
A. Fișa de activitate 

 

    Numele și adresa unităţii de învăţământ aplicante: ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ȘTEFAN CEL MARE” 

PUTNA 

    Nivelul/nivelurile de învățământ: primar și gimnazial 

    Numărul elevilor din școală: 398 

    Numărul cadrelor didactice din școală: 28 

    Coordonatorul activităţii (nume și prenume, funcție, date de contact): CREȚAN CIPRIAN 

FLORENTIN, profesor de educație fizică, Director, contact: tel. 0745756416, mail:  

cip1cip@yahoo.com 

    Titlul activităţii: Festivalul „Zilele Sportului Şcolar”  ediţia a XVII-a 

    Domeniul în care se încadrează: sportiv 

    Scopul activităţii: cultivarea interesului elevilor pentru competiţia sportivă şi stabilirea unor relaţii 

de comunicare şi prietenie între aceştia 

    Obiectivele educaționale ale activităţii: 

- să manifeste interes constant pentru fenomenul sportiv 

 -să dovedească respect faţă de regulile impuse de organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive 

 - să-şi dezvolte disponibilitatea pentru practicarea independentă a exerciţiilor fizice 

 - să-şi dezvolte simţului estetic, deschiderea spre frumos 

 - să-şi cultive spiritul  competitiv şi cel  al fair- play-ului 

 - să utilizeze limbajul de specialitate în relaţiile de comunicare 

 - să se integreze şi să acţioneze  eficient într-un grup prestabilit 

- să manifeste disponibilitate pentru colaborare în relaţie cu  profesoul şi colegii 

    Elevii participanţi: număr total de participanți: 1450, 50 profesori, 100% procent de participanți 

din numărul total de elevi din grupul țintă; 

    Durata şi locul desfăşurării activităţii: 1-4 iunie interval orar 10.00 – 16.00, : ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

“ȘTEFAN CEL MARE” PUTNA (sala sporturilor și terenul sintetic), STADIONUL TINERETULUI PUTNA. 

    Descrierea activităţii. 

Pe 1 iunie s-a dat startul celei de a XVII-a editii a festivalului ZILELE SPORTULUI SCOLAR. Pe 

parcursul a patru zile, 1500 de elevi si cadre didactice de la 37 scoli din Romania, Ucraina si Moldova 

s-au intrecut la mai multe discipline sportive: șah, tenis de masă, tenis de câmp, atletism, fotbal și 



handbal. Întrecerile s-au desfășurat separat pentru băieți și fete, respectiv pe grupe de vârstă: clasele 

I-IV, clasele V-VI și clasele VII-VIII. 

Pe data de 1 iunie s-au desfășurat intrecerile la sah si handbal baieti (13 echipe participante). 

Pe 2 iunie s-au desfășurat întrecerile  la tenis de masă și handbal fete (19 echipe participante). Pe 3 

iunie s-au desfășurat întrecerile la tenis de câmp și atletism(50 m, aruncarea mingii de oină, 600m, 

800m, 1000m, ștafetă 4x300m) precum si Crosul Olimpic. Pe 4 iunie s-au  desfasurat competitiile de 

fotbal cu participarea a nu mai putin de 59 de echipe. 

Evenimentul de la Putna face parte din calendarul oficial al Inspectoratului Școlar Judetean 

Suceava, al Directiei Judetene pentru Tineret si Sport și este organizat de Școala Putna. Partenerii 

oficiali: Primăria Putna, Asociația pentru Dezvoltare Locală Putna, Asociația Județeana de Fotbal, 

Asociația Judeteana Sportul pentru Toti, Inspectoratul Judetean de Politie Suceava, Ocolul Silvic 

Putna, Mănăstirea Putna, Decathlon Suceava, Academia Olimpica Romana – filiala Suceava. 

    Descrieţi rezultatele obţinute în urma activității.  

Rezultatele aşteptate în cadrul acestui proiect constau în atragerea unui numar de 37 de şcoli 

reprezentate de peste 1500 de elevi și profesori din trei țări(Romania, Ucraina, Moldova)  pe 

parcursul celor patru zile de concurs. De asemena, pe lângă participarea în competiţii,  în cadrul 

acestui Festival au existat mai multe oportunităţi de cunoaştere între  colectivele  de elevi 

participante, acestea ducând la stabilirea unor relaţii de comunicare şi împrietenire. 

    Precizaţi dacă elevii/profesorii/părinții şi-au manifestat dorinţa de continuare a acestei activităţi 

şi modalitatea în care puteţi asigura acest lucru. 

 Fiind deja la a XVII-a ediție, participarea unui numar impresionant de elevi si profesori de la 

37 de școli din România, Ucraina și Moldova constituie manifestarea dorinței de continuare a acestui 

festival maraton.   

    Motivaţia propunerii activității ca fiind cea mai bună (maximum ½ pagini): argumente ale 

cadrelor didactice, ale elevilor, ale părinților. 

Au fost patru zile in care reusita a fost deplina prin prisma numarului mare de participanti, a 

entuziasmului si a spiritului de fair-play care au guvernat sfarsitul de saptamana. Suntem siguri ca 

amintirile frumoase de la Putna, efervescenta intrecerilor  si relatiile interumane stabilite fac ca 

festivalul ZILELE SPORTULUI ȘCOLAR sa fie unul dintre cele mai iubite si mai asteptate evenimente 

sportive scolare din zonă. 

Considerăm că participarea a peste 1500 de elevi și profesori de la 37 de școli din trei țări, pe 

parcursul a patru zile de concurs la șase discipline sportive, pe grupe de varsta, alături de o 

organizare de mare anvergura și atragerea unui numar mare de parteneri și sponsori constituie 

motive serioase pentru a fi considerată printre cele mai ample activități educative din domeniul 

sportiv. 


