
NEWSLETTER 3 
 

Proiect numӑrul: 2020-1-RO01-KA205-078667 

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt 

responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei 

 

JOY LTTA în Nisa, Franţa 

Programul activității comune de formare pe termen scurt a personalului de la Nisa, care a avut loc în 

perioada 2-4 decembrie 2021, s-a axat pe exemple practice de utilizare a instrumentelor de prevenire 

a epuizării. Cursanții au utilizat diverse practici și tehnici ale educației non-formale. Toate metodele 

și materialele de instruire au fost special pregătite pentru acest proiect. Ideea a fost de a obține un 

feedback proaspăt de la participanți, de a verifica și alege cele mai bune metode și materiale pentru 

activitățile viitoare pentru organizațiile partenerilor. Fiecare partener a prezentat cel puțin o 

activitate. 

Au fost utilizate următoarele metode și abordări de lucru: lucrul individual, în perechi, în grupuri mici 

și toți împreună, ateliere tematice, prezentări digitale, învățare experimentală a unor noi metode și 

instrumente, activități de dezvoltare a abilităților, schimb de bune practici, lucru în colaborare, „Joc 

de bingo”,  sesiunile de discuții și reflecție moderate au oferit participanților un feedback constructiv. 

    

Proiectul JOY – Strategii inovatoare, recreative și  

antistres pentru tineret 
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Participanții au învățat cum să crească gradul de conștientizare a tinerilor cu privire la prevenirea 

burnout-ului, dar și a diferitelor culturi și atitudini, promovând unitatea în diversitate și dialogul 

intercultural. De asemenea, au împărtășit opinii și experiențe personale și au învățat noi metode de 

lucru pentru tineret de la parteneri. 

Organizația gazdă a folosit procesul de dinamică de grup pentru a crea un mediu sigur și prietenos, 

pentru a oferi spațiu și timp pentru ca participanţii să se cunoască personal și profesional pentru a 

putea intra în procesul intensiv de învățare în grup. Programul de formare a fost structurat astfel 

încât participanții să înțeleagă pașii logici bazați pe abordarea centrată pe cursant și pe teoria ciclului 

de învățare experiențială. Majoritatea metodelor utilizate s-au bazat pe experiență, în care 

participanții trec prin experiența interactivă de învățare din viața reală și sunt implicați ulterior în 

procesul de pregӑtire care ajută la reflectare, la conceptualizare și la dezvoltarea competențelor. 

       

   

Au fost organizate sesiuni dedicate folosirii plantelor, mirosurilor şi parfumurilor în prevenirea şi 

tratarea epuizӑrii. Participanții au vizitat Grădina Exotică din Eze, situată pe locul unei cetăți 

medievale, la 429 de metri deasupra Mării Mediterane. Panorama din grădină oferӑ una dintre cele 

mai spectaculoase priveliști ale coastei. 

Grădina prezintă numeroase specii de plante suculente și xerofite de pe toate continentele. 

Partenerii au aflat despre plantele din Marea Mediterană, precum și despre plante din alte regiuni 
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umede. Aleile din grădină sunt presărate cu informații despre moștenirea artistică și istorică a lui Eze, 

oferind vizitatorului o senzație reală pentru trecutul acestui sit excepțional. 

https://www.jardinexotique-eze.fr/en/  

 

Sesiunea, găzduită de un profesionist în domeniul parfumurilor, a avut loc în Atelierul de parfumerie 

de la Fabrica Fragonard din satul Eze. Participanții au avut parte de un tur gratuit al fabricilor 

Fragonard cu un ghid instruit de un producător de parfumuri profesionist și care știe multe despre 

parfumuri. După ce au explorat tehnicile de fabricație și istoria fluidelor prețioase, participanții le-au 

putut testa. A fost o experiență senzorială de neuitat, captivantă şi concentrată pe învățarea despre 

parfumuri și utilitatea lor în domeniul educațional. https://usines-parfum.fragonard.com/en/free-tour/  

     

https://www.jardinexotique-eze.fr/en/
https://usines-parfum.fragonard.com/en/free-tour/
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În plus, partenerii au avut o oportunitate unică de a experimenta sesiuni teoretice și practice despre 

yoga ca instrument de prevenire și vindecare a epuizării,  a unui stil de viață sănătos și a bunăstӑrii. 

Instructorul Mitra France Aleksei a început să facă Bikram Yoga în 2009 și apoi a mers la Jivamukti și 

Ashtanga Yoga în 2010. El a fost certificat să predea Jivamukti Yoga în 2013 de Sharon Gannon și 

David Life în New York City. Practica de asana provocatoare a lui Aleksei în „stil Vinyasa” provine și 

reflectă experiența sa în arte marțiale, gimnastică și exerciții cu greutatea corporală. 

    

Cursurile sale se bazează pe cei 5 piloni ai Jivamukti Yoga: Ahimsa (cultivarea unui stil de viață care 

este inofensiv și non-violent pentru mama Pământ și locuitorii săi), Dhyana (meditație), Nada 

(sunetul), Shastra (studiul scripturilor), Bhakti (devotament). www.bhairavayogamovement.com 

Participanții au abordat o formă hibridă de antrenament care este inspirată de peste 13 ani de studiu 

și practică a mai multor discipline de mișcare, inclusiv yoga, antrenament de mobilitate, gimnastică, 

arte marțiale, antrenament cu Kettlebell și Clubbell. Prin urmare, participanții au avut ocazia să 

experimenteze diferite dimensiuni ale yoga care se potrivesc diferitelor niveluri și vârste ale 

cursanților. 

    Pagina web: https://thejoyproject.eu                                                                                     

Facebook: https://www.facebook.com/The-Joy-Project-1129847472262733   

                                                                                             

http://www.bhairavayogamovement.com/
https://thejoyproject.eu/
https://www.facebook.com/The-Joy-Project-1129847472262733

