Stimați colegi,
Vă invităm să participați la două dintre activitățile

Proiectului ”HEARTS UP! ♥ INIMILE SUS!” Iaşi
Ediția a II-a, cuprins în CAERI Iași - 2017, poziția 9,
domeniul educație pentru sănătate
25 mai 2017
1. CONCURSUL INTERJUDEŢEAN ”HEARTS UP!” ce cuprinde două secțiuni:
A. Eseuri - vor fi expediate în format electronic. Sugestii pentru realizarea lucrărilor: exprimarea
opiniei privind modalități de abordare a unui stil de viaţă sănătos. Lucrările vor avea minim 1
pagină, maxim două, redactate în format A4, în Times New Roman, cu diacritice, caracter 12,
spațiere 1.5, iar titlul lucrării cu Times New Roman, font 14 bold. La un rând de titlu se va
scrie numele şi prenumele elevului, clasa, numele coordonatorului şi instituţia de învăţământ,
font 12 bold.
B. Afişe sau postere - vor fi realizate într-o tehnică de lucru la alegere, pe suport de hârtie,
format A3 şi vor respecta tematica propusă. În partea dreaptă jos se va regăsi eticheta ce va
cuprinde: numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic
îndrumător, şcoala, localitatea, judeţul. Pe afiş, elevul va trece un slogan pro stil de viaţă
sănătos.
Detalii privind regulamentul concursului, fișa de înscriere și acordul de parteneriat le găsiți
în documentele atașate.
2. EVENIMENTUL CHEIE - ”HEARTS UP! ♥ INIMILE SUS!”
Tipul activităţii: drumeție
Traseu: școala organizatoare – Mănăstirea Cetățuia și retur
Data : 25 mai 2017, ora 10,00.
Invitat: starețul Mănăstirii Cetățuia, reprezentant MMB;
Program eveniment:
♥ 9,00 - 10,00 Primirea invitaților; vernisajul expoziției de afișe și postere înscrise la concursul
”HEARTS UP! – LTMA Iaşi, locația 2, B-dul Poitiers nr. 41;
♥ 10.00– 10.30 –discurs organizatori/invitați; Dans&sănătate;
♥ 10.30 - 11.15 – marșul ”HEARTS UP! ♥ INIMILE SUS!” spre Mănăstirea Cetățuia;
♥ 11.15 – 11.30 – organizarea ”Inimii umane” pe platoul din fața mănăstirii;
♥ 11.30 - 11.45 – predică pentru trup, inimă și suflet – reprezentant al Mitropoliei Moldovei
și Bucovinei;
♥ 11.45 – 12.30 – mișcare în aer liber, deplasarea participanților spre locația 2 a LTMA.
Precizări:
o În cazul participării și la evenimentul cheie din data de 25 mai 2017, partenerul se obligă să asigure un
număr de maximum 10 elevi însoțiți de un profesor coordonator.
o Participanții la marș sunt rugați să aibă o ținută lejeră care să includă elemente vestimentare de culoare
roșie (tricou, bluză, eșarfă sau șapcă).
o Vă rugăm să confirmați participarea la eveniment până la data de 22.05.2017 la adresa de email:
inimasus@yahoo.ro sau Telefon:0232435281 (secretariat locația 2, B-dul Poitiers nr. 41);

Pentru informații suplimentare utilizați adresa: inimasus@yahoo.ro

Coordonatori proiect,
Profesori: Cezar Daniel Humelnicu, Doina Buraga

