ASOCIAŢIA PROFESORILOR DE BIOLOGIE DIN JUDEŢUL PRAHOVA
„ECOTERRA”
în parteneriat cu:
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI PRAHOVA
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ ”GRIGORE ANTIPA”
MUZEUL JUDEȚEAN DE ȘTIINȚELE NATURII PRAHOVA
CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA
FUNDAŢIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ PRAHOVA
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”CAROL DAVILA”, BUCUREȘTI
COLEGIUL NAŢIONAL „NICHITA STĂNESCU” PLOIEŞTI
ORGANIZEAZĂ

VINERI, 14 DECEMBRIE 2018
între orele 8,00 – 20,00
Locație: Colegiul Național ”Nichita Stănescu” Ploiești

Simpozionul Naţional „ECOTERRA” – Ediţia a X-a
cu tema:

”Povești de viață ale unor oameni celebri”
- 150 de ani de la naşterea savantului Emil Racoviță -

Povești de viață ale unor oameni celebri
- SIMPOZION NAŢIONAL „ECOTERRA”, ed. a X-a Pe scara fără sfârşit a vremurilor, încet-încet, trudeşte omenirea, când trasă în jos spre întuneric de
superstiţiile ignoranţei, când trasă în sus spre lumină de adevărurile ştiinţei... A şti sau a nu şti, aceasta e
întrebarea!... A şti înseamnă pentru omenire: organizare temeinică, activitate raţională, cooperare,
solidaritate, evoluţie paşnică. A şti înseamnă pentru om: a-ţi trăi timpul de a fi cu mulţumire şi a aştepta
clipa de a nu fi cu seninătate.
Emil Racoviță

ARGUMENT
Simpozionul Naţional „Ecoterra” a fost organizat în vederea promovării
evenimentului biologic marcant al fiecărui an, prima ediţie (decembrie 2009) fiind
dedicată Anului Darwin, cu tema „Evoluţionismul, o nouă abordare contemporană”.
Cea de a II-a ediţie, decembrie 2010, a fost dedicată Anului Internaţional al
Biodiversităţii cu tema ”Biodiversitatea, caracteristică definitorie a lumii vii și
imperativ al dezvoltării durabile”, iar cea de a III-a ediţie, decembrie 2011, „Omul
pentru Natură sau Natura pentru Om?” a fost consacrată relaţiei dintre OM şi
NATURĂ. Ediţia a IV-a, „Povestea unor minţi strălucite”, a fost marcată, în anul
2012, de centenarul naşterii savantului american de origine română, George Emil
Palade (Iaşi: 19 noiembrie 1912 – 8 octombrie 2008), specialist în domeniul biologiei
celulare, cel mai onorat om de ştiinţă român, care a intrat în paradisul nemuritorilor şi
a erupt în conştiinţa publică în 1974, când a primit premiul Nobel pentru fiziologie şi
medicină.
Ediția a V-a: ”Apa, element universal, transcendental și esențial al vieții” a fost
prilejuită de declararea anului 2013 ca An Internațional al Cooperării în Domeniul
Apelor.
Ediția a VI-a, din anul 2014, a fost dedicată evenimentelor marcante ale
secolelor XIX, XX și XXI în știință și tehnologie: ”200 de ani de idei
geniale...(descoperiri, invenții, personalități)”
Ediția a VII-a, ”Lumina, izvorul vieții și premisa viitorului”, a fost dedicată
Anului Internațional al Luminii și al Mijloacelor Tehnice care folosesc Lumina –
IYL (The International Year of Light and Light-Based Technologies), cum a fost
declarat anul 2015, conform deciziei Adunării Generale a ONU.
Ediția a VIII-a, Personalități marcante în evoluția omenirii, este dedicată
Anului Aristotel, așa cum a fost declarat anul 2016, cu prilejul împlinirii a 2400 de
ani de la nașterea marelui filozof grec.
Ediția a IX-a, 2017, ”Povești de viață ale unor oameni celebri”, a reprezentat
un omagiu dedicat savantului român Grigore Antipa, de la nașterea căruia s-au
împlinit 150 de ani.
Iar această ediție, a X-a (2018), contină ”Poveștile de viață ale unor oameni
celebri”, fiind un omagiu dedicat savantului român Emil Racoviță, de la nașterea
căruia se împlinesc 150 de ani.

SCOP:
Promovarea și recunoașterea importanței unor personalități care, prin activitatea
desfășurată, au contribuit la dezvoltarea omenirii.
OBIECTIVE:
 Identificarea modului în care Emil Racoviță a contribuit la modelarea
existenței intelectuale europene;
 Evidențierea importanței cercetării științifice în progresul societăţii;
 Prezentarea/identificarea unor personalități care au marcat profund și
ireversibil istoria omenirii în diverse domenii: literatură, matematică,
biologie, fizică, chimie, psihologie, filozofie, istorie, religie etc
 Evidențierea modului în care descoperirile științifice au avut, au și vor avea
efecte imprevizibile asupra evoluției omenirii.
GRUP ŢINTĂ: profesori de biologie şi de alte specialităţi, muzeografi, studenţi, elevi
etc.
LOC DE DESFĂŞURARE: Colegiul Naţional “NICHITA STĂNESCU” Ploieşti
ACTIVITĂŢI: prezentări lucrări ştiinţifice.
ORGANIZATORI:
ASOCIAŢIA PROFESORILOR DE BIOLOGIE DIN JUDEŢUL PRAHOVA
"ECOTERRA",
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA,
FUNDAŢIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ PRAHOVA,
COLEGIUL NAŢIONAL “NICHITA STĂNESCU” PLOIEŞTI
DATA: 14 decembrie 2018
PROGRAM DE DESFĂŞURARE:
8,00 – 8,30 – Primirea invitaţilor
8.30 – 10,30 – Prezentare lucrări
10,30 – 11,00 – Discursul invitaţilor
11,00 – 13,30 – Prezentare lucrări
13,30 – 14,30 – Masa de prânz
14,30 – 16,30 – Prezentare lucrări
16,30 – 17,00 – Pauză de cafea
17,00 – 19,30 – Prezentare lucrări
19,30 – 20,00 – Închiderea Ediţiei a X-a a Simpozionului Naţional „Ecoterra”.

REGULAMENT DE PARTICIPARE; CERINŢE DE REDACTARE
 Înscrierea participanţilor se va face până pe data de 27.11.2018, prin e-mail
la adresa silvia.f.olteanu@gmail.com, prin transmiterea formularului de
înscriere ataşat (anexa); taxă de participare: 50 lei, reprezentând costurile
editării cărții sau DVD-ului, diplome, organizare, expediere materiale
participanți. Achitarea taxei se va face în contul Asociaţiei Profesorilor de
Biologie „Ecoterra”, cu sediul în Ploiesti, str.Nalbei, nr.3, Prahova, cod fiscal
21981638, cont IBAN: RO20 RNCB 0205 0867 8655 0001, deschis la BCR
Ploiesti, sau la secretarul Asociaţiei, prof. Adriana Mihai, tel. 0743002027.
 Depunerea lucrărilor: până la data de 03.12.2018, în format electronic, prin email, la adresa silvia.f.olteanu@gmail.com împreună cu: fişa de înscriere
(document word). Până, cel târziu, pe 12.12.2018 va fi trimis materialul de
prezentare, sub formă de PPT. Vă rugăm să precizaţi în e-mail adresa de
corespondenţă, inclusiv codul poştal şi telefonul, de preferinţă, mobil.
 Redactarea lucrărilor:
 lucrarea propriu-zisă se va face pe format A4, la un rând, cu margini egale de 20
mm (text aliniat „justified”) cu diacritice,
 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 12 Bold), centrat,
 autorul şi instituţia se vor scrie la două rânduri sub titlu (Times New Roman
11), aliniat la stânga,
 la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New
Roman 11),
 lucrările vor fi redactate în Microsoft Word (cu extensia .doc sau .docx),
 numărul de pagini al lucrărilor să fie cuprins între 3-6.
 Prezentare Power Point 10-20 slide-uri.
Timp de prezentare al lucrărilor: max. 10 minute.
CERTIFICARE:
- Diplomă de participare pentru profesori; Volum cu lucrările tipărite/CD, cu ISBN.

NOTA: Informatii suplimentare la telefoanele:
Silvia Olteanu – 0737502559/0721-298-561; silvia.f.olteanu@yahoo.com
Iuliana Tanur - 0721848117; iuliana_tanur@yahoo.com
Adriana Mihai – 0743002027; adriana_mihai_24@yahoo.com

ECHIPA DE PROIECT:
Colaboratori instituţii partenere:
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova:
Prof. Nicolae-Oprea ANGELESCU, Inspector Şcolar General
Prof. Horia Victor TOMA, Inspector Şcolar General Adjunct
Prof. Liliana ȚENESCU, Inspector Școlar General Adjunct
Inspectoratul Școlar al Municipiului București:
Prof. Ionel Florian LIXANDRU, inspector școlar general
Prof. Mihaela CIHO, inspector școlar general adjunct
Prof. Camelia AFRIM, inspector școlar pentru biologie
Muzeul Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”
Director general: dr. Luis Ovidiu POPA
Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova
Director: Dr. Emilia IANCU
Casa Corpului Didactic Prahova:
Prof. Mariana CAZACU, Director
Fundaţia Oamenilor de Ştiinţă Prahova
Prof.univ.dr. Miron OPREA, Preşedinte
Școala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” București
Prof.dr. Maria BESCIU
Colegiul Naţional “Nichita Stănescu” Ploieşti
Prof. Carmen ARGEŞANU, director
Prof. Ioana TOTOLICI, director adjunct
Comitet de organizare:
Prof. Silvia OLTEANU, Inspector scolar, ISJ Prahova
Prof. Iuliana TANUR, Colegiul Naţional “Jean Monnet” Ploieşti
Prof. Adriana MIHAI, Colegiul Tehnic “Toma N. Socolescu” Ploieşti
Prof. Stelică ENE, Colegiul Naţional „Nicolae Grigorescu” Câmpina
Prof. Camelia MANEA, Liceul Teoretic ”Brâncoveanu Vodă” Urlați
Prof. Adriana NEAGU, Colegiul Național ”Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte
Prof. Monica SANDU, Colegiul Naţional “Nichita Stănescu” Ploieşti

FORMULAR – CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA LA
SIMPOZIONUL NAȚIONAL ECOTERRA, editia a X-a

”Povești de viață ale unor oameni celebri”
- 150 de ani de la naşterea savantului Emil Racoviță –
Date despre participant:
Nume: ___________________________________________________
Prenume: __________________________________________________
Adresă: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________
Localitate: _____________________________________________
Judeţ: _____________
Telefon: ___________
Adresă de e-mail: ___________________________________
Loc de muncă/ Unitatea şcolară: ______________________________________
Specialitatea_____________________________________________________
Date despre prezentare:
Tema : __________________________________________________
Mod de participare: 1. Prezentarea lucrării
2. Expedierea lucrării
Mijloace de care aveti nevoie pentru prezentarea lucrării;
a) flipchart,
b) calculator,
c) videoproiector,
d) CD-player.

