
 

 

 

 

O activitate de succes în 

Săptămâna Școala altfel 

Să știi mai multe, să fii mai bun!
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A. FIȘA ACTIVITĂȚII 

 

Școala Gimnazială „Petőfi Sándor”, Târgu Secuiesc 

Nivelurile de învățământ: ciclul primar: clasa a II-a A, clasa a II-a B 

Numărul elevilor: 502 

Numărul cadrelor didactice din școală: 35 

Coordonatorul activității: Füleki Katalin, profesor înv. primar (Tel: 0745147384) 

 

1. Titlul activității: Mișcarea înseamnă viață, sportul înseamnă sănătate 

2. Domeniul în care se încadrează: Educație fizică, sport și sănătate 

3. Scopul activității: Să înțeleagă prin experință proprie că sportul, mișcarea zilnică este  

           absolut necesară pentru o viață sănătoasă 

4. Obiectivele educaționale ale activității: 

 Să participe cu interes, entuziasm la activitățile sportive propuse 

 Să colaboreze cu toți participanții activităților 

 Să fie prudenți în situații riscante 

 Să conștientizeze faptul că deplasarea cu biciclete, mai ales în grup, necesită o 

atenție sporită 

 Să fie atenți, organizați, disciplinați 

 Să concureze cu sportivitate 

 Să recunoască meritele, succesele colegilor 

 Să ajbă grijă de echipementele sportive, de jucării, de diferite accesorii 

sportive 

 Să-și încerce limitele în sport, în situații mai dificile 

 Să fie atenți la alimentație, la consumarea apei necesare pentru organism 

 Să fie recunoscători că sunt sănătoși și să aibă grijă de sănătate 

 Să realizeze că a aparține unui colectiv este un lucru nemaipomenit 

5. Elevii participanți: 52, participare 100% 

6. Durata și locul desfășurării: 29 mai 2017-02 iunie 2017;  

 Drumeție la „Băile Fortyogó” 
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 Activități, jocuri sportive 

 Excursie cu biciclete la Alungeni 

 Excursie la Odorheiu-Secuiesc 

7. Descrierea activității:  

În prima zi a săptămânii „Scoala Altfel” elevii din clasele a II-a A și a II-a B au participat 

la drumeția organizată la „Băile Fortyogó”. S-a urmărit promovarea mersului pe jos ori de 

câte ori au ocazia, să conștientizeze că se poate deplasa și fără automobile. Ajuns la 

destinație s-a organizat un campionat de fotbal între băieții din cele două clase, iar fetele 

au participat la un concurs de sărit coarda. S-a urmărit și promovarea protecției medului 

prin strângerea gunoaielor lăsate anterior. 

În a doua zi elevii din cele două clase au participat la activitățile și jocurile sportive 

organizate pe stadion, la sala de antrenament TRX, respectiv în curtea școlii. La stadion s-

a trecut la încălzirea corpului printr-un complex de exerciții, iar după aceea fiecare elev a 

alergat mai multe tururi pe stadion. După aceea au fost la sală, unde cu ajutorul 

antrenorului Katona Csaba au efectuat un complex de exerciții pe diferite aparate și cu 

diferite mijloace sportive. În curtea școlii s-a organizat jocuri și concursuri de ștafetă prin 

folosirea unor mijloace sportive. 

 A treia zi a fost cea mai așteptată zi de către copii, o adevărată provocare pentru toți: 

excursia la Alungeni cu biciclete. Deplasarea s-a desfășurat pe drumul secundar. Această 

călătorie a fost precedată de o pregătire de către Ráduly Attila, președintele Asociației 

„Zöld Nap”, deoarece Dânsul are o experiență bogată în acest domeniu. Totodată s-a 

realizat și „antrenamentul” pentru această excursie: pe 27 mai 2017 mulți dintre elevii 

celor două clase au participat la acțiunea intitulată „Pedalează pentru un scop bun”, unde 

elevii participanți au parcurs cel puțin 18 km.  

La excursia organizată la Alungeni au participat și părinți pentru a asigura securitatea 

elevilor. Distanța parcursă a fost de 22,6 de km. Ajuns la destinație au vizitat biserica din 

Alungeni, iar după o scurtă pauză de gustare și odihnă grupul de copii s-a întors la școală. 

În a patra zi elevii din cele două clase au participat la excursia organizată la Odorheiu 

Secuiesc. Au vizitat centrul orașului, clădirile, bisericile importante din oraș, după care au 

petrecut două ore pe un teren de joc închis, special amenajat pentru copii, unde s-a jucat, 

au alergat, s-au dat pe tobogane. La întoarcere au vizitat biserica romano-catolică din 

Șumuleu-Ciuc. 
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8. Rezultatele obținute în urma activității: 

 Satisfacția elevilor obținând performanțe deosebite: distanța destul de lungă 

parcursă pe jos respectiv traseul parcurs de 22,6 de km cu biciclete 

 Participare cinstită la jocuri și concursurile organizate – sportivitate 

 Participare cu seriozitate și conștiinciozitate la toate activitățile 

 Învățarea unor reguli de circulație și aplicarea acestora în situații reale 

 Comportare sportivă, cu o atenție sporită la ceilalți în fiecare situație 

 Dobândirea unor informații despre localitățile vizitate, respectiv clădirile, 

bisericile vizitate 

 Consolidarea spiritului de echipă, a colectivului de elevi 

 Înțelegerea îngrijirii mediului înconjurător 

 Conștientizarea faptului că mișcarea zilnică este esențială pentru o viață 

sănătoasă și echilibrată 

 

9. Toți elevii, colegii, invitații și părinții au fost foarte mulțumiți și entuziasmați de 

această săptămână tematică, de activitățile dedicate mai ales sportului, dar nu numai. Toți 

cei implicați și-au exprimat dorința de continuare a acestor activități și sunt deschiși să 

participe și în viitor la activitățile organizate în acest domeniu. Copiii sunt susținuți de 

către părinți de a practica sportul zilnic, majoritatea elevilor practică sporturi în echipă, 

dar și sporturi individuale. Datorită părinților toți copii au echipamente sportive adecvate 

și se pot organiza cu ușurință asemenea activități sportive la școală. Colaborarea cu 

antrenorii din oraș, respectiv cu asociații care promovează mișcarea zilnică, sportul, este o 

prioritate pentru de elevi și părinți și este începută de mai mulți ani. 

10. Motivez propunerea activității ca fiind cea mai bună, deoarece a fost o săptămână 

tematică bine pregătită, care a început încă din anul școlar trecut, când a fost anunțată 

tematica „Scolii altfel” pentru anul școlar 2016-2017. Atunci unii copii  încă nu au știut să 

deplaseze cu bicicleta, iar sarcina lor a fost de a învăța în timpul vacanței de vară pentru a 

putea participa la excursia cu bicicleta. În afară de acest fapt fiecare copil a fost motivat 

să se înscrie la un sport, să participe săptămânal la antrenamente. Părinții au fost parteneri 

receptivi la aceste solicitări. Și întâlnirile cu organizatorii de activități sportive la nivel de 
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oraș, experiențele auzite de la aceste persoane au fost foarte convingătoare și importante 

pentru elevi. Datorită acestor pregătiri, eforturilor depuse în timpul întregului an școlar în 

această privință, activitățile, probele sportive propuse pentru această săptămână au fost 

realizate cu ușurință de către elevi, cu entuziasm, cu încredere în sine, cu bucurie și cu 

plăcere. Toți si-au exprimat dorința de a organiza și în viitor asemenea activități. Părinții 

au fost tare bucuroși și mândri de performanțele obținute de copii lor și ne-au asigurat tot 

sprijinul în continuare. Prin aceste experiențe toți participanții au înțeles că mișcarea 

zilnică este foarte importantă și nu este doar un slogan. Îndrumarea elevilor de a trăi o 

viață sănătoasă este datoria adulților. Prin exemplul dat de profesori, părinți, antrenori, 

cred, că s-au realizat obiectivele propuse. 

 

B. Mărturii ale elevilor, profesorilor, părinților referitoare la activitățile propuse 

„Mă bucur că elevii celor două clase au participat la acțiunea „Pedalează pentru un scop 

bun.” Acest lucru a fost un antrenament eficient pentru excursia cu biciclete. M-a 

impresionat seriozitatea și atenția copiilor cu care mi-au ascultat sfaturile, experiențele 

prezentate în domeniul ciclismului.” – Ráduly Attila, președintele Asociației „Zöld Nap”, 

Târgu Secuiesc 

„Mai întâi mi-a fost frică de excursia cu biciclete, deoarece credeam că elevii nu vor 

rezista pe o distanță atât de lungă, dar au fost foarte ambițioși, atenți, organizați și foarte 

entuziasmați.” – Csáki Emőke, părinte 

„Copiii au fost bine echipați, bine pregătiți, foarte atenți, disciplinați în timpul deplasării 

cu bicicleta. Totul a decurs în condiții foarte bune, într-a atmosferă de entuziasm și 

prietenie.” – Moroianu Dragoș Bogdan, profesor de educație fizică 

„Am așteptat foarte mult excursia cu bicicleta. Traseul nu mi s-a părut greu, nu a trebuit 

să cobor nici la urcușuri. M-am mirat, când la sfârșit am aflat că am mers cu bicileta mai 

mult de 22 de km.” – Mátyás Hunor 

„Mi-a plăcut foarte mult la sala de antrenament. Deoarece eu mă antrenez săptămânal 

acolo, cunosc toate exercițiile și alături de D-l antrenor i-am ajutat pe colegii mei. Ne-am 

simțit cu toții foarte bine.” – Szigyártó Kincső, elevă 

„Copiii au fost foarte atenți și receptivi la explicațiile referitoare la folosirea accesorilor 

sportive și au respectat regulile stabilite. Au fost tare abili. – Katona Csaba, antrenor 

TRX 
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„M-am bucurat că am câștigat meciul de fotbal. Îmi palce mult fotbalul. Merg la 

antrenament de trei ori pe săptămână.”– Vojna Márk, elev 

 „Mă bucur foarte mult că am reușit să obțin cea mai bună performanță la alergare. Am 

alergat șapte tururi de stadion. Învățătoarea și colegii m-au felicitat.” – Finta Fruzsina, 

elevă 

„Consider că asemenea activități sportive sunt foarte benefice pentru întregul colectiv, ne 

ajută să-i cunoaștem pe elevi în situații diferite, avem ocazia să întărim spiritul colectiv, 

să promovăm sportul, mișcarea, dorința pentru o viață sănătoasă. A fost o săptămână 

foarte reușită.” – Füleki Katalin, prof. înv. primar, coordonatoarea activității 

 

C. Poze, dovezi 

 

27 mai 2017 - Participare la un „antrenament” 
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29 mai 2017 −La „Băile Fortyogó” 
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30 mai 2017 − Activități, jocuri sportive 
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Clasa a II-a B 
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31 mai 2017 − Excursie La Alungeni cu biciclete 
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2 iunie 2017 − Excursie la Odorheiu-Secuiesc 
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