
CONSFĂTUIREA PROFESORILOR DE BIOLOGIE DIN JUDEŢUL PRAHOVA, 
prilej de informare, documentare şi diseminare a proiectelor

“Învăţare continuă pentru o dezvoltare durabilă” şi „Let`s do it România”

Vineri, 16 septembrie 2011, la Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu” s-a desfăşurat 
Consfătuirea profesorilor de biologie din judeţul Prahova, prilej de informare, discutare, 
stabilire  a  principalelor  activităţi  şi  proiecte  pentru  anul  şcolar  2011-2012,  dar  şi  de 
colaborare, în derularea unor proiecte, cu autorităţi şi ONG-uri locale.

Cu acest prilej au fost prezentate documente şi materiale de specialitate (planificări,  
manuale şcolare valabile, planuri cadru, structura portofolului didactic, cercuri pedagogice 
şi  activităţi  metodico-ştiinţifice,  teste  iniţiale)  precum  şi  noutăţi  în  ceea  ce  priveşte 
predarea-evaluarea la biologie, structura anului şcolar etc.

Un moment deosebit în desfăşurarea activităţii l-a constituit prezenţa celor 2 invitaţi:  
d-na Minodora Farcaş, consilier Relaţii Internaţionale – Primăria Ploieşti şi d-l Iulian Popa, 
preşedinte  Asociaţia  Social  EcoTeam,  care  au  dorit  să  se  adreseze  profesorilor  de 
biologie,  membri  ai  Asociaţiei  „Ecoterra”,  stabilind  noi  posibilităţi  de  colaborare  în 
derularea unor proiecte.

Reprezentanţii  Municipiului  Ploiesti,  consilieri  in  cadrul  Directiei  Relatii 
Internationale,  Serviciul  Proiecte  cu  finantare  Internationala,  au  prezentat  Proiectul  
Grundtvig (LLP)  “Learning to be sustainable” – “Învăţare continuă pentru o 
dezvoltare durabilă”), proiect internaţional derulat în parteneriat cu Spania, Italia, 
Austria şi Ungaria. Scopul proiectului îl reprezintă „Promovarea colaborării dintre  
diferite  organizaţii  si  autorităţi  locale  europene  în  domeniul  protecţiei  
mediului în scopul dezvoltării durabile”, printre problemele abordate se numără: 
mobilitatea durabilă, eficienţa energetică, promovarea energiei regenerabile,  
folosirea eficienta a apei etc. 

Prezentarea proiectului s-a bucurat de interes crescut din partea membrilor 
Asociaţiei „Ecoterra”, problemele enumerate fiind de fapt preocupări ale acestora în 
educarea ecologică şi  energetică a tinerei  generaţii,  iar  participarea acestora  la 
activităţile  din  22  septembrie  2011,  „În  oraş  fără  maşină” şi  „Sustainable 
mobility” a fost un prilej de manifestare şi aplicare a preocupărilor în domeniu.

D-l  Iulian Popa, în calitate de coordonator judeţean al Proiectului  Naţional 
„Let’s  do  it  România”  s-a  adresat  membrilor  Asociaţiei  „Ecoterra”  în  vederea 
mobilizării unui număr cât mai mare de profesori şi elevi (voluntari) la activităţile de 
ecologizare din data de 24 septembrie 2011. Şi acest proiect s-a bucurat de atenţie 
din  partea  membrilor  Asociaţiei  „Ecoterra”,  dată  fiind  buna  colaborare  dintre 
Asociaţia „Ecoterra” şi Asociaţia „Social EcoTeam”.


