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I. ORGANIZATOR 

 

COLEGIUL ECONOMIC „VIILOR”, cu sediul în Șos. Viilor Nr. 38 , București, sector 5  

 

II.  PARTENERI INSTITUȚIONALI 

 

1. INSPECTOTATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  

2. INFOCONS -ORGANIZAȚIE DE PROTECȚIA CONSUMATORILOR  

3. ASOCIAZIONE CUOCHI ITALIANI  

 

III.  PREZENTAREA SIMPOZIONULUI 

 

 1. ARGUMENT 

Colegiul Economic „Viilor”, în parteneriat cu Inspectoratului Școlar al Municipiului București, 

InfoCons - Organizație de Protecție a Consumatorilor și Asociazione Cuochi Italiani, organizează 

în anul 2021 - declarat de Adunarea Generală a ONU, Anul Internațional al fructelor și legumelor,    

Simpozionul Internațional ”Educația nutrițională și provocările lumii contemporane”, Ediţia a-III-a 

 

2. SCOP 

Simpozionului Internațional ”Educația nutrițională și provocările lumii contemporane”, dorește 

să crească gradul de conștientizare a consumatorilor de toate vârstele, privind necesitatea 

adoptării unui stil de viață sănătos și a unor diete alimentare diversificate, echilibrate și 

sănătoase, cu cât mai puține alimente procesate, cu scopul întăririi sistemului imunitar, mai ales 

în contextul actualei crize din domeniul sănătății cu care se confruntă omenirea.  

 

3. OBIECTIVE   

• Identificarea metodelor și tehnicilor ce pot fi utilizate cu succes în formarea unor 

comportamente sănătoase la elevi și adulți; 

• Promovarea unor exemple de bună practică în implementarea unui sistem de management 

al calității la nivelul unităților de învățământ preuniversitar; 
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• Motivarea profesorilor pentru folosirea unor strategii de predare - învățare moderne, 

inovatoare, centrate pe elev pentru dezvoltarea comportamentului alimentar sănătos al 

elevilor; 

• Responsabilizarea adulților și a elevilor față de risipa alimentară,  securitatea alimentară și 

sănătate; 

• Conștientizarea consumatorului că aportul de legume, fructe, semințe, cereale integrale, 

plante aromatice și plante medicinale de calitate este foarte important, având în vedere 

conținutul bogat în fibre alimentare, vitamine, minerale, proteine, lipide și fitonutrienți. 

 

4. GRUP ȚINTĂ -  Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul,  elevi de liceu, 

specialiști din diferite domenii de activitate: alimentație, industrie alimentară, medicină. 

 

5. DATA DE DESFĂȘURARE   -  21 MAI 2021 

 

6. LOCUL DEFĂȘURĂRII  - Colegiul Economic ”Viilor” - ON LINE 

 

7.  SECȚIUNILE SIMPOZIONULUI 

• Secțiunea A - PROFESORI 

1. Educația pentru o alimentație sănătoasă și provocările ei pentru lumea contemporană 

(prezentări PowerPoint, filme, referate, aspecte din diferite activități): 

a) Metode moderne de prelucrare a fructelor și legumelor pentru reducerea la minim a 

pierderilor de substanțe nutritive; 

b) Conservarea și prepararea fructelor și legumelor - efectul acestora asupra sănătății noastre; 

c) Fructe și legume în viziunea gastronomiei moleculare; 

d) Utilizarea în bucătăria modernă a  fructelor și legumelor, semințelor, cerealelor integrale, 

plantelor aromatice și plantelor medicinale; 

e) Consumul fructelor și legumelor semințelor, cerealelor integrale, plantelor aromatice și 

plantelor medicinale ca factor terapeutic și contraindicațiile lor; 
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2. Abordarea inter și transdisciplinară a problemelor de alimentație sănătoasă prin activității 

curriculare și extracurriculare (prezentări PowerPoint, filme, referate, aspecte din diferite 

activități). 

• Secțiunea B - ELEVI 

 Consumul, prelucrarea, conservarea, promovarea fructelor și legumelor – consecințe asupra 

sănătății (prezentări PowerPoint și lucrări de specialitate); 

 

8. REGULAMENT ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE 

Participarea la simpozionul Internațional va consta în redactarea unei lucrări al cărei conținut să 

reflecte tema propusă. Lucrarea va conține experiențe didactice, preocupări profesionale și  

personale. Toate lucrările care îndeplinesc cerințele și au acordul autorului/autorilor vor fi 

publicate în format electronic pe CD cu ISSN 2360 – 3801 și ISSN-L 2360 – 3801 (înscrierea la 

simpozion constituie acord).  

Se admit maxim doi autori pentru o lucrare, fiecare  autor primind o diplomă de participare.  

Înscrierea participanților, se va face pe baza fișei de înscriere-online, concomitent cu trimiterea 

lucrărilor- electronic, în atașament, până la data de 16 MAI 2021, pe una din adresele de e-mail 

ale simpozionului: 

• simpozion2021.cev@gmail.com 

• mdinu5447@gmail.com 

Declarația pe proprie răspundere a autorului se trimite împreună cu lucrarea.  

 

9. REDACTAREA LUCRĂRILOR: 

• Lucrarea propriu-zisă se va face în WORD 2003, pe format A4, pe o singură parte, spațiere 

1,5 rânduri, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”), cu caractere 

românești(diacritice); 

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

de titlu se vor scrie autorul și instituția ( Times New Roman 12, Bold). Bibliografia este 

obligatorie și se va scrie la sfârșitul lucrării. 

•  Mărimea lucrării trebuie să fie între 2 și 5 pagini A4; 

 

mailto:simpozion2021.cev@gmail.com
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• Lucrarea va avea un rezumat de maxim o pagină, redactat în Limba română și/sau Limba 

engleză; 

• Nu se acceptă lucrări care nu au legătură cu tema simpozionului; 

• Autorii își asumă întreaga răspundere privind conținutul textului redactat, organizatorul își 

declină orice responsabilitate privind eventualele acuzații de plagiat, la adresa textelor 

prezentate. 

 

10. INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

• NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE; 

• Diplomele vor fi scanate și transmise electronic; 

• CD-ul cu lucrările  simpozionului va fi transmis în format  electronic; 

• Cu 24 de ore înainte desfășurării simpozionului participanții vor primi pe adresa de email, 

link-ul de acces pe Platforma Zoom; Link-ul va fi afișat și pe site-ul Colegiului Economic 

”Viilor” : https://colegiulviilor.ro/ 

 

Fișa de înscriere atât pentru cadre didactice cât și pentru elevi se face accesând linkul de mai 

jos: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9mtcSmGZpFOcpFTM7GmItxyGmFOOus5B3U

LkimHJoCi5UIQ/viewform?usp=sf_link 

 

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG! 

https://colegiulviilor.ro/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9mtcSmGZpFOcpFTM7GmItxyGmFOOus5B3ULkimHJoCi5UIQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9mtcSmGZpFOcpFTM7GmItxyGmFOOus5B3ULkimHJoCi5UIQ/viewform?usp=sf_link

