TOT PRIN SPORT
Proiect de promovarea a miscarii in randul scolarilor
Ora de sport din şcoala primară şi gimnazială nu trebuie înlocuită nici cu ora de dirigenţie şi nici cu
absenţa. Iuvenal a lăsat dictonul “Mens sana in corpore sano” – O minte sănătoasă într-un corp sănătos şi, în mod sigur, a avut argumentele sale pentru a face această aﬁrmaţie.
Ne gândim că ş a care sunt efectele sale pozi ve; printre ele:
- îmbunătăţirea nivelului general de odihnă al organismului
- impulsionarea funcţionării sistemului imunitar
- îmbunătăţirea circulaţiei sângelui şi oxigenarea sa
- eliberarea şi reducerea stresului
- întărirea musculaturii
- îmbunătăţirea funcţionării sistemului cardio-vascular
Pentru a încuraja par ciparea la ora de sport, Robert Cercel - unul dintre cei mai aprecia instructori de
ﬁtness din România - vă propune să vă alăturaţi acestui proiect de s mulare a prac cării mişcării în
ins tuţiile de învăţământ din judeţul Constanţa.
Echipa noastră organizează o oră de sport pentru elevii şcolilor care îşi exprimă dorinţa de a ﬁ parte din
acest demers. Prin această scrisoare, noi am lansat invitaţia, lăsând mp de decizie ﬁecărui profesor de
sport sau director pentru a ne contacta.
Vom colecta scrisorile de intenţie şi vom alege săptămânal o ins tuţie de învăţământ, din 8 aprilie şi până
la sfârşitul anului scolar. În funcţie de grupa de vârstă a şcolarilor, vom aduce animatori şi spor vi de
performanţă, împreună cu care vom construi circuite de joc, respectând programa şcolară a materiei
Educa e ﬁzică.
Timp de 50 de minute le vom arăta copiilor cât de interac vă şi distrac vă poate ﬁ mişcarea. Vor dori să
repete această experienţa iar de aici predăm ştafeta profesorilor de sport.
Când perioada de derulare a proiectului se va încheia, cele mai ac ve 3 şcoli (cu copiii cei mai implicaţi şi
disciplinaţi) vor ﬁ premiate.
Dacă v-am convins, aşteptăm să vă înscrieţi!
Înregistrarea solicitărilor se face în perioada 18 mar e – 31 mar e.
Persoana de contact: Andreea / telefon 0730 41 01 42
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