
 
Simpozionul internațional 

Organic farming - a choice for the future! 

Together can they ensure Europe’s land and resources are managed effectively?” 

30 Mai 2014 

PIATRA NEAMŢ 

ORGANIZATOR: COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE ASACHI din PIATRA 
NEAMŢ  

PARTENERI : 

 Inspectoratul Şcolar al Judeţului 

Neamţ 

 

 Casa Corpului Didactic Neamţ 

 

 Direcţia pentru agricultură a 

judeţului Neamţ 

Școlile partenere în proiectele Comenius: 

 The Purbeck School, Anglia; 

 Science and Mathematics Secondary School 

„Ekzarh Antim I”, Bulgaria; 

 Gymnazium, Zdar nad Sazavou, Cehia  

 Lycée Joseph Vallot, Franţa; 

 Gewerbliche Schule Sigmaringen, Germania; 

 Istituto Tecnico Industriale G. Marconi, Italia; 

 Teylingen College lokatie Leeuwenhorst, Olanda; 

 Vilniaus Gabijos Gymnasium, Lituania; 

 Stranda Vidaregåande Skule, Norvegia; 

 Colegiul National „Gheorghe Asachi”, Romania; 

 Institut Castellbisbal, Spania; 

  Cumhuriyet Anatolian High School, Turcia. 

ARGUMENT 

Practicarea  agriculturii tehnologizate a dus la eroziunea solului prin supraexploatarea 

resurselor naturale; efectele nefavorabile s-au accentuat prin modernizarea agriculturii: folosirea 

tehnologiilor de vârf,  mecanizare şi automatizare excesivă, utilizarea de cantităţi mari de 

îngrăşăminte şi pesticide etc. 

Agricultura ecologică, ca alternativă la sistemul modern de agricultură, se inspiră şi învaţă 

din existenţa ecosistemelor naturale. Această nouă tehnologie  urmărește în mod prioritar creşterea 

fertilităţii solului şi producerea de  alimente sănătoase, care ecologizează solul şi atmosfera în 

condiţiile practicării unei agriculturi ecologice care asigură o dezvoltare durabilă. Conceptul  

agriculturii ecologice permite soluţionarea unei dileme care marchează lumea contemporană: 

poluarea sau scăderea eficienţei economice. 
 

SCOP:  

 Realizarea unui schimb de experienţă între participanţi (cadre didactice şi elevi)  în vederea 

îmbunătăţirii calităţii educaţiei ecologice - o educaţie pentru viitor  
 

OBIECTIVE: 
 Îmbunătăţirea performanţelor academice/ şcolare  ale  elevilor prin  folosirea unor strategii 

creative, active de învăţare bazate pe cooperare internaţională; 

 Îmbunătăţirii calităţii educaţiei ecologice şi la nivelul şcolii; 

 Încurajarea și implicarea elevilor în activități de protejare a  mediului înconjurător 
 



GRUP ŢINTĂ: 

Cadre didactice (educatori, învăţători-institutori, profesori), elevi (preşcolari, ciclul primar, 

gimnazial, liceal), studenţi, specialişti din diferite domenii de activitate. 
 

DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE -  Vineri, 30 mai 2014 

                                                                        ora 10.00 – prezentarea lucrărilor 

                                                                    la Colegiul Naţional Gheorghe Asachi din Piatra Neamţ 

 TEMA EDIȚIEI: 

Secțiunea pentru cadre didactice și elevi 

Organic farming- a choice for the future! 
 

PROGRAM DE DESFĂŞURARE: 
 Primirea invitaților 

 Cuvântul de deschidere; 

 Prezentarea lucrărilor; 

 Înmânarea diplomelor de participare. 
 

SUSŢINEREA LUCRĂRILOR 
Participanţii vor realiza comunicări pe aceste teme (2-4 pagini) însoţite la prezentare, dacă este 

cazul, de rezultate ale activităţilor desfăşurate (poezii, eseuri, broşuri, desene, albume, înregistrări 

pe suport magnetic, machete etc.), portofolii ale proiectelor ştiinţifice sau educaţionale. 

Participanții își vor asuma responsabilitatea pentru originalitatea lucrărilor.  

O lucrare admite minim 2 elevi şi 1 cadru didactic . 
 

PROBLEME ORGANIZATORICE: 
Termen pentru înscriere: 1 mai 2014 – prin completarea fișei de înscriere salvata sub forma 

nume prenume_fisa.doc (ex: Popescu Ioan_fisa.doc) la adresa cleopatra.olaru@gmail.com 

(înscrierea este făcută de un cadru didactic)  

Termen pentru trimiterea lucrărilor: 15 mai 2014, ora 12.00  

(doar cele înscrise în prealabil) 
 

Redactarea lucrărilor: se va face în limba engleză, se va face în format A4, scris la un rând 

jumate, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”). 

Titlul lucrării va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat. La două rânduri de 

titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12).  

La două rânduri sub numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman 12).  

Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, astfel: 

1. Gedda, Agnes – Grădina de legume ecologice, Editura Polirom, 2007 

Citatele din text vor fi scrise cursiv și vor fi însoțite de trimiteri la bibliografie.  

Ex. Semănaţi în locul şi momentul potrivit …  [1]  
 

 Pentru a veni în sprijinul colegilor noștri din școlile partenere participante la simpozion, vă 

rugăm să prefațați lucrarea dumneavoastră cu un rezumat tot în limba engleză, de 3-7 rânduri. 
 

Nu există taxă de participare la simpozion. 

Toţi participanţii vor avea trimis pe mail-ul profesorului care a înscris lucrarea CD on-line, şi 

diploma scanată.  

Cei care doresc CD-ul cu ISBN şi diploma vor achita taxa poştală de trimitere a coletului. 
 

Contactați-ne pentru orice problemă sau nelămurire. 

OLARU CLEOPATRA  - 0720546822   

                         emailul simpozionului:     cleopatra.olaru@gmail.com  


