
 

 

Diseminare mobilitate în Turcia, în cadrul proiectului de parteneriat strategic KA2,  

A HEALTHY MIND in A HEALTHY BODY 

 

 

În peroada 3-9 decembrie 2017, a avut loc prima mobilitate din cadrul proiectului 

de parteneriat strategic (Key action no 2) ‘A HEALTHY MIND in A HEALTHY BODY’ 

(2017-1-TR01-KA219-045758_5), în Turcia. 

Proiectul este coordonat de școala Alaşehir Fen Lisesi din Manisa, Turcia și are 

ca parteneri: 

-Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7, Czech Republic (Cehia) 

-Rigas 31. Vidusskola, Latvia (Letonia) 

-Kėdainių profesinio rengimo centras, Lithuania (Lituania) 

-Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu, România 

-Salihli Bilim ve Sanat Merkezi, Turcia 



Din fiecare țară parteneră au 

participat la activitățile primei 

mobilități a proiectului câte două 

cadre didactice și patru elevi din 

ciclul liceal. 

Scopul proiectului este 

conștientizarea participanților cu 

privire la importanța unui stil de 

viață sănătos prin alimentație 

corectă, sport, gândire pozitivă în vederea formării unor comportamente sănătoase. 

În vederea atingerii scopului proiectului, activitățile care au fost desfășurate în 

cele cinci zile au urmărit dezvoltarea relațiilor interculturale și îmbunătățirea 

cunoștințelor asupra societății prin întâlniri cu conducerea școlii coordonatoare din 

Turcia, cu reprezentanții guvernului, ai Ministerului Educației și ai Primariei, vizite la 

Fabrica de Melasă și la Fabrica de ambalat stafide, vizite la Templul lui Artemis, 

Sardes, orașul vechi, casa Fecioarei Maria, Efes. 

Atât elevii cât și cadrele didactice și-au dezvoltat abilitățile lingvistice în special 

în limba engleză, dar au învățat cuvinte noi și din limba turcă, cehă, letonă și lituaniană. 

Pentru creșterea gradului de conștientizare asupra importanței unui stil de viață 

sănătos bazat pe o alimentație sănătasă, toți elevii și cadrele didactice au participat la 

cursuri de gătit mâncare tradițională precum sarma, supă tarhana și gözleme, dar și la 

prezentări susținute de nutriționist LD, Gizem CETINKAYA de la Adnan Menderes 

University Department of Nutrition and Dietetics, Aydın și LD Damla Akpınar de la 

Adnan Menderes University, Department of Nutrition and Dietetics despre hrană 

sănătoasă dar și despre obezitate și 

relația dintre obezitate și boală. 

Toți membrii proiectului au 

participat la activități susținute de un 

psiholog pentru conștientizarea 

beneficiilor transformării gândirii 

negative în gândire pozitivă. 

În ultima zi, pentru dezvoltarea 

unui stil de viață sănătos bazat pe 



exerciții fizice, am mers pe jos 3 km într-un cadru natural la munte și am participat la 

activități sportive într-un centru de fitness și spa. 

Prin activitățile desfășurate în cele cinci zile, am atins obiectivele proiectului care 

se traduce „Minte sănătoasă în corp sănătos”. 

 

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. Această publicație reflectă numai punctul 

de vedere al autorilor și Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor 

pe care le conține. 

Responsabil de proiect, 

Profesr Diaconu Diana Elena 


