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PUNE PRET PE SANATATE! 

Newsletter Nr. 2 
 

Hei! Buna din nou! Ne cunosti de undeva? O 

sa iti raspund tot eu: DAAAA! Cred ca iti amintesti 

de proiectul acela interesant, “Pune pret pe 

sanatate” si de tinerii dornici sa experimenteze 

lucruri noi si sa invete din orice experienta. M-am 

tinut de promisiune si am revenit cu noi vesti si noi 

intamplari. Tu ce ai mai facut de atunci? Noi nu am 

stat degeaba: avem muuuuulta energie pe care am 

investit-o in activitati si mai interesante decat cele 

de pana acum. Asa-i ca esti curios? Nu o sa te mai tin in suspans asa ca fii foarte atent la 

continuare!   

Dupa atata miscare, e nevoie de o perioada 

in care ne adunam gandurile si incercam sa alegem 

caile corecte pe care vrem sa le parcurgem. Probabil 

intuiesti ca urmatoarea activitate e o dezbatere. Am 

botezat dezbaterea asta dupa un proverb latin, stii 

tu ca doar esti istet: “Minte sanatoasa in corp 

sanatos”. Cum ti-am spus si prima oara, tot ce spunem 

punem si in aplicare, deci plecam la drum cu idei si 

argumente bine fondate, asa ca ne-a fost usor sa ne 

exprimam parerea cu privire la cateva teme propuse 

de expertii in domeniu precum: alimentatia, drogurile, 

influenta negativa/pozitiva a mass-mediei. 

 

Ei, gata cu atata trancaneala! Am revenit in 

forta pe ritmuri de muzica! La atelierul de dans am 

experimentat timp de 3 zile 4 dansuri diferite pe 

care merita sa le incerci si tu. Daca esti o persoana 

romantica si profunda iti recomand sa incerci valsul, 
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un dans pe care noi am plutit. Avem pentru tine si 

doua dansuri din folclorul international: daca esti mai 

pasional, e obligatoriu sa inveti “Dansul Spaniol”, iar 

daca ti-a placut filmul “Zorba grecul”, dansul grecesc 

“Sirtaki” ti s-ar potrivi de minune. Dar nu am 

terminat inca! Am invatat si Cha-Cha, un dans latino-

american. Ei, asa e ca ti-ar fi placut sa fii prezent la 

aceasta activitate? Pentru ca ne-au fost alaturi si 

ne-au dat multe indicatii folositoare, le multumim 

doamnelor profesoare de dans Liana Craciunoiu si Ana-Maria Trasca.   

 

Pentru ca ne pricepem putin si la teatru, era de 

asteptat sa ne implicam si intr-o activitate de acest fel. 

Probabil esti uimit de cat de multi-laterali suntem! : )) Dar nu e 

asa, nu suntem profesionisti, ci doar vrem sa invatam cate ceva 

din toate, si ... se pare ca ne reuseste. Prin “Teatru forum” am 

adus in atentia publicului 

din 2 licee din Craiova efectele negative pe care le 

are mass-media asupa tinerilor. Reprezentatiiile au 

avut loc la Colegiul National “Fratii Buzesti” si la 

Colegiul National “Elena Cuza” cu acordul domnilor 

directori. La ambele spectacole, daca le putem spune 

asa, au fost 

prezenti peste 

200 de elevi 

carora le multumim. Cum spuneam, nu suntem experti, 

asa ca am avut nevoie profesionisti care ne-a 

indrumat pe tot parcursul acestei activitati si carora 

le multumim pentru ca au reusit sa ne perfectioneze 

atat reprezentatia, cat si comportamentul de zi cu 

zi: actorii si regizorii nostri Alexandru Boureanu si 

Claudiu Mihail!  
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Fii pe faza! Vor mai urma cateva activitati, pana pe la 

sfarsitul lunii mai. Eu sunt Adelina Deliu si impreuna cu prietenii 

mei din echipa EduFor TiA iti multumim ca esti cu ochii pe noi si 

speram ca ti-am sporit curiozitatea indeajuns pentru a te implica 

si TU in alte astfel de proiecte. Tineret in Actiune este un 

program finantat de Comisia Europeana care incurajeaza participarea activa a tinerilor, 

cetatenia si cooperarea europeana, toleranta, diversitatea culturala, invatarea 

nonformala, un program cu si pentru tineri. De anul acesta un nou program sprijina astfel 

de activitati: ERASMUS+. Cauta mai multe pe: www.tinact.ro, www.erasmusplus.ro, 

https://www.facebook.com/ErasmusPlusRO, www.anpcdefp.ro.  

 

Aaa, si nu uita:  
 

https://www.facebook.com/punepretpesanatate 
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