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Clubul European TV
Vă invităm să participaţi la Simpozionul municipal „Pentru o Romanie mai curată”,
activitate dedicată Zilei Europei şi desfăşurată în cadrul Proiectului „European
debates”- Club European si al reţelei Hands on Science România, în parteneriat cu
Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului
Bucureşti.
Simpozionul va avea loc vineri, 8.05.2009, ora 13.00, la Liceul Teoretic „Tudor
Vladimirescu” din Bucureşti.
Activitatea este destinată elevilor şi profesorilor din învăţământul preuniversitar.
Obiective
- conştientizarea şi asumarea responsabilităţii de protejare a mediului de către toţi membrii
comunităţii;
- formarea unor abilităţi de protejare a mediului, a propriei sănătăţi şi a celor din jur;
- încurajarea elevilor în găsirea de soluţii în rezolvarea problemelor legate de mediu la nivel
local, naţional şi european.
Secţiuni:
1. Problematici actuale ale mediului în Europa.
2. Repere pentru dezvoltarea durabilă a Bucureştiului
Termen limită pentru înscriere: 14 aprilie 2008 (titlul lucrării, autori, secţiunea si rezumatul maxim o pagină).
Confirmarea acceptării lucrărilor : 21 aprilie 2008.
Precizari :
- fiecare profesor poate trimite maxim 2 lucrari (autor/coautor);
- fiecare lucrare poate fi semnată de maxim 3 elevi, coordonaţi de maxim 2 profesori
- simpozionul se va desfăşura în conformitate cu Nota ISMB Nr.19732/05.10.2007 ;
- susţinerea lucrările se poate face oral (PPT, eseu) sau poster (fotografii, colaje, pliante);
- pentru redactarea lucrărilor vor fi respectate precizările menţionate în anexa 1.
Nu se percepe taxă de participare.
Persoane de contact: prof. Mariana Popescu (e-mail:mariana_popescu_tv@yahoo.com)
pentru sectiunea 1, prof. Simona Buiu (e-mail:simona_buiu@yahoo.com)- pentru sectiunea 2.

ANEXA 1
Nota ISMB Nr.19732/05.10.2007
Lucrarea:

