
„O activitate de succes în Săptămâna Școala Altfel: 
Să știi mai multe, să fii mai bun!„ 

 
COMPONENȚA DOSARULUI ACTIVITĂȚII 

 
A. Fișa activității.  
� Numele și adresa unității de învățământ aplicante: Școala Gimnazială 

”Fejér Ákos”  , strada Principală nr. 299, loc.Micfal ău, jud. Covasna. 
� Niveluri de învățământ: preșcolar, primar și gimnazial. 
� Numărul elevilor din școală: 144 de elevi în învățământul primar și 

gimnazial. 
� Numărul cadrelor didactice din școală: 9. 
� Coordonatorul activității. Nagy Emeric Alexandru, director,0751233622 
și Kovacs Tunde, profesoară, 0746329296. 

1. Titlul activității: ” Ajutorul t ău contează !” 
2. Domeniul în care se încadrează: Educație pentru sănătate și stil de viață 

sănătos. 
3. Scopul activității:   
A fost inițierea elevilor/ cadrelor didactice/ părinților în cursuri de prim-

ajutor, de a-i învăța cum să acorde corect primul ajutor în caz de urgență, care 
sunt primele măsuri ce trebuie luate în anumite cazuri de accidente până la 
venirea ambulanței, cât și de a înțelege că ”Ajutorul tău contează!”.  Am încercat 
prin aceasta activitate să facem elevii să conștientizeze  rolul pe care îl pot avea 
în salvarea unei vieți. 

4. Obiectivele educaționale ale activității: 
• Înțelegerea de către elevi/profesori a necesității de acordare corectă a 

primului ajutor; 
• Însușirea  modului de apelare  și comunicare cu 112; 
• Deprinderea unor măsuri de acordare a primului ajutor, atât teoretic, cât și 

practic; 
• Inițierea în activități de voluntariat. 

5. Elevi participanți: la această activitate au participat elevi ai claselor III-
VIII, în număr de 98, aproximativ 68% din totalul elevilor școlii. 

6. Durata și locul desfășurării activității:  Activitatea s-a derulat între orele  
8-14, într-o sală de clasă (activitatea teoretică) și sala de sport al școlii 
(activitatea practică). 

7. Descrierea activității:  
Unitatea de învățământ a fost gazda unei activități interdisciplinare, denumită 

”Ajutorul tău contează!” și a cuprins elevii/cadrele didactice a claselor III-VIII. 
Parteneri în desfășurarea activității au fost:Terza Réka- voluntară a Asociației 
Crucea Roșie din Micfalău, respectiv  Bedő József  și Balázs Vilmos- voluntari 
ai Asociației Crucea Roție din Sfântu Gheorghe. 



Activitatea a avut o parte teoretică, ce s-a desfășurat într-o sală de clasă, în 
cadrul căreia Voluntarii Crucii Roșii, prin intermediul prezentării unui Power-
Point au vorbit despre: activitatea Crucei Roșii; modul de apelare în situații de 
urgență; importanța acordării corecte a primului ajutor; măsuri ce trebuie luate 
în cazul unor accidente rutiere, vasculare, plăgi, fracturi etc.; oportunitatea și 
utilitatea activității de voluntariat. 

În a doua parte a urmat o activitate practică, ce s-a desfășurat în sala de sport 
și a fost structurată pe două părți. În prima parte a avut loc pregătirea practică a 
elevilor, referitor la măsurile de prim ajutor, ce trebuie urmate în diferite 
accidente. A doua parte a constat dintr-un concurs pe echipe, fiecare clasă fiind 
reprezentată de câte o echipă, iar în final elevii au fost primiați cu diplome. 

8. Descrierea rezultatelor obținute în urma activității: 
La finalul activității, elevii au fost capabili  să explice însemnătatea acordării 

primului ajutor; să cunoască măsurile imediate ce trebuie avute în vedere în caz 
de urgenţă; să comunice informații corecte în cazul apelului de urgenţă la 112; 
să acorde primul ajutor corect, în  caz de urgență; să conştientizeze  importanţa 
măsurilor de prim-ajutor; să-şi însuşească elementele de prim-ajutor de bază. 

9. Precizări: În urma acestei activități aproximativ 46 de elevi și-au  
manifestat dorința în scris, că doresc să devină voluntari ai Asociației Crucea 
Roșie din localitate. 

10. Motivația propunerii activității: La baza alegerii acestei activități ca fiind 
cea mai de succes stau următoarele argumente: 

- a cuprins cel mai mare număr de elevi; 
- a fost o activitate interactivă , atât pe placul elevilor , cât și pe placul 

cadrelor didactice și părinților; 
- activitatea a înregistrat multiple feed-back-uri pozitive din partea elevilor, 

concretizate în alcătuirea echipei de voluntari ai școlii; 
- proiectul va fi continuat şi în anii şcolari următori, prevenirea situaţiilor 

de urgenţă şi adoptarea unui comportament corespunzător în cazul 
producerii acestora fiind necesare tuturor generaţiilor. 

 
B. Cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/ p ărin ților 

referitoare la activitatea  propusă. 
• Oláh Orsolya (elevă în clasa a VIII-a): ” Consider că activitatea  de prim-

ajutor la care am participat  în săptămâna "Școala Altfel" a fost foarte 
interesantă și utilă, deoarece am învățat o mulțime de lucruri noi.Țin să 
mulțumesc posibilitatea de a mă alătura echipei de voluntari a Asociației 
Crucea Roșie, din Micfalău”. 

• Roșu Nimród (elev în clasa a VII-a): ” Părerea mea este că astfel de 
activităţi ar trebui să aibă loc în toate şcolile din ţară. O lecţie de prim-
ajutor e la fel de importantă ca oricare altă lecţie . Oricând poţi fi în 
situaţia de a pune în practică cunoştinţele asimilate. Cu siguranţă voi mai 



particip, când voi avea ocazia, pentru că niciodată nu ştii destule şi 
întotdeauna este loc pentru a învăţa ceva nou.” 

• Nagy Emeric Alexandru (directorul unității de învățământ): ” Consider că 
activitatea desfășurată în parteneriat cu Voluntarii Asociației Crucea 
Roșie  a fost de bun augur și, de asemenea, a fost o șansă pentru elevi și 
ceilalți participanți de a învăța cum trebuie să procedeze în situații de 
urgență. Participanții au asistat cu interes la demonstrațiile specialiștilor. 
Caracterul interactiv al activității a făcut ca toți cei implicați să ia parte 
la o adevărată lecție de viață. Abordarea inovativă și corelarea noțiunilor 
teoretice cu exercițiile practice au avut un rol stimulativ, creând o 
atmosferă competitivă, propice dobândirii unor tehnici de acordare a 
primului ajutor. Mi-aș dori ca astfel de activități să se repete și apreciez 
caracterul educativ al acestor demonstrații.” 

 
C. Dovezi ale activității.  

 

    
 
 

    
 



    
 

    
 

 
 
   
Data: 28.04. 2015                                             Întocmit de resp. educativ, 
                                                                                   Kovács Tünde      


