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A. FIȘA  ACTIVITĂȚII 

 
 

Numele și adresa unității de învățământ aplicante: LICEUL TEHNOLOGIC VOINEȘTI, 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VOINEŞTI STR. PRINCIPALĂ, NR. 154, VOINEȘTI, 

DÂMBOVIȚA 

Nivelul/nivelurile de învățământ: GIMNAZIAL 

Numărul elevilor din școală: 761 (633- din nivelurile primar, gimnazial și liceal) 

Numărul cadrelor didactice din școală: 72 

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

CIGĂRAN COSTINELA – profesor, tel. 0724636261, costinelacigaran@yahoo.com 

COMĂNESCU GABRIELA – director adjunct, tel. 0724365750, gabiilinca@gmail.com
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BIKE FEST 

 

ŞCOALA MEA 

PE 

BICICLETĂ 

Educaţie 

pentru 

viaţă şi 

stil de 

viaţă 

sănătos 

 

 

Menţinerea 

unui nivel 

optim de 

activitate fizică 

şi   încurajarea 

încă de la 

vârste fragede  

a mersului pe 

bicicletă, 

oferindu-le 

tinerilor un 

mijloc plăcut 

de petrecere a 

timpului liber, 

într-o lume a 

tehnologiei 

moderne şi a 

sedentarismulu

i. 

Să creăm o 

comunitate de 

tineri activi, 

pasionați de ciclism 

și activități în aer 

liber care să devină 

la 

rândul lor 

ambasadori ai 

sportului în rândul 

comunității. 

Implementarea 

unei atitudini 

pozitive și 

responsabile faţă de 

nevoia de sport, a 

mersului pe 

bicicletă a copiilor 

și părinților.  

  

60 
  

30% 
3 ore Traseul  

 

Voineşti- 

Cândeşti- 

Gemenea- 

Voineşti 



Cultivarea dorinţei 

de a lucra în grup; 

 

Să manifeste 

spiritul de echipă și 

de întrecere în 

funcție de un 

sistem de reguli. 

 

 

Descrierea activității: 

 Activitatea Bike Fest, Şcoala mea pe bicicletă s-a desfășurat marţi, 23 mai 2017, în 

cadrul proiectului mai larg CINE SUNT EU? CUNOAȘTEREA DE SINE – CALE ȘI SCOP ÎN 

EDUCAȚIE  în parteneriat cu Primăria,  Consiliul Local Voinești şi  Poliţia locală. A cuprins 

mai multe activități cu caracter interdisciplinar: 

1. Contactarea autorităților locale  (Consiliul Local, Poliţia locală) pentru obţinerea 

aprobărilor necesare desfăşurării traseului. 

2. Stabilirea traseului. 

3. Workshop : Şcoala mea pe bicicletă  Au fost 3 echipe de elevi, din structurile 

arondate Liceului Tehnologic Voinești (Școala Gimnazială Voinești, Școala 

Gimnazială Suduleni și Școala Gimnazială Gemenea), care și-au prezentat într-un mod 

original bicicletele și echipamentul obligatoriu.  

4. Crearea, în colaborare cu părinții și profesorii, a unor bannere cu sloganuri de 

încurajare a stilului de viață sănătos, a mersului pe bicicletă, a protejării mediului. 

5. Prelucrarea legislației în ceea ce privește regulile de circulație rutieră a bicicliștilor, 

realizată de specialiști în domeniu (agenți de poliție din cadrul Poliției Locale 

Voinești). 

6. Desfăşurarea caravanei pe biciclete, Şcoala mea pe bicicletă, pe traseul stabilit, 

însoțită de Poliția locală și de Poliția comunitară. 

 

Descrierea rezultatelor obținute în urma activității:  

- Valoarea adăugată obţinută de pe urma implementării acestui proiect;  

- Implicarea familiei în activitățile extrașcolare;  

- Responsabilizarea copiilor și părinților în atitudinea față de nevoia de sport şi evadarea în 

natură; 

- Facilitarea integrării şcolii în comunitate; 



- Conștientizarea importanței abordării unui stil de viață sănătos; 

- Descoperirea unor copii cu abilităţi practice și sportive deosebite; 

- Dezvoltarea încrederii și creșterea stimei de sine a copiilor. 

 

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

activități și modalitatea în care puteți asigura acest lucru: 

Este normal să ne dorim toți continuarea acestei activități. Fiecare elev participant s-a 

implicat în desfășurarea în condiții optime a activității. Cadrele didactice și părinții au 

constatat faptul că acești copii au un alt comportament și participă activ la toate activitățile de 

învățare, dacă ele sunt organizate așa cum au fost descrise mai sus. Elevii, părinții și partenerii 

și-au exprimat dorința de a continua această activitate și în anii care urmează. Aceste lucruri 

sunt evidențiate prin materialele atașate mai jos. 

 

Motivația propunerii activității ca fiind cea mai bună (1/2 pagină): (argumente ale 

cadrelor didactice, ale elevilor, ale părinților 

Toți ”actorii” implicați au considerat (așa cum se va observa din mărturiile lor) că 

aceasta este cea mai complexă acțiune desfășurată în perioada „Școala altfel” , deoarece a 

avut o paletă foarte largă de activități, pe care elevii le-au propus în strânsă colaborare cu 

părinții, profesorii și partenerii menționați, activități la care elevii au participat cu mult drag și 

s-au implicat foarte mult. 

Nu în ultimul rând, elevii au acumulat foarte multe cunoștințe ce ţin de educaţia 

rutieră, de un stil de viață sănătos, dar și-au manifestat și abilităţile practice și sportive.  

A fost una dintre activitățile cele mai bune desfășurate în ”Școala altfel”, deoarece 

elevii s-au distrat, au învățat și au simțit atmosfera creativă și de grup!  

 

 

 

 

 

 

 



B. MĂRTURII ALE ELEVILOR, PROFESORILOR, 

PĂRINȚILOR REFERITOARE LA ACTIVITATEA 

PROPUSĂ 

 

Elevi:  



 



 

Părinți:  

 

A fost o activitate îmbrățișată cu drag de copiii noștri. O activitate fără caiete, fără ieşit 

la tablă şi fără note în catalog. În astfel de situații copiii dau tot ce e mai bun. Aş vrea să se 

mai repete experienţa şi, de asemenea, aş vrea ca de-a lungul unui an să se organizeze mai 

multe săptămâni de Școală altfel. 

Loredana Mihăilă  

 

Natura ne oferă tuturor numeroase posibilităţi de a ne bucura de aer curat şi mişcare, 

dar când aceste activităţi se desfăşoară în grup, devii mai motivat, cunoşti şi interacţionezi cu 

persoane care împart aceeaşi pasiune cu tine. Vârsta, profesia nu mai contează. 

Am simţit asta din plin marţi, în timpul acestei activităţi, Bike Fest, o activitate 

interesantă organizată de Şcoala Gimnazială Voineşti la care am participat plin de entuziasm 

alături de fiica mea, colegii ei, profesorii şcolii. 

Mă bucur că prin astfel de activităţi şcoala promovează ciclismul ca mod de petrecere 

a timpului liber. 

Cristian Tănase 

 

 



Cadre didactice: 

 Este extraordinar să vezi entuziasmul copiilor implicați într-o astfel de activitate. Parcă 

devin mai responsabili, mai curajoși, mai asumați. Mersul pe bicicletă este potrivit, indiferent 

de abilitățile sportive ale fiecărui copil. În timpul activității nu au simțit gustul eșecului, s-au 

simțit valorizați, au învață să respecte natura, au învață reguli de circulație de la specialiștii 

care i-au însoțit, au experimentat ce înseamnă echipa și au dovedit respect unii față de ceilalți. 

Implicați au fost nu doar cei care au parcurs efectiv traseul stabilit, ci și cei care i-au încurajat, 

care au confecționat bannere, care au creat sloganuri pentru promovarea mișcării, a unui stil 

de viață sănătos.  

Nu a fost o activitate ușor de organizat. A presupus implicarea multor parteneri și 

responsabilitate din partea tuturor. Ne-au însoțit pe tot traseul Poliția locală și Poliția 

comunitară. Autoritățile locale ne-au susținut în stabilirea traseului și în popularizarea 

acțiunii, inclusiv în publicația locală Gazeta de Voinești. Dar tot efortul a meritat! Am fost 

mândri de copiii noștri, de modul în care s-au comportat, de impactul pe care activitatea l-a 

avut în comunitate. 

 

Gabriela Comănescu – director adjunct al Liceului Tehnologic Voinești 

 

            Interrelaţionarea  cu success a componentelor organizatorice ( profesori, părinţi, 

voluntari, parteneri), cu participanţii şi aşteptările acestora aduc satisfacţii enorme. De ce Bike 

Fest ? Pentru că uneori, in cursul unei astfel de activităţi, în unii participanţi se schimbă ceva, 

când se ridică după o trântă, când  reuşesc să urce o pantă, când se stiu cei mai buni, când cu 

ultimele forţe o iau de la capăt sau când işi  prezintă mândrii bicicletele  care au mai multe 

poveşti decât Discovery Channel. Îi vezi şi recunoşti senzaţia. Aceeaşi luptă se duce şi in 

culise, unde nu este simplu să pui bazele unei astfel de activităţi. Pentru acele câteva minute 

de bucurie şi entuziasm,  uiţi tot stresul şi grijile şi ai puterea sa o iei din nou de la capăt doar 

pentru ei, elevii noştri care trebuie să conştientizeze importanţa unui stil de viaţă sănătos! 

 

           Cigăran Costinela- Coordonator de proiecte şi programe educative extraşcolare 

                                              profesor Şcoala Gimnazială Voineşti 

 

 

 

 



 

C. DOVEZI ALE ACTIVITĂȚII: 

 

          

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            



                                              

                                              

  

  

  

  

  



  

 

 

 

 

 



  


