admit înscrieri; 

 Taxa va fi achitată  prin  mandat poştal la următoarea adresă:  

 

                                           Şcoala  nr. 39  “N.Bălcescu” – Craiova 

str. Traian Lalescu, nr. 6,  cod stradal 200008 

Simpozionul interjudeţean “Un singur Pământ” - 2011 

Secţiunea    

SESIUNE   DE COMUNICĂRI  ŞTIINŢIFICE   ŞI  REFERATE 

 
 Prezentarea unei lucrări nu va depăşi 5-7 minute; 

 Se va menţiona: prezentare liberă sau prezentare în format electronic (PowerPoint);  

 Lucrările trimise trebuie să aibă forma finală; 

 Nu se acceptă modificări ulterioare. 

 Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine participanţilor; 

  DESFĂŞURAREA SIMPOZIONULUI “Un singur Pământ” 
                                      - 9,00 – 9,30   - primirea participanţilor 

                                                              - cuvânt de deschidere  

                                      - 9,30 – 14,00 – desfăşurarea lucrărilor simpozionul 
 

I. PERSOANA/PERSOANE DE CONTACT:  

       Prof. Viorica Mincă      viorica.minca@yahoo.com   (telef 0722560133) 

 

DENUMIREA UNITĂŢII ŞCOLARE: 

Şcoala nr. 39 “N. Bălcescu” - Craiova 

 

DIRECTOR, 

Prof.  ANCA  PRICINĂ  

 

 

 

mailto:viorica.minca@yahoo.com
mailto:viorica.minca@yahoo.com


                                           
 

        

 

 
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 

010168, Bucuresti  

    Tel:    +40 (0)21 405 57 06 

    Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
@Casa Corpului  Didactic Dolj,  2010 

www.edu.ro 

 
 

5/11 

 

 

 

 

Anexa  1 

TALON  DE  ÎNSCRIERE 

SIMPOZION   INTERJUDEŢEAN 

“UN  SINGUR  PĂMÂNT” – 2011 

 
SECŢIUNEA   -  CADRE DIDACTICE 

SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE  ŞI  REFERATE 

 

NUMELE  ŞI   PRENUMELE PROFESORULUI PARTICIPANT ____________ 

_____________________________________________________________________ 

TELEFON       FIX/MOBIL _____________________________________________ 

E-MAIL _____________________________________________________________ 

ŞCOALA DE PROVENIENŢĂ __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 LOCALITATEA _____________________________ JUDEŢUL ______________ 

TITLUL LUCRĂRII  __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

NUMĂRUL  DE  AUTORI  PE  LUCRARE _______________________________ 

Document de plată (nr./serie/data mandat poştal): __________________________ 

_____________________________________________________________________ 

http://www.edu.ro/

