
SIMPOZION NAŢIONAL CU TEMA 
“ EDUCAŢIA ECOLOGICĂ ŞI SOCIETATEA UMANĂ!”  

 
1. ORGANIZATORI:  

• Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Galaţi 
 
2. PARTENERI:  
 

• Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi (I.S.J); 
• Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi; 
• Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi (C.N.S.M); 
• Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică Pescuit şi Acvacultură 

(I.C.D.E.A.P.A); 
• Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi (A.P.M). 
 
3. SCOPUL:  
• Valorizarea lucrului în echipă; 
• Popularizarea documentelor curriculare adaptate pentru educarea membrilor 

societăţii (în special elevii) în vederea protecţiei mediului prin cunoaşterea 
factorilor care creează dezechilibrul ecologic şi prin oprirea acţiunii acestor factori 
pentru a se evita distrugerea ecosistemelor şi apariţia dezastrelor ecologice; 

• Promovarea unor metode de bune practici în lucrul cu elevii şi comunitatea în 
vederea protecţiei mediului, evitarea distrugerii ecosistemelor şi apariţia 
dezastrelor ecologice pe plan local şi mondial. 

 
4. MOTIVAREA PROIECTULUI:  

 
  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. 
  O problemă este aceasta:”Care este poziţia sistemului social uman în raport cu 
sistemele ecologice naturale?” 

 Pentru a da raspuns la aceasta problemă, trebuie să avem în vedere că 
diferenţierea sistemului social uman în cadrul ecosferei a fost determinat şi însoţit de 
dinamica nevoilor societăţii umane. Satisfacerea nevoilor a impus nu numai 
diversificarea interna a sistemului, ci şi multiplicarea şi intensificarea relatiilor directe si 
indirecte ale acestui sistem ecologic cu sistemele ecologice rămase în regim natural. 

 
 
 



5. OBIECTIVE GENERALE:  
• Cunoaşterea unui sistem ecologic ce caracterizează măsura în care acesta îşi 

menţine tranziţiile de stare induse de fluctuaţiile factorilor materiali şi antropici, în 
limitele domeniului de stabilitate; 

• Cunoaşterea ratei de reperare a unui ecosistem şi limitarea acţiunilor oamenilor 
asupra ecosistemelor naturale în vederea protejării mediului; 

• Dinamizarea şi diversificarea programelor educative desfăşurate în şcoli, muzee, 
agenţii de protecţia mediului. 

 
6. GRUP ŢINTĂ: cadrele didactice din învăţământul preuniversitar/universitar, 

manageri educaţionali, elevi/studenţi, inspectori ai A.R.P.M 
  
7. DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂII:  
• 5-6 iunie 2009, Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Galaţi/ Complexul Muzeal de 

Ştiinţe ale Naturii Galaţi; 
 
 

8. REGULAMENT DE PARTICIPARE:  
• înscrierea participanţilor – termen 30.04.2009, pe baza  înscrierii expediată pe  

adresa de e - mail:simpozion_ler@yahoo.com. În e-mail specificaţi numele, 
prenumele, funcţia,  şcoala unde lucraţi, adresa completā de domiciliu, date de 
contact (telefon şi adresa de e-mail), titlul lucrării şi sectiunea la care doriţi 
înscrierea;  

• persoane de contact:  
- Prof. Maria Hanu(tel.0236-430194, mobil:0728940068); 
- Prof.Moraru Mariana(tel.0236-497542, mobil:0724392477); 
- Director,Prof. Maria Popa (mobil:0727390304). 
• depunerea lucrārilor – până la data de 8.05.2009 pe support de hârtie şi în 

format electronic pe un CD, în două fişiere separate (lucrarea şi rezumatul 
acesteia) la adresa: Str.Regiment 11 Siret, Nr.12-14, Loc.Galaţi, Cod.80322, 
Jud.Galaţi . 

• redactarea lucrārilor: 
– lucrarea nu va depăşi 10 pagini în care va fi inclusă şi bibliografia, pe format A4, 

pe o singurā parte, scris la un rând, cu margini egale 20 mm, cu caractere 
româneşti ,Times New Roman 12. 

– titlul lucrārii va fi scris cu majuscule, cu caractere româneşti, centrat, Times New 
Roman 14. La două rânduri de titlu va fi scris autorul (pentru elevi se va scrie şi 
numele  profesorului coordonator) şi instituţia centrat, cu caractere româneşti, 
Times New Roman 12.  

– lucrările vor pune accent pe aspecte practice şi cel mult 25% pe aspecte 
teoretice. 

– la finalul lucrării se trece bibliografia. 
– rezumatul lucrării va fi prezentat pe 1 pagină, redactat cu aceleaşi caracteristici 

ca şi lucrarea la care se adaugă şi bibliografia.  
Vă aşteptăm, de asemenea, să trimiteţi materiale didactice şi lucrāri practice 
realizate de d-stră în activitatea didactică cu elevii, pentru organizarea unei expoziţii.  



Participanţii care necesitā materiale –suport (video, retroproiector, flip-chart) pentru 
prezentarea lucrārii sunt rugaţi sā precizeze acest lucru în formularul de înscriere. 
• taxa de participare: 20 RON pe numele : MIHAELA ANTOFI, adresa: Str. 

Regiment 11 Siret Nr:12-14, Loc Galaţi, Cod poştal: 800322, Jud. Galaţi  pentru 
fiecare lucrare( dacă sunt mai mulţi colaboratori la aceeaşi lucrare şi doresc  mai 
multe exemplare din publicaţia cu ISBN a lucrărilor participante la simpozion vor 
achita taxa pentru fiecare exemplar dorit) până la data de 8.05.2009.  

• se acceptă participarea cadrelor didactice atât prin trimiterea lucrării pe adresa 
scolii la secţiunea indirectă, cât şi  prin participarea  la secţiunea directă.  

 
9. SECŢIUNI:  
• participare indirectă profesori  referate,proiecte; 
• participare indirectă elevi referate,proiecte; 
• participare indirectă profesori  film; 
• participare indirectă elevi film; 
• participare directă profesori  referate, proiecte; 
• participare directă elevi referate, proiecte; 
• participare directă profesori film; 
• participare directă elevi film; 
 

   
10. EVALUARE: Rezumatele tuturor lucrările vor figura într-o publicaţie cu ISBN , iar 
fiecare autor va primi prin poştā/direct  diploma de participare, premiile şi publicaţia 
respectivă în funcţie de numărul de persoane care au achitat taxa de participare .  
 
11. Susţinerea lucrărilor va avea loc în Sala de conferinţe a Complexului Muzeal de 
Ştiinţe ale Naturii Galaţi şi la Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Galaţi  după următorul 
program:  
VINERI  6.06.2009: 
9.30 – 10.00 – Deschiderea simpozionului  
10.30 – 13.00 – Comunicări pe secţiuni  
13.00 – 13.30 – Pauză  
13.30 – 15.30 – Comunicări pe secţiuni 
Premierea se va face  SÂMBĂTĂ 7-06.2009 ORA 9.00 
  

 
12. Coordonatori simpozion:  
- Prof. Maria Hanu; 
- Prof. Mariana Moraru; 
- Prof. Maria Popa; 
- Ing. Felicia Damian; 
- Ing. Mihaela Antofi; 
- Prof. Elena Corcăcel; 
- Prof.Mihaela Sandu; 

 
 



 
13.Referenţi ştiintifici: 
 
Prof. gr. I – Andra Ionescu-Inspector Şcolar de Specialitate ISJ Galaţi 
Prof. gr. I –Mariana Mustaţă-Inspector Şcolar de Specialitate ISJ Galaţi 
Prof. univ. dr. ing. Victor Cristea-Univeristatea “Dunărea de Jos” Galaţi 
Prof. univ. dr. ing. Neculai Patriche-Director ICDAPA Galaţi 
Conf. univ. dr.  Maria Cioroi- Univeristatea “Dunărea de Jos” Galaţi 
Conf. univ. dr.  Dumitru Dima- Univeristatea “Dunărea de Jos” Galaţi 
Conf. univ. dr.  Stefan Dima- Univeristatea “Dunărea de Jos” Galaţi 
Conf. univ. dr.  Gheorghe Zgherea-Univeristatea“Dunarea de jos” Galaţi 
Ing. Camelia Grosu- Director General CMSN Galaţi 
Prof. Mădălina Şerban- Director Stiintific CMSN Galaţi 
Ing. Mihai Turcu- Director APM Galaţi 
 
 


