INVITAŢIE
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Dumitru Moţoc” Bucureşti,
vă invită în data de 27 OCTOMBRIE 2008 să participaţi la
SIMPOZIONUL NAŢIONAL
“EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ”
Ediţia a II-a
Motto:
C.C.D.

“ Natura ne-a întins un deget şi noi
vrem să-i legăm mâinile”.
(Vasile Ghica)

I.S.M.B.

Agenda21

Universitatea Bioterra

Consiliul Municipal
al elevilor

Argument:
Dezvoltarea durabilă este cea care urmăreşte nevoile prezentului, fără a
compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface nevoile lor.
Deceniul Naţiunilor Unite de Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă (2005 - 2014)
are drept obiectiv general integrarea principiilor, valorilor şi practicilor specifice
dezvoltării durabile în toate aspectele educaţiei şi învăţării, cu scopul de a încuraja
modificările de comportament care să ducă la crearea unui viitor durabil în ceea ce
priveşte integritatea mediului, viabilitatea economică şi o societate dreaptă pentru
generaţia actuală şi cele viitoare.
Obiectivul strategic este de a încorpora temele cheie ale dezvoltării durabile în
toate sistemele de educaţie. Aceste teme includ o varietate de subiecte, precum eradicarea
sărăciei, pacea, etica, democraţia, justiţia, securitatea, drepturile omului, sănătatea,
echitatea socială, diversitatea culturală, economia, protecţia mediului, managementul
resurselor umane.
Organizator: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Dumitru Moţoc” Bucureşti.
Parteneri: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Casa Corpului Didactic,
Consiliul Municipal al Elevilor, Primăria sector 5 Bucureşti, Agenda 21, Universitatea
Bioterra.
Obiective:
 Înţelegerea conceptului de dezvoltare durabilă;
 Realizarea schimbului de idei şi de bune practici.
Grup ţintă: Activitatea este destinată elevilor şi profesorilor din învăţământul
preuniversitar.
Data şi locul desfăşurării: 27 OCTOMBRIE 2008 ora:1030, Colegiul Tehnic de Industrie
Alimentară “Dumitru Moţoc” Bucureşti, Str. Spătaru Preda, nr.16, sector 5,
Tel/Fax:021/4232044.
Reguli de participare: Înscrierea se face electronic conform fişei de înscriere (Anexa 1)
până la data de 20 octombrie 2008 la următoarele adrese de e-mail:
colegiulmotoc@yahoo.com, florymer27@yahoo.com şi va fi însoţită de un rezumat de
maxim o jumătate de pagină şi bibliografie respectând cerinţele din fişa de înscriere.
Taxă de participare: 5 RON pentru fiecare participant.
Activitatea se va desfăşura pe următoarele secţiuni:
S1. Proiecte şcolare - exemple de bună practică (secţiune elevi)
S2. Coordonate ale dezvoltării durabile în domeniul educaţional (secţiunea cadre
didactice)
Condiţii de participare: Lucrările se depun până la data de 20 octombrie 2008 pe suport
electronic pe adresele de e-mail menţionate.

Condiţii de redactare a lucrărilor:
 Lucrarea va fi scrisă în Microsoft Word hârtie: A4, margini:1,5 cm, orientare: tip
portret
 Titlul lucrării va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat.
 Autorul şi instituţia vor fi scrise două rânduri mai jos, aliniat la stânga (Times
New Roman 12, Bold).
 După două rânduri se începe scriere textului (Times New Roman, dimensiune 12,
aliniere la ambele capete , distanţa dintre rânduri 1,5, cu diacritice).
 Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: numele şi
prenumele autorului, titlul lucrării, editura, anul apariţiei.
Persoane de contact:
Prof. Marieta DUMITRAŞCU, tel. 0721504210, dumarieta@yahoo.com
Informatician Florenţa MEREUŢĂ, tel. 0720530443, florymer27@yahoo.com,
colegiulmotoc@yahoo.com
Vă aşteptăm!

DIRECTOR,
Prof. Florinela IONESCU

