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Goffs-Churchgate Mental Health and Wellbeing Newsletter, Paște 2022 

Bună ziua tuturor și bun venit la ediția de Paște a buletinului informativ Goffs-Churchgate privind 

sănătatea mintală și bunăstarea. Sper că sunteți cu toții bine. Există o mulțime de evenimente și știri 

cu care să vă actualizați. Elevii noștri continuă să exceleze la tot ceea ce fac. Când spun asta vreau să 

spun că nu numai că au câștigat premii la diverse evenimente și au scris niște poezii superbe, dar au 

arătat o forță uimitoare de a spune cum se simt și de a îndeplini sarcini care în mod normal i-ar face 

să se simtă inconfortabil. 

Doar Talk "5 moduri de a wellbeing Concurență" 

Competiția s-a bazat pe "5 moduri de a wellbeing", care sunt "Fii activ", "Conectează-te", "Învață", 

"Observă" și "Continuă să înveți". Studenții noștri au muncit din greu pentru a finaliza arta de înaltă 

calitate, eseuri, modele de jocuri și nominalizări pentru premiile Kindness. Nu a fost un număr record 

de intrări de la Hertfordshire Școli și calitatea de intrări a fost extrem de mare. 

Studenții noștri au făcut o treabă uimitoare. Nu numai că au primit premii și au fost foarte lăudați la 

mai multe dintre categorii, dar 3 dintre elevii noștri au câștigat direct la categoriile "Fii activ", 

"Connect" și "Învață", în întreaga Hertfordshire. Suntem extrem de mândri de spiritul lor creativ, 

empatia și etica muncii. 

 

 



Însetat joi 

Evenimentul nostru anual a avut loc la sfârșitul lunii ianuarie a acestui an. Personalul a fost la fel de 

dornic și entuziast să se implice, ca întotdeauna. În schimbul unei tea și a unui biscuiți sau a unei 

bucăți de tort (cu mulțumiri amabile Co-op-ului din Stejarul Goffs pentru donațiile lor), personalul a 

dat bani samaritenilor. În acest an am decis, de asemenea, să organizeze o tombolă (din nou, 

datorită Boots în Goffs Oak pentru donațiile lor fel). A fost o zi distractivă și o șansă pentru personal 

de a face ceva puțin diferit. Am strâns peste £ 200 pentru o cauza mare. 

 

 

Concursul anual de poezie în domeniul sănătății mintale 

Anul trecut am vorbit cu Lisa, Herts Consiliul Județean de Sănătate Publică CAMHS Comunicare 

Officer, și ia spus totul despre concursul nostru anual de sănătate mintală Poezie. După o serie de 

întâlniri, următoarele informații au fost trimise tuturor școlilor secundare din Hertfordshire în 

februarie, "În 2021, a fost lansat un concurs de poezie pentru conștientizarea sănătății mintale 

pentru elevii din cinci școli gimnaziale, bazat pe tema "Speranța". În urma succesului său, campania 

de sănătate mintală Just Talk a încheiat un parteneriat cu Goffs Churchgate Academy pentru a 

extinde competiția la nivel județean pentru 2022". 

Am avut numeroase poezii depuse de elevii noștri. Este corect să spunem că standardul a fost 

incredibil de ridicat. Mulțumiri trebuie să meargă la profesorii noștri de limba engleză, doamna 

Ozturk și doamna Everist, care a alcătuit juriul nostru. Înscrierea câștigătoare pentru propriul 

concurs școlar a fost scrisă de Mark King din anul 10 (vezi mai jos). Locul doi pentru anul 10 a fost 

Grace Kitchener. Ambele poezii au fost atât de bune încât am decis să le introducem pe amândouă 

pentru concursul herts-wide. Juriul pentru câștigătorii județului se va întruni pe 30 martie. 

 

 



Mark King 

"Darul bunătății" 

El a fost așezat în acel colț, 

Trecutul rupt, 

Ca o saună, el a fost transpirație în cele din urmă, 

Nu doar căldura, care l-a făcut pe băiat să plângă, 

Dar acele gânduri în capul lui, de când și-a luat la revedere, 

Îi era dor de mama lui, 

Vederea tristă, 

Dar băiatul ăsta, a vrut să îndrepte lucrurile, 

El a observat frica, 

Prin ochii săi întunecați și sumbre, 

El credea că sfârșitul era aproape, în timp ce vede suspinele îngerului, 

S-a apropiat de băiat, 

A cerut numele lui, 

Atunci ai început să vezi, el începe să devină sănătos, 

Băiatul a văzut ceva, în inima acestui băiat, 

A început să creadă, el și mama lui nu mai erau despărțiți, 

A început să prețuiască prietenia lor, o poveste nescrisă, 

Ai începe să-l vezi pe băiatul frânt, să-i arăți toată splendoarea, 

Îngerii i-au dat ceva care i-a dat strălucire, 

Asta e povestea despre darul bunătății. 

Multi-School Wellbeing Eveniment 

Miercuri, 23 martie, am găzduit prima din ceea ce sperăm că va fi o serie de evenimente pentru a 

evidenția sănătatea mintală și bunăstarea în zona locală. Tema generală a evenimentului a fost 

"Unitatea" și să ne uităm la modul în care reunirea școlilor locale poate face mesajul în jurul sănătății 

mintale și bunăstării și mai puternic.  

Pe lângă Goffs-Churchgate, celelalte școli implicate au fost Haileybury Turnford și Goffs. St Marys a 

sprijinit, de asemenea, evenimentul, care a fost deschis de Jim Clune. El a subliniat: "Toate școlile 

care sunt reprezentate astăzi aici înțeleg importanța unei bune sănătăți mintale și a bunăstării și 

muncesc din greu pentru a se sprijini reciproc. Există o putere incredibilă de câștigat din acest lucru".  

Fiecare școală a fost reprezentată de elevi cu vârste cuprinse între anul 7 și 6. Elevii au transmis 

mesaje foarte puternice despre sănătatea mintală și bunăstare printr-o serie de prezentări, poezii, 



teatru și dans. Elevii de la Goffs-Churchgate au cântat, de asemenea, imnul de sănătate mintală al 

școlii, "Ceva în interior atât de puternic".  

Elevii au evidențiat o parte din activitatea pe care ei și alte organizații o fac în școlile lor, precum și 

identificarea ideilor de cooperare în viitor, inclusiv un comitet comun de bunăstare virtuală format 

din elevi din fiecare dintre școli, podcast-uri, scrierea și înregistrarea propriului nostru cântec de 

bunăstare și, eventual, strângerea de bani pentru organizațiile caritabile locale.  

 

Ce se mai întâmplă? 

Vineri, 8 iulie, sărbătorim cea de-a 7-a zi anuală a sănătății și bunăstării! Datorită extinderii 

numărului de studenți, am început să planificăm din timp. Printre organizațiile care s-au înscris deja 

se numără Paradise Wildlife Park, Crucea Roșie Britanică, Cheshunt Boxing Club și CHEXS. Suntem, de 

asemenea, în discuții cu echipa de asistență pentru sănătatea mintală, GK Icons, Taekwondo, Cuffley 

și Northaw Tennis Club și multe altele. 

Acest lucru este în stadii foarte incipiente, dar vorbim cu CHEXS despre cum am putea construi o 

zonă de meditație în stil japonez în cadrul motivelor școlii pentru a oferi sprijin practic suplimentar 

studenților noștri și tuturor membrilor personalului. Acest lucru va lua unele de planificare și ne-ar 

aprecia orice idei și materiale ați putea fi în măsură să doneze. 

În luna mai vom sărbători săptămâna de conștientizare a sănătății mintale cu o serie de evenimente 

pentru a continua să sprijinim studenții și personalul. De asemenea, lucrăm cu Herts MIND pentru a 

proiecta o serie de ateliere personalizate de anxietate și reziliență pentru studenții noștri, pe care 

sperăm să le implementăm în timpul perioadei de vară. Am început să organizăm sesiuni de 

asistență de la egal la prânz pentru studenți. Personalul nostru Student Wellbeing Committee 

Breakout Room la datele specificate, astfel încât alți studenți să poată renunța la un chat dacă simt 

că au nevoie să 

 



Zona de siguranță digital 

Așa cum suntem oprit pentru câteva săptămâni, m-am gândit că ar fi o idee bună să vă reamintesc 

de nostru "Digital Safe Area / Breakout Room" pe site-ul școlii. Este o zonă uimitoare, plină de 

informații despre sănătatea mintală și bunăstarea. Există o serie de yoga, exerciții fizice și 

videoclipuri de mindfulness. Există, de asemenea, o pagină plină de informații cu privire la diferite 

organizații de sănătate mintală, precum și un link către noul site bbc de sănătate mintală - 

"Headroom". 

Veți găsi, de asemenea, videoclipuri despre discursuri motivaționale și povești inspiraționale, auto-

îngrijire și strategii de adaptare. Există jigsaw interactive și zone de desen. Puteți accesa zona de 

siguranță digitală în orice moment, ori de câte ori este convenabil pentru dvs., 24/7. 

Pentru a accesa Digital Safe Area/ Breakout Room  

• Accesați site-ul Goffs-Churchgate 

• Faceți clic pe "Studenți" 

• În coloana din dreapta, veți vedea "Digital Safe Area/ Breakout Room". Faceți clic pe acest lucru. 

 

 

De asemenea, vă rugăm să nu uitați că, dacă doriți să ne contactați în timpul termenului, ne puteți 

trimite un e-mail la wellbeing@goffschurchgate.herts.sch.uk 

Aș dori să închei reproducând un pasaj din discursul elevului la Multi-School Wellbeing Event – 

"Primăvara este un moment în care natura începe cu adevărat să ne arate de ce este capabilă. 

Plantele, copacii și animalele se trezesc și în curând încep să înflorească. Birdsong este foarte mult 

parte din experiența de a trăi și de a lucra în Cheshunt. Unele dintre mirosurile din flori și tufișuri 

sunt cu adevărat puternice și puternice. Zilele sunt din ce în ce mai lungi, iar soarele iese (bine, 

uneori, oricum!!). Există o mulțime de spații verzi în zona noastră locală. Folosește-le, ascultă 

păsările, respiră aerul curat și parfumurile din jurul tău. Fă-ți timp pentru a-ți încetini respirația 

(respiră prin nas, numără până la 4 în timp ce respiri și șase în timp ce respiri!). Aceasta este 

Mindfulness, trăind clipa și apreciind ceea ce avem".  

Aș dori să profit de această ocazie de a vă doresc tuturor o pauză minunat pașnică.  

Jim Clune, lider în domeniul sănătății mintale, Academia Goffs-Churchgate 

mailto:wellbeing@goffschurchgate.herts.sch.uk


 

 


