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SĂPTĂMÂNA EDUCATIVĂ 

„SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN„ 

 

A. FIȘA ACTIVITĂȚII 

 Numele și adresa unității de învățământ aplicante: LICEUL TEHNOLOGIC 

PUCIOASA / Pucioasa, str. N. Olănescu nr.19     

 Nivelul / nivelurile de învățământ:   liceal ,  profesional 

 Numărul elevilor din școală: 295 elevi 

 Numărul cadrelor didactice din școală: 31 profesori 

 Coordonatorul activității (nume și prenume, funcție, date de contact):  

RADU SORIN– profesor, tel.0723850908, raduionutsorin@yahoo.com 

ARJAN LAURENȚIA –director, tel.0722536475, laura_arjan@yahoo.com 

POJEREANU IRINA – profesor –consilier educativ, tel.0764774291, 

irina_89_tgv@yahoo.com 

 

  

      1.  Titlul activității: Jocuri sportive – „Antrenând  corpul, antrenăm minteaˮ 

     2. Domeniul în care se încadrează :  

o sportiv 

o educație pentru sănătate și stil de viață sănătos 

     3. Scopul activității :  Activitatea a avut ca scop promovarea sportului ca expresie a unei 

dezvoltării fizice și psihice armonioase și sănătoase. Antrenând corpul, antrenăm mintea, 

altfel spus un trup sănătos condiționează și asigură în aceeasi măsură sănătatea minții.  

     4. Obiectivele educaționale ale activității : 

 dezvoltarea fizică armonioasă a elevilor ; 

 formarea unor deprinderi și priceperi motrice de bază ; 

 stimularea de valori morale / intelectuale ; 
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 integrarea deprinderilor motrice în condiții de joc și de întrecere ; 

 participarea la activități de grup. 

 

     5. Elevii participanți : Număr total de participanți : 180 

Procent de participanți din nr. total de elevi din grupul țintă : 100 % 

6. Durata și locul desfășurării activității : 2 zile a  6 ore /zi la sala de sport a liceului, curtea 

liceului. 

7. Descrierea activității (cel mult 5-10 rânduri, menționând elementele de succes ale 

acesteia: conținut, metode, sarcini de lucru, caracter interdisciplinar, parteneriate etc.) 

 Activitățile sportive inițiate în cadrul Liceului Tehnologic Pucioasa au avut ca slogan 

dictonul „Antrenând  corpul, antrenăm minteaˮ.  

Aceste activități au fost variate : de la jocuri sportive de fotbal, volei, tenis de masă, tenis de 

picior, badminton   la  skandenberg, aerobic  și  pilates, și s-au desfășurat între elevii aceleiași 

clase și  între clase. Un rol important în derularea activităților l-au avut partenerii noștri- 

Clubul Sportiv Allstars Pucioasa, Budo Ken Club Pucioasa și Clubul Copiilor Pucioasa. 

Toate aceste activități s-au bucurat de implicarea activă a elevilor, dar și a cadrelor 

didactice și partenerilor care i-au coordonat sau au avut rol de arbitrii. De remarcat este 

numărul mare de elevi prezenți la diverse competiții , seriozitatea și spiritul de fair-play 

manifestate în cele 3 zile dedicate sportului școlar. 

8. Descrieți rezultatele obținute în urma activității : 

 Stimulați de spiritul competitiv, elevii au participat cu entuziasm la jocurile sportive.  

Elevii au realizat că efortul fizic îi menține sănătoși, antrenându-le și inteligența emoțională. 

De asemenea, au învățat ce înseamnă lucrul în echipă, fair-play-ul și empatia. 

La sfârșitul activității, elevii au fost premiați și  motivați să participe și în viitor la alte 

competiții sportive. 

9. Precizați dacă elevii / profesorii și-au manifestat dorința de continuare a acestei 

activități și modalitatea în care puteți asigura acest lucru. 

 Elevi ai liceului participă în fiecare an la competițiile locale și zonale ale ONSȘ cu 

echipa de rugby tag, dar și la concursuri  de cros, tenis de masă, atletism și fotbal, organizate 
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la nivel zonal și județean. Așa se explică numărul mare de participanți la activitățile sportive 

din cadrul săptămânii „Școala Altfelˮ care și-au manifestat totodată dorința ca această 

activitate să continue  pe tot  parcursul anului școlar.  

 Ca urmare, elevii au continuat să se implice în concursurile sportive și au reușit  să 

obțină premii la concursuri regionale ( locul  II  la concursul „Cu viața mea , apăr viațaˮ). 

 Sportul îi ajută pe elevi să-și  descopere și să- și dezvolte abilitățile sportive, precum și 

trăsăturile pozitive de caracter, deprinderile de comportare civilizată.   

Ei pot astfel să –și valorifice pasiunea pentru sport și competiție , în general, și să 

formeze valori morale bine definite, precum : într-ajutorarea , prietenia, responsabilitatea. 

 Elevii și cadrele didactice au conștientizat importanța sportului în viața noastră și 

necesitatea practicării sportului de orice natură pentru o dezvoltare fizică armonioasă și 

sănătoasă, au realizat că activitățile  recreative îi ajută pe elevi să participe cu plăcere și la alte 

activități de învățare. 

10. Motivația propunerii activității ca fiind cea mai bună (maximum ½ pagini) :   

 Cadrele  didactice din liceul  nostru  au  ales activitatea  sportivă  ca  fiind cea mai 

bună pentru că aceasta reprezintă o acțiune  mobilizatoare a unui  număr important de elevi.  

 Prin caracterul său interactiv, activitatea a urmărit nu doar dezvoltarea abilităților 

fizice și sportive ale elevilor noștri, ci mai ales dezvoltarea spiritului competitiv și al lucrului 

în echipă, în scopul integrării sociale a elevilor. Astfel, elevii au învățat să respecte reguli, să 

fie disciplinați, cooperanți,  răbdatori și responsabili în același timp.  

 Prin exercițiu fizic, sunt antrenate  calitățile motrice, dar și procesele  psihice 

(intelectuale, morale, afectiv-emoționale),  sunt stimulate și corectate anumite atitudini și 

comportamente.  

 Sportul îi ajută pe elevi să-și  descopere și să- și dezvolte abilitățile sportive, precum și 

trăsăturile pozitive de caracter, deprinderile de comportare civilizată.   

Ei pot astfel să –și valorifice pasiunea pentru sport și competiție , în general, și să 

formeze valori morale bine definite. 

 

B. ATAȘAȚI CELE MAI RELEVANTE MĂRTURII ALE ELEVILOR / PROFESORILOR 

/PĂRINȚILOR REFERITOARE LA ACTIVITATEA PROPUSĂ. 
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C. ATAȘAȚI „DOVEZI ALE ACTIVITĂȚII (FOTOGRAFII, FILME, DOCUMENTE 

ETC._) Pe pagina de facebook LICEUL TEHNLOGIC PUCIOASA au fost postate poze ale 

activităților sportive derulate în săptămana Școala Altfel, care au primit numeroase aprecieri.  
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