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Vă adresăm invitaţia de a participa în data de 

11.10.2014, între orele 09.00-15.00, la ediţia a 

XVI-a a Seminarului Naţional “Parteneriat în 
educaţia pentru mediul înconjurător”, 

organizat în Bucureşti de Centrul Carpato-
Danubian de Geoecologie. 

 
 

Scopul  întâlnirii îl constituie prezentarea celor 

mai bune practici în promovarea programelor de 

educaţie pentru mediu. Specialişti şi practicieni 

din domeniul educaţional vor avea posibilitatea 

de a împărtăşi experienţe referitoare la 

dezvoltarea abilităţilor practice şi dobândirea 

competenţelor privind implementarea 

programelor CCDG şi a rezultatelor obţinute de 

către cei care promovează acest tip de educaţie 

în unităţile şcolare. 

 

 
LOCAŢIA SEMINARULUI: 

 
UNIVERSITATEA                                   

„Titu Maiorescu”, BUCUREŞTI 
(Calea Văcăreşti, nr. 187 

Sector 4, Bucureşti,  

metrou TIMPURI NOI)    

  
       AULA MAGNA 

                        550 de locuri     
 

 
 

INVITAT SPECIAL:  
DANIEL SHAFFER 

– directorul FEE 
 

 

 

Principalele momente ale seminarului vor fi  

dedicate: 

• alocuţiunilor invitaţilor, partenerilor; 
• acordării Steagului Verde unităţilor 
şcolare evaluate în anul şcolar 2013/2014; 
• acordării premiilor pentru Concursurile 
Naţionale  organizate de CCDG; 
• acordării Certificatelor de Participare la 

Programele «Eco-Şcoală» (335 de unităţi şcolare), 
“Tineri reporteri pentru mediul înconjurător” 
(189 de şcoli), Campania Litter Less, “Să învăţăm 

despre pădure” (427 de unităţi şcolare cu 966 de 
proiecte), Patrula Eco (257 de şcoli), Eco-

Fotografia Anului (160 de şcoli) etc. 

• exprimării opiniei invitaţilor cu privire la 
acţiunile pe care le întreprindem în vederea 
formării conştiinţei tinerilor pentru un mediu 
curat şi sănătos. 
 

Vă rugăm să confirmaţi participarea prin e-mail 
(ccdgro@yahoo.com), menţionând: 

• numele şi prenumele (complet - ca să 
putem scrie corect diploma!); 

• funcţia (înv., inst., prof., director, dir. 
adj.), unitatea şcolară; 

• localitatea, judeţul. 
 

Taxa de participare este de 70 lei. 
Suma va fi virată în contul: 

IBAN RO32 RNCB 0075 0352 1971 0001, BCR, 
Filiala Sector 4, Bucureşti, Beneficiar CCDG, 
CUI 9312065  sau direct la sediul CCDG. Copia 
scanată dupǎ chitanţa care atestǎ plata taxei va 
trebui sǎ fie prezentatǎ la înscrierea pe mail, iar 
originalul la primirea mapei de seminar. 
Nu se primesc înscrieri fără dovada achitării taxei 

de înscriere. 

Ȋnscrierile au ȋnceput!  
Număr de locuri limitat! 


