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Minte sănătoasă în corp sănătos
Prof. Diaconu Diana Elena, Colegiul Național “Ienăchiță Văcărescu”, Târgoviște, jud. Dâmbovița
„A Healthy Mind In A Healthy Body” este un proiect Erasmus+ 2017-1-TR01-KA219-045758_5,
de Parteneriat Strategic (Actiunea Cheie 2), care se desfășoară în perioada 2017-2019.
Coordonatorul proiectului este 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
În perioada 7-13 octombrie 2018,
în România, la Colegiul Național “Ienăchiță
Văcărescu” s-a desfășurat cea dea patra întâlnire transnațională a
proiectului.
Activitățile

desfășurate

au

urmărit conlucrarea între instituții
din țările participante la programul
Erasmus+, dezvoltarea abilităților
lingvistice într-o limbă de circulație
internațională,

promovarea
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dialogului intercultural, conștientizarea
cu privire la importanța unui stil de
viață

sănătos

prin

alimentație

sănătoasă, sport, gândire pozitivă.
Prima vizită de învățare din
cadrul proiectului a fost la Ferma
„Cocoșu’ Roșu” din Giurgiu. La fermă,
elevilor și profesorilor li s-a prezentat
modul cum sunt produse legume
sănătoase și cum sunt crescute animalele. Mâncarea preparată la restaurantul „Cocoșu’ Roșu” este
obținută în urma utilizării produselor rezultate din fermă, realizându-se un circuit închis de produse
naturale. Colegiul a fost prezentat în cadrul festivității de deschidere, de către doamna director Pîrvulescu
Dana și domnul inspector Stancu Valentin din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.
În urma vizitei la Primăria Municipiului Târgoviște, atât elevii cât și profesorii au avut privilegiul
de a dezbate problemele curente ale comunității cu domnul primar
Stan Cristian și doamna viceprimar Monica Ilie, într-o limbă de
circulație internațională.
Activitățile culturale desfășurate au conținut relatarea despre
Mihai Viteazul realizată de către elevul Cîrstea Dorin, dar și vizite
la Muzeul Revoluției și Curtea Domnească din Târgoviște, vizita la
Biserica Neagră din Brașov, la Castelul Bran și seara culturalartistică adusă la îndeplinire cu ajutorul grupului vocal folcloric de
la Liceul de arte „Bălașa Doamna”.
O viață sănătoasă înseamnă și o respirație corectă, iar pentru
îmbunătățirea modului de respirație au fost efectuate exerciții în aer
curat la 1000 de metri altitudine.
Demonstrația unei respirații corecte au fost realizată de către
domnul profesor Matei Bogdan.
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În amfiteatrul colegiului s-au desfășurat
prezentări despre un stil de viață sănătos bazat
pe alimentație sănătoasă, au fost prezentate
tipurile de alimente acide și alcaline și efectele
lor asupra organismului. Prezentarea a fost
realizată de către doamnele profesor Leontescu
Georgiana și Tănase Ofelia și susținută de
Sivache Alessandra și Sergiu Filip.
Pentru că bicicleta a fost o temă
importantă realizarea proiectului, domnul professor State Gabriel a prezentat specificațiile tehnice ale
bicicletelor în funcție de rolul lor, dar și
beneficiile unei vieți în care bicicleta este
preponderant folosită în viața de zi cu zi în
beneficiul sănătății și al unui mediu curat.
Împreună

cu

trei

elevi

a

prezentat

funcționalitățile bicicletelor.
Știm cu toții că munca în echipă ajută la
dezvoltarea

abilităților

de

comunicare,

colaborare, vorbitul în public, gândire critică,
conștientizarea importanței feedback-ului,
dar și la realizarea unor produse care
corespund

cerințelor

mai

multor

coechipieri. Plecând de la această idee, dar
dorind în același timp să promovăm tema
proiectului, au fost realizate lecții de artă și
de tehnologia informației cu elevi din toate
țările partenere. La ora de artă, elevii au
lucrat în echipe și au realizat obiecte

Colegiul Naţional "Ienăchiţă Văcărescu"
Calea Domnească 235 • Târgovişte, Dâmboviţa
Telefon/Fax 004.0245.210966 www.ienachita.com;
e-mail: secretariat.ienachita@gmail.com

decorative deosebite cu ornamente care să ajute
la promovarea temei proiectului. Ei au fost
ajutați de doamnele profesor Diaconu Ioana și
Șerban Mădălina. La ora de tehnologia
informației elevii au lucrat în grupe pentru a crea
postere de promovare a proiectului flosind
fotografii realizare în activitățile desfășurare în
cadrul mobilității transnaționale din România,
sprijiniți de doamna profesor Rafira Anca Mihaela. Elevii au prezentat în limba engleză în fața celorlați
elevi

posterele

realizate

în

echipă

și

le-au

postat

pe

padletul

de

la

adresa

https://padlet.com/rafira1982/leafletHMHB?fbclid=IwAR21Py5oaP_LtojcVngBKN6ZeMOzl4YMXR
djUwU0U4RcY6J7ey0VaEfXN7I
Pentru atingerea obiectivului ce privește
conștientizarea asupra importanței unui stil de
viață sănătos bazat pe sport, au fost organizate
activități sportive atât în parc la aparatele fitness,
cât și în
Parcul Chindia. În ultima zi au fost
organizate activități de ciclism și atletism cu
probe de ștafetă și alergare liberă, dar și
concursuri pe echipe cu sarcini specifice.
Opinii ale elevilor cu privire la activitățile
proiectului:
“Activitățile din România, din cadrul proiectului
Erasmus + „A healthy mind in a healthy body”, au fost
în același timp interesante, relaxante, dar și
interactive. Acțiunile de ciclism și atletism cu
probe de ștafetă și alergare liberă, precum și
cea de „cum să învățăm sănătos”, au fost lucruri
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aproximativ noi pentru majoritatea dintre elevii din România și cei străini. Activitatea de artă și cea
organizată în amfiteatrul liceului au fost interactive și distractive.” Ionescu Marta Maria
“Activitățile desfășurate pe parcursul mobilității din Romania, a proiectului „A healthy mind in a
healthy body”, au impresionat prin creativitatea și totodata simplicitatea lor, cuprinzând toate elementele
necesare unei vieți sănătoase prezentate într-o forma interactivă.
Am încercat să integrăm cât mai multe activități din viața de zi cu zi cum ar fi: ciclismul, ba chiar
și o activitate de respirație pentru a-i învăța pe copii cum sa se relaxeze folosind nimic altceva decât
propriul corp.” Ion Ioana Francesca
Opinii preluate din chestionarul de feed back
„In Romania, we learned about organic products. Also, how to properly perform breathing exercises.”
„Among the activities which I liked in Romania were the competitions with bicycles and trips.”
Bibliografie
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http://www.ienachita.com/wp-content/uploads/2018/05/HMHB-diseminare-mobilitate-in-Republica-Ceha.pdf
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