
 
O ACTIVITATE DE SUCCES ÎN SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL 

 

A. FIŞA ACTIVITĂŢII 

● Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante: ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ VALEA VOIEVOZILOR Localitatea Răzvad Str. 

Tudor Vladimirescu nr.11, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

● Nivelul/nivelurile de învăţământ: GIMNAZIAL 

● Numărul elevilor din şcoală: 116 

● Numărul cadrelor didactice din şcoală: 16 

● Coordonatorul activităţii: Săvoiu Radu Florin- profesor educaţie fizică - 0766438564 

 1. Titlul activităţii:EXATLON VALEA VOIEVOZILOR 

  2. Domeniul în care se încadrează:  
             - Sportiv, 

 

 3. Scopul activităţii:  

 Stimularea potențialului sportiv și practic al elevilor prin organizarea și desfășurarea unor 

activități sportive. 

 Realizarea unui concurs sportiv de tip Exatlon pentru elevii claselor V-VIII de la Școala 

Gimnazială Valea Voievozilor. 

 Dezvoltarea și consolidarea, prin intermediul competițiilor sportive, a forței, vitezei, 

indemânării, atenției, spiritului de echipa. 

 4. Obiectivele educaţionale ale activităţii  

 

 Dezvoltarea armonioasă a elevilor; 

 Respectarea unor reguli de comportament în timpul unui concurs; 

 Formarea deprinderii de a asculta cu atentie explicațiile primite, în vederea 

parcurgerii corecte a traseului aplicativ;  

 Dezvoltarea spiritului competițional, a fair-play-ului; 

 Dezvoltarea autodișciplinei 
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5. Elevi participanţi–Au  participat 45 elevii din clasele V-VIII, Procentul de 

participare a fost de 100% din grupul țintă. 

 

 

6.Durata şi locul desfăşurării activităţii: Intervalul orar 9-16–Terenul de Sport din 

satul ValeaVoievozilor ,și Sala de Sport a Primăriei Răzvad 

 

7. Descrierea activităţii 

Într-o lume în care internetul si televizorul au acaparat copiii, anul acesta a aparut 

la televizor o emisiune cu caracter sportiv Exatlon Romania, elevii au fost foarte 

încântați de aceasta, si au dorit să facem și noi un astfel de concurs. 

În școala altfel în luna aprilie am organizat acest concurs, în colaborare cu 

Asociația Județeană Sportul pentru Toți, punandu-ne la dispoziție toate materialele 

sportive.În acest sens s-au organizat activității cu un grad de complexitate ridicat, tras 

de franghie, traseu utilitar aplicativ, stafeta, aruncarea cercurilor l apunct fix, tras cu 

arcul. 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, seriozitatea și spiritul de fair-play. 

   

8.Rezultate 

      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 cu cupe și motivați să 

participe și în viitor la alte competiții sportive, elevii au avut o bună coordonare 

motrică și o ținuta adecvată.  

9.Dorinţa de continuare...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 

acestora activități și sunt deschiși să participle 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. 
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10.Motivaţia 

     Mişcarea şi activităţile sportive reprezintă factorii principali ai menţinerii şi 

întăririi sănătăţii şi din acest considerent, încă de la cele mai fragede vârste este nevoie 

de multă mişcare, iar în perioada şcolarităţii, cea a transformărilor calitative şi 

cantitative pe plan somatic, aceste activităţi au ca scop dezvoltarea fizică armonioasă, 

precum şi însuşirea unui bagaj de deprinderi motrice generale. Când iau forma unor 

întreceri, acest gen de activități îi mobilizează pe cei mici, stimulând interesul acestora 

și determinându-i să-și mobilizeze forțele. Mişcarea efectuată sub forma jocurilor, 

competitiilor conduce la obţinerea echilibrului psihic, autocontrolului, creşterii 

aprecierii de sine, dobândirii încrederii în forţele proprii. Un bun educator nu poate fi 

decât acela care îl învaţă pe copil să devină o persoană puternică şi responsabilă, 

armonios dezvoltată, atât fizic, cât şi psihic 

  

B. Mărturii: 

Burca Raluca  părinte 

 ’’E important să ne implicăm şi să sprijinim elevii şi dascălii lor în astfel de 

demersuri. 

 Lui Matei i-au placut jocurile, cele cu cercurile...au fost multe activitati frumoase 

si antrenante, multumim pentru efort si implicare!.’’ 

 Nuta Tonia, profesor 

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

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

prietenie.”  

 ‘’Copiii au fost foarte atenți și receptivi la explicațiile referitoare la folosirea 

accesorilor sportive și au respectat regulile stabilite. Au fost tare abili.’’ – Costache 

Marius presedinte Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti 

 

„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.” – prof Savoiu Radu Florin coordonatorul activitatii 
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C.Dovezi 

- FOTOGRAFII 
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- PROTOCOL DE COLABORARE 
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