
 

 

 

 

 

 

 

SIMPOZION REGIONAL 

“Educația ecologică – imperativ al lumii contemporane” 

EDIȚIA a III-a, 6 mai 2022 

 

În data de 6 mai 2022, la Școala Gimnazială Nr. 117, filială a Casei Corpului Didactic 

București, s-a desfășurat simpozionul interjudețean ”Educația ecologică - imperativ al lumii 

contemporane”, activitate înscrisă în calendarul activităților Casei Corpului Didactic,  

organizat de doamnele profesor BADEA DUMITRA ADRIANA, MUNTEANU ANGELA și 

VASILOIU CRISTINA.  

La simpozion au luat parte un număr de 109 participanți, 92 din București, 17 din 

provincie, din județele Ilfov și Olt. Au fost înscrise un număr de 72 de lucrări, lucrări utile, 

interesante, de un înalt nivel, prezentate într-o atmosferă relaxantă, plăcută. Mediul plăcut, 

stimulativ, a contribuit la realizarea unui un real schimb de bune practici, acest lucru fiind 

datorat și caracterului practic aplicativ al lucrărilor prezentate. 

Simpozionul ”Educatia ecologică-imperativ al lumii contemporane”, ediția a III- a, a 

reprezentat o oportunitate pentru profesori de a aduce în prim-plan dimensiunea dezastrelor 

ecologice provocate de poluarea mediului, sub toate formele și depistarea celor mai potrivite 

strategii de implicare a elevilor în conservarea naturii. Schimbul de practici, comunicarea şi 

împărtăşirea experienţelor între şcolile participante a reprezentat o manieră inedită de inovare 

a practicilor curente de abordare a educației ecologice în școli. 

Prin organizarea aceastei activități, ne-am propus sensibilizarea unui public cât mai larg şi 

mobilizarea resurselor, în vederea abordării educației pentru mediu în şcoală. Obiectivele 

specifice au fost următoarele: 

• Cunoaşterea şi identificarea metodelor și strategiilor potivite în vederea atragerii și 

implicării elevilor în activități ecologice; 

• Exemple de bune practici de abordare a educației ecologice în școli. 

Grupul țintă a fost alcătuit din: cadre didactice din învățământul preuniversitar, profesori 

consilieri școlari și personal didactic auxiliar. Considerăm că activitatea și-a atins scopul și că 

obiectivele propuse au fost atinse. 
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