RAPORTUL PROIECTULUI EDUCAŢIONAL
„MINTE TRUP ŞI SUFLET”, ediţia a III-a, 2017
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT
Numele instituţiei/unităţii de învăţământ
aplicante:
Adresa completă
Nr. de telefon/fax
Site şi adresă poştă electronică
Coordonatori

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu”
Reghin, Str. Petru Maior, Nr. 11, Judeţul Mureş
0265-521340 / 0265-511344
www.ceusianu.ro
gimnaziul.ceusianu@gmail.com
Prof. Bîclea Codruţa, Moldoveanu Alina, Ungur Sorina, Grama
Ramona, Gabor Ioana, prof. dr. insp. Chiorean Claudiu
35 cadre didactice, dintre care, 20 din şcoala noastră

Numărul cadrelor didactice participante la
proiect/nr. total de cadre didactice din unitate
Numărul elevilor din unitate participanţi la 100 de elevi, dintre care, 80 din şcoala noastră + 15
proiect
voluntari
Alte programe/proiecte organizate
10 ediţii ale Taberei de vară „ICOANA, COLŢ DE RAI”,
realizate din fonduri proprii şi cu finanţarea Primăriei
Municipale Reghin, dintre care menţionăm: ediţia a V-a „Mâini
binecuvântate” an şcolar 2010-2011; ediţia a VI-a – „Har în
Prăznicar”, an şcolar 2011-2012; ediţia a VII-a – „Vistierii
artei şi tradiţiei populare româneşti” an şcolar 2012-2013,
ediţia a VIII-a – „Sfinţi şi sfinţenie” an şcolar 2013-2014.
2 ediții ale Taberei de vară „MINTE, TRUP ȘI SUFLET!” an
școlar 2014-2015 și 2015-2016
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului: Tabăra de vară - „Minte, trup şi suflet”- ediția a III-a
B.2. Tipul activităţii principale din cadrul proiectului: Şcoală de vară.
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile
B4: Ediţia nr. III
B5: Număr participanţi la proiect: 150
B6: Bugetul proiectului:
Buget total
Buget solicitat MECS
15000

Contribuţie proprie/alte surse
15000

1. Rezulatul derulării proiectului:
În perioada 10 iulie - 14 iulie 2017 s-a desfășurat Tabăra de vară „Minte, trup şi suflet” - ediția a III
–a şi este un proiect social care cuprinde activităţi ce ţin de spiritul civic, de întrajutorare şi generozitate,
făcând parte din proiectul Şcoala de vacanţă „Icoana, colţ de Rai”, ediţia a X-a, tabără în care se cultivă
valorile morale şi se formează competenţele sociale şi vocaţionale în rândul tinerilor voluntari.
Parteneri educaţionali: Inspectoratul Școlar Județean Mureş, prin pr. insp. Chiorean Claudiu,
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 4 (Protocol de colaborare nr.1225 /14.06.201), Grădiniţa cu Program
Normal nr. 5 (Protocol de colaborare nr.1558 /10.07.2017), Şc. Gimn. „Florea Bogdan” (Protocol de
colaborare nr.1569/11.07.2017), Grup Şcolar „Petru Maior (Protocol de colaborare nr.1556/10.07.2017), Şc.
Gimn. „Dănilă Stupar” (Protocol de colaborare nr.1554/14.06.2017), Şc. Gimn. „Kemeny Janos” (Protocol
de colaborare nr.1560/10.07.2017), Școala Gimn. Răstolița (Protocol de colaborare nr.1559/10.07.2017),
Școala Gimn. Batoș (Protocol de colaborare nr.1574/11.07.2017), Școala Gimn. Solovăstru (Protocol de
colaborare nr.1581/12.07.2017), Școala Gimn. Fărăgău (Protocol de colaborare nr.1557/10.07.2017) , Liceul
Tehnologic „Vasile Netea” Deda (Protocol de colaborare nr.1633/13.07.2017), Liceul Tehnologic „Gheorghe
Șincai” Tg. Mureș (Protocol de colaborare nr.1616 /13.07.2017), Şc. Gimn. „Elena Cuza”Iași (Protocol de

colaborare nr.1553/10.07.2017), Liceul Tehnologic „Ştefan Pascu” Apahida, (Protocol de colaborare
nr.1542/06.07.2017), Şcoala Gimn. „Paul Tanco” - Monor (Protocol de colaborare nr.1550/10.07.2017),
Liceul Tehnologicde Turism și Alimentație - Arieșeni (Protocol de colaborare nr.1565 /10.07.2017), Școala
Gimn. „Petru Mușat”- Siret (Protocol de colaborare nr.1555/10.07.2017)
Alte instituţii implicate în proiect: Casa de Cultură a Tineretului „George Enescu”, Reghin prin dnul
dir. Naste Marcel, Asociaţia „Liga Tinerilor Creştini Ortodocşi Români”, - Filiala Reghin prin președinte
Bîclea Codruţa, Primăria Municipiului Reghin şi Consiliul Local prin dna ec. primar Precup Maria și dna
Zambor Camelia, purtător de cuvânt
Activităţile s-au desfăşurat pe 6 ateliere de lucru: Atelierul „ARTĂ CULINARĂ”, Atelierul
„EXPLORATORII”, Atelierul „MÂINI DIBACE” , Atelierul „JURNALIȘTII”, Atelierul „CÂNTEC, JOC ŞI
VOIE BUNĂ”, Atelierul „ PRICHINDEII PRICEPUŢI”- copiii de la acest atelier nu se vor roti, dar vor efectua
activităţi specifice vârstei de 4-7 ani;
În perioada taberei de vară elevii şi cadrele didactice însoţitoare, iar buna socializare şi munca în
echipă, au condus la realizarea cu succes a produselor finite: revista taberei, brăţări și șiraguri din mărgele,
paradamodei, servirea unor meniuri sănătoase, prezentarea unui moment muzical-artistic, acţiuni de
ecologizare, activităţi de joc îmbinate cu abilităţi practice şi arte vizuale.
2. Rezultate – produse, impact
In ziua de 15 iulie 2017 la festivitatea de încheiere a taberei de vară „Minte, trup și suflet” s-a realizat o
expoziție cu lucrările copiilor: desene, colaje, impletituri, gravuri și icoane pe sticlă. Fiecare atelier a prezentat
cum s-au derulat activitățile zilnice. Atelierele „Cântec, joc și voie bună” și „Prichindeii pricepuți” au prezentat
un program artistic. Atelierul „Artă culinară” au încântat prin degustări de meniuri preparate de copii, iar
atelierul „Exploratorii” au făcut o demonstrație de montare și demontare a cortului. Efortul tuturora
(coordonatori, finanțatori, sponsori, participanți, elevi și profesori) de a investi și de a se implica, a condus la
crearea unor foarte bune condiții de reușită a acestui proiect și la realizarea unui feedback pozitiv și de
dezvoltare.
3. Promovare și diseminare
Scopul acestui proiect educaţional a fost derularea unor activităţi de încurajarea dragostei pentru munca
în slujba aproapelui, de educare şi dezvoltarea a spiritului generozităţii și de transmitere a unor valori ale
solidarităţii şi de a dezvolta capacităţi de comunicare și socializare cu persoane care provin din diferite medii
sociale. Prin aceste activități s-au dus la indeplinere obiectivele propuse, iar participanții la acest proiect doresc
ca acesta să aibă continuitate și să participe și în anii școlari care vor urma. Parteneriatele încheiate vor fi
menţinute şi dezvoltate prin organizarea continuă a diverse activităţi cu caracter social, umanitar şi cultural în
care să fie implicate instituţiile partenere şi de asemenea se va încerca atragerea unui număr cât mai mare de
parteneri.
Proiectul a fost promovat prin comunicarea cu partenerii , prin realizarea de afişe cu programul
proiectului, prin intermediul internetului, prin mass-media scrisă şi audio-vizuală (presa şi posturile de
televiziune locale):
http://ardealtv.ro/jurnal-ardeal-tv-10-iulie-2017/
http://www.zi-de-zi.ro/2017/07/10/invitatie-la-tabara-de-vara-minte-trup-si-suflet/
http://www.zi-de-zi.ro/2017/07/13/foto-atelier-de-arta-culinara-la-tabara-de-vara-minte-trup-si-suflet/
http://www.zi-de-zi.ro/2017/07/14/foto-atelier-inedit-la-tabara-de-vara-minte-trup-si-suflet-jurnalismulmeserie-dublata-de-pasiune/
http://www.zi-de-zi.ro/2017/07/17/lectii-de-design-la-atelierul-maini-dibace/
http://www.cuvantul-liber.ro/news/98090/61/Minte-trup-i-suflet-la-final
http://ziarullumina.ro/tabara-de-vara-minte-trup-si-suflet-124721.html
La acest eveniment, ca invitați, parteneri și oaspeţi de onoare au fost dna. primar econ. Maria Precup
din partea Primărie Reghin și a Consiliului Local, pr. prof. insp. dr. Claudiu Dorin Chiorean, din partea Insp.
Şcolar Judeţean Mureş, din partea Casei de Cultură a Tineretului „George Enescu” dnul dir. Naste Marcel, dnul
prof. doctor Florin Bengean, gazdă a Taberei de Vară „Minte, trup și suflet” dnul prof. Timuş Jan, directorul
Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ceuşianu” Reghin şi prof. Bîclea Codruța organizatoarea Taberei de Vară.

