A.

COMPONENȚA DOSARULUI ACTIVITĂȚII
FIȘA ACTIVITĂȚII
Numele și adresa unității de învățământ aplicante: Școala Gimnazială Ciocănești
Nivelul de învățământ: primar/gimnazial
Numărul elevilor din școală: 25
Numărul cadrelor didactice din școală: 4
Coordonatorul activității: prof. Boiciuc Zanfirica (consilier educativ), mail zanfyra@yahoo.com,
tel. 0756821223
1. Titlul activității: Concurs Județean ,,Campionii sănătății” – ediția I, CAEJ/poziția 38/2014
2. Domeniul în care se încadrează: sportiv
3. Scopul activități: Angrenarea elevilor în competiţii sportive şi dezvoltarea unei „minţi
sănătoase într-un corp sănătos”:
4. Obiectivele educaționale ale activității:
• Dezvoltarea capacităţii motrice/intelectuale generale ale elevilor
• Stimularea practicării activitaților fizice
• Favorizarea dezvoltării trăsăturilor de personalitate şi de integrare în activităţi
sportive derulate prin proiect.
• Formarea unei conduite favorabile și a unui stil de viață sănatos, mental și fizic
5. Elevi participanți: număr total de participanți - 151 de elevi, procent de participanți din
numărul total de elevi din grupul țintă - 100%
6. Durata și locul desfășurării activității: 9 aprilie 2014, Casa de Cultură ,,Florin Gheucă”
Ciocănești
7. Concursul s-a desfășurat pe trei secțiuni: șah, tenis de masă și compoziție plastică cu tema
,,Sportul în viziunea copiilor”. La aceste secțiuni au participat elevi de la școlile din
localitățile: Rădăuți, Frumosu, Ipotești, Pârteștii de Jos, Câmpulung Moldovenesc, Vatra
Dornei, Pojorâta, Panaci, Iacobeni, Coșna, Poiana Ștampei, Baineț, Umbrărești, Gura
Humorului, Liteni, Măriței, Dorna Candrenilor și Ciocănești. Partenerii care au sprijinit
organizarea și desfășurarea concursului au fost: Inspectoratul Școlar Județean Suceava,
Primăria Comunei Ciocănești – prin Programul Satul Cultural al României, Direcția Județeană
Pentru Sport și Tineret Suceava, Asociația Județeană ,,Sportul Pentru Toți” Suceava, Asociația
Sportivă ,,Suhardul” Ciocănești, Asociația Sportivă,,Sănătate prin mișcare” a Școlii
Gimnaziale Ciocănești și Crai Nou - Suceava
8. Rezultatele obținute în urma activității:
La secțiunea șah au fost acordate următoarele premii:
- categoria I-III băieți, locul I Arvinte Cristian (Coșna), locul II Rusu Gabriel (Ciocănești),
locul III Niculiță Ștefan (Ciocănești) și premiu faire play Dranca Teodor (Ciocănești).
- categoria V-VI fete: locul I Popescu Ioana (Coșna), locul II Negrea Adriana (Panaci), locul
III Timu Ioana (Iacobeni) și premiul faire play Lostun Simian (Panaci)
- categoria VI-VIII fete: locul I Moroșan Augusta (Candreni), locul II Floarea Petronela
(Candreni), locul III Crăiuț Elana Teodora (Frumosu) și premiul faire play Moroșan Teodora
(Ciocănești)
- categoria V-VI băieți: premiul I Pop Sebastian (Rădăuți), locul II Adrișan Gabriel
(Rădăuți), premiul III Negură Iulian (Frumosu) și premiul faire play Candrea Ștefan
(Iacobeni), Moroșan Iulian (Poian Ștampei)
- categoria băieți VII-VIII: premiul I Moraru Gabriel (Candreni), premiul II Giula Ciprian
(Iacobeni), premiul III Flocea Eugen (Frumosu) și premiul faire play Munteanu Cosmin
(Ipotești)
Secțiunea a fost coordonată de arbitru Timu Dan Andrei (Câmpulung Moldovenesc)
La secțiunea tenis de masă au fost acordate următoarele premii:

- categoria V-VIII fete: premiul I Butnaru Mădălina (CSM Vatra Dornei), locul II Rotariu
Denisa (Candreni), locul III Arsene Andreea (CSM Vatra Dornei) și mențiune Boicu Anda
(CSM Vatra Dornei).
- categoria I-IV: locul I Racoltă Nicolae, locul II Donisa David, locul III Vlad Teodor și
mențiune Iulia Badale
- categoria V-VIII băieți: premiul I Rusu Robert Marian (Candreni), premiul II Andronic
Tudor (Pârtești), premiul III Dranca Marius (Pârtești) și mențiune Tcaciuc Ștefan (Ipotești)
Secțiunea a fost coordonată de arbitru Marcu Vasile de la CSM Vatra Dornei.
La secțiunea compoziție plastică au fost premiate 15 compoziții plastice: 5 premii I, 4 premii
II, 4 premii III, o mențiune și un premiu special din totalul de 60 de lucrări.
9. La festivitatea de premiere cadrele didactice participante și elevii au apreciat activitatea
desfășurată în cadrul programului ,,Școala altfel – Să știi mai multe să fii mai bun!” și nu în
ultimul rând și-au manifestat dorința de continuare/participare la următoarea ediție.
Următoarea ediție a concursului județean ,,Campionii sănătății” se va derula și în anul școlar
următor cu sprijinul tuturor partenerilor care ne-au fost alături la prima ediție.
10. Consider că ediția I a concursului județean ,,Campionii sănătății” a fost o activitate de succes
pentru că: au fost atinse obiectivele propuse și a fost implicat un număr foarte mare de elevi în
practicarea mișcării și a exercitiului fizic/intelectual ceea ce i-a transformat în adevărați
campioni ai sănătății.
Argumente ale cadrelor didactice, elevilor și părinților
,,Acest concurs, din puctul nostru de vedere, s-a remarcat prin numărul neașteptat de mare
de concurenți atât fete cât și băieți din tot județul SUCEAVA. Sunt foarte multe concursuri în
țară la care numărul de participanți lasă mult de dorit.Copiii au fost bine pregătiți, au fost și
bine motivați având în fața lor tot timpul frumoasele cupe oferite drept premiu de către
sponsorul oficial PRIMARIA CIOCANEȘTI. Să spun drept și eu aș fi dorit o asemenea cupă
să o am în vitrina mea cu premii. Organizarea acestui concurs de foarte bună calitate a dus și la
mulțumirea noastră a participanților, atât proferorilor cât și elevilor că nu s-au prezentat
degeaba. Doresc din tot sufletul să asigur arbitrajul la multe ediții ale acestui concurs.”
Marcu Vasile - instructor tenis de masă (C.S.M DORNA)
,,Copilul meu a obţinut multe premii I, medalii, diplome dar acesta este primul concurs de
unde a plecat cu o cupă. Această cupă şi-o dorea de la vârsta de patru ani de când a început să
joace şah. La Ciocăneşti şi-a împlinit un vis. A plecat de acolo fericit. Când îşi aminteşte de
cupă încă spune: " Să mai ating puţin cupa mea!". Nu mi-am imaginat că poate să-şi exprime
şi acum bucuria astfel, deşi au trecut două săptămâni.Vom reveni cu drag la anul la ediția a IIa a concursului.”
Pop Elena – părinte (Rădăuți)
,,Este al doilea concurs de șah la care particip. Pentru mine a fost o experiență nouă, am
cunoscut colegi de la diferite școli din Suceava și pot spune că mi-am îmbogățit cunoștințele
despre șah. Prin participarea la acest concurs mă consider un ,,campion al sănătății” și cu
siguranță mă voi antrena pentru ediția a II-a care se va desfășura în școlar următor.”
Popescu Lucian – elev (Școala Gimnazială Ciocănești)
B. Cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinților referitoare la activitatea propusă.
,,Mă bucur nespus de mult că am participat la concursul județean ,,Campionii sănătății”- ediția
I la Ciocănești. Pe lângă faptul că m-a fermecat peisajul deosebit în care este situată comuna, m-a
surprins plăcut buna organizare a concursului, numărul mare de participanți și de felul cum s-au

prezentat copiii la competiții. Mi-am propus ca la anul să particip la cea de-a doua ediție a
concursului.”
Butnaru Mădălina -elevă (Școala Gimnazială nr. 1 Vatra Dornei)
,,Când am pășit în sala unde s-a desfășurat competiția am pus ochii pe cupele ce așteptau să
fie ținute de copii în mână. Mi-am spus că trebuie să-mi dau silința pentru a obține una dintre ele.
Am concurat cu elevi foarte bine pregătiți, dar după câteva ore bune de muncă mi-am îndeplinit
dorința și anume de a ține una dintre cupe în mână. Cu siguranță mă voi întoarce și anul viitor
pentru a deveni un ,,campion al sănătății”
Rusu Robert Marian – elev (Școala Gimnazială Candreni)
,,De mic îmi place să practic activități sportive. Când am auzit că școala nostră va organiza
un concurs sportiv m-am bucurat foarte mult și mi-am propus să particip. Am intrat în competiție
cu mulți elevi foarte bine pregătiți de la alte școli din Suceava, la secțiunea tenis de masă. Cu
emoții mari, dar și cu bucuria că particip m-am străduit să dau tot ce este mai bun din mine. M-am
simțit foarte bine alături de colegii mei înscriși în competiție și consider că prin practicarea
oricărui sport câștigi sănătate. Aștept cu nerăbdare următoarele ediții.”
Roată Bogdan – elev (Școala GimnazialăCiocănești)
,,Știm foarte bine că proprii noștri copii petrec timpul liber în fața televizorului, în fața
calculatorului și butonând telefonul. Concursul ,,Campionii sănătății” este una dintre soluții care
transformă copilul din sedentari în persoane active. Șahul și tenisul din cadrul concursului au
contribuit la îmbunătăţirea și dezvoltarea memoriei vizuale, creativității, gândirii logice,
capacității de observaţie şi analiză, comportamentului moral, capacității de concentrare, stimei de
sine și a încrederii în forțele proprii. În calitate de părinte încurajez implicarea copiilor în astfel de
activități/concursuri ținând cont că doar așa elevii pot avea o minte sănătoasă într-un corp
sănătos”.
Dranca Cristina Maria – părinte
,,Ca orice părinte sunt interesat de sănătatea copilului meu și din acest motiv îl încurajez în
practicarea sportului. Prefer să substituie timpul dedicat calculatorului și televizorului cu activități
sportive. Ideea organizării unui concurs sportiv desfășurat în cadrul săptămânii "Școala altfel: Să
știi mai multe, să fii mai bun!" este de apreciat și în calitate de părinte voi susține această
activitate. Consider că cele trei secțiuni ale concursului au fost plăcute, recreative, dinamice și au
stimulat implicarea activă a copiilor în desfășurarea lor.”
Roată Maria - părinte
,,Pentru mine a fost o provocare fiind primul concurs de specialitate organizat în cadrul
școlii unde sunt titular. Pe parcursul desfășurării activității am fost plăcut impresionat de
implicarea activă atât a elevilor înscriși în competiții, cât și a colegilor mei profesori de educație
fizică și sport. Copiii s-au arătat extrem de interesați de competiție considerandu-se cu toții
campioni indiferent de rezultatele pe care le-au obținut. Interesul și bucuria participanților mă
ambiționează să susțin continuitatea acestor competiții.”
Prof. Bostan Dan Mihai
,,Copiii se pot bucura de activități recreative care le oferă posibilitatea să se miște, să se
exprime liber, să facă lucruri care le plac, să descopere, să experimenteze. Aceste activități sunt
mai mult cercuri destinate diferitelor hobby-uri, printre care și șahul.

Cu ocazia săptămânii "Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!" s-au desfășurat la
Ciocănești trei competiții, șah, tenis de masă și compoziție plastică, toate cuprinse în concursul
județean ,,Campionii sănătății”. Au participat copii din tot județul Suceava cu vârsta cuprinsă între
7 și 15 ani. La competiția de șah, unde am arbitrat jocurile desfășurate pe categorii de vârstă, am
avut plăcerea să constat deschiderea copiilor către acest joc și chiar priceperea unora dintre ei la
nivel de campionat. Plăcut impresionat am ramas și de disciplina de care au dat dovadă pe
parcursul concursului.
Până la urmă toți copiii sunt câștigători prin participarea la acest concurs și prin
angrenarea lor la activitati extrașcolare de orice fel.
Sper ca această competiție "Campionii sănătății" să se desfășoare pe parcursul câtor mai
multe ediții.
Timu Andrei – arbitru F.R.S
,,Adevărul este că elevii nu prea acordă o importanță deosebită mișcării. La realizarea
conținutului proiectului am avut în vedere faptul că modelarea completă a corpului și formarea
unei ținute frumoase și corecte trebuie să înceapă de la vârste fragede și să continue pe tot
parcursul vieții prin mișcare. Copiii au dat dovadă că iubesc activitățile sportive, dar au nevoie de
stimulare și încurajare în practicarea lor. În acest sens s-a procedat la elaborarea și implementarea
proiectului ,,Concurs Județean – Campionii sănătății” – ed. I, care a urmărit dezvoltarea cu
precădere a calităţilor motrice/intelectuale ale elevilor, atragerea acestora spre practicarea
sportului, conştientizând beneficiile acestuia. Concursul s-a desfășurat în cadrul programului
,,Școala altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun!,, program dedidact activităților extrașcolare. Spre
bucuria mea împreună cu partenerii care au susținut ideea concursului, toți copiii participanți la
cele trei secțiuni au dat dovadă că sunt într-adevăr ,,campioni ai sănătăți”.”
Prof. Boiciuc Zanfirica – coordonator proiect
Activitatea desfășurată în cadrul concursului județean ,,Campionii sănătății”-ediția I/9
aprilie 2014, a fost promovată în masss-media: Ziarul Crai Nou - nr. 6523 / luni/14 aprilie 2014,
postul de televiziune ORION – Vatra Dornei și pe blog-ul activității educative.
Prezentul document a fost încărcat pe site-ul www.ciocanestibucovina.eu (secțiunea
educație)
C. Secțiunea șah

Secțiunea tenis de masă

Secțiunea compoziție plastică

