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INVITAŢIE 

SIMPOZION INTERNAŢIONAL  

 „BE HEALTHY! WISE TEACHER – HEALTHY CHILD” 
4 iunie 2014 

 

Vă facem cunoscut că ProMAs – Project Management Association ROMÂNIA  
are plăcerea de a vă invita la  
Simpozionul Internaţional  

„BE HEALHY! WISE TEACHER – HEALTHY CHILD” 
desfăşurat în cadrul proiectului  

Wise Teacher – Healthy Child courses for teachers on  
dietetics and healthy nutrition of children and adolescents 

Leonardo da Vinci – Parteneriate 

Programul „Învăţare pe tot Parcursul Vieţii” 

Nr. proiect: LLP-LdV/PAR/2013/RO/318 

 
  În cadrul Simpozionului Internaţional, în ziua de 4 iunie 2014, vor avea loc două activităţi: 

 

A. Sesiunea Internaţională de referate şi comunicări ştiinţifice „BE HEALHY! WISE 

TEACHER – HEALTHY CHILD” în Sala de Festivităţi a Consiliului Judeţean, în 

intervalul orar 9.00-11.00 în cadrul căreia vor fi abordate următoarele aspecte:  

1. Experienţe de învăţare: ce mâncăm, cât mâncăm şi unde mâncăm pentru a fi sănătoşi  

2. Formal şi nonformal în învăţare: alimentaţia şi psihicul  

3. Abordări metodologice: detoxifierea organismului  

4. Elemente de creativitate şi originalitate în educaţie: alimentaţia şi natura  

5. Metodologii inovative în predare: diete pentru un stil de viaţă sănătos 

6. Evenimente live înregistrate, utilizabile pentru comunităţi de învăţare on-line: înregistrări video 

 

B. Training „Dulciuri” (curs de formare internaţional), la sediul Colegiului Naţional Economic 

„Gh. Chiţu”, sediul central, în intervalul orar 16.00-17.30 

 

Referatele/comunicările vor fi tehnoredactate respectând următoarele cerinţe obligatorii:  

 redactarea se va face pe format A4, între 2 şi 6 pagini, în Microsoft Word, folosind caractere Times New 

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

româneşti, titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat; la un rând de titlu se va 

scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 14); la două rânduri de numele autorului se începe scrierea 

rezumatului (Times New Roman 12); la două rânduri de rezumat se începe scrierea textului (Times New 

Roman 12). 

 lucrările vor fi însoţite de un rezumat de 1/2A4, în limba română şi tradus într-o limbă de circulaţie 

internaţională şi de bibliografie (autor, titlu lucrare, editura, localitate, an) pentru publicarea în volumul 

Conferinţei (format electronic), înregistrat cu ISBN; 
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 participarea la Conferinţă se poate face direct sau indirect; pentru cadrele didactice din judeţul Dolj, 

participarea directă este obligatorie. 

 responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine autorilor; organizatorii nu corectează greşelile de 

tehnoredactare şi îşi rezervă dreptul de a nu publica lucrările care nu întrunesc condiţiile enumerate mai 

sus. 

 participanţii vor trimite pe adresa de e-mail with.ch.promas@gmail.com, până la data de 25 mai 

2014, un fişier conţinând lucrarea şi fişa de înscriere (Anexă); fişierul va fi numit 

NumePrenume_Scoala_Judet, lucrarea va fi numită Lucrare_NumePrenume.doc iar fişa de înscriere, 

Fisa_NumePrenume.doc 

 nu se iau în considerare înscrierile care depăşesc data specificată 

 lucrările pot avea 2 autori (fiecare participant va primi câte o diplomă de participare), taxa fiind achitată 

individual. 

 

Vă rugăm să ne transmiteţi lucrările numai la adresa de e-mail: with.ch.promas@gmail.com 
Nu se percepe taxă de participare. 

Vor fi validate primele 50 de persoane care se înscriu la Simpozion. Voluntarii ProMAs au prioritate la 

înscriere. 

 

mailto:with.ch.promas@gmail.com
mailto:with.ch.promas@gmail.com
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FIŞA DE ÎNSCRIERE 

 

SIMPOZION INTERNAŢIONAL  

 „BE HEALTHY! WISE TEACHER – HEALTHY CHILD” 
4 iunie 2014 

 

 

▪ AUTORUL/AUTORII LUCRĂRII:  

 

1. NUMELE.............................................     PRENUMELE  ........................................... 

ADRESA DOMICILIU..................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

TELEFON........................................................................................................................... 

EMAIL............................................................................................................................... 

INSTITUŢIA......................................................................................................................  

LOCALITATEA.................................................................................................................  

 

2. NUMELE......................................      PRENUMELE  .......................................................  

ADRESA DOMICILIU............................................................................................................  

.................................................................................................................................................. 

TELEFON.................................................................................................................................  

EMAIL..................................................................................................................................... 

INSTITUŢIA............................................................................................................................  

LOCALITATEA......................................................................................................................  

 

▪ PARTICIPARE:  DIRECTĂ    INDIRECTĂ  

 

▪ TITLUL LUCRĂRII  

........................................................................................................................................................... 

……………………………...............................................................................................................

..……………………….…………....................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

 Sunt   Nu sunt    voluntar ProMAs 


