
„Să știi mai multe, să fii mai bun!” 



Motto 

„Asta e esența sportului: să mergi 
până la propriile limite și să vezi 
dacă ești în stare să treci dincolo 
de ele.” 

Pascal Bruckner 



Argument 

Copilăria zilelor noastre este tot mai mult 
influențată de diverși factori negativi, cum ar fi:  
statul pe scaun ore în șir în fața calculatorului, 

tabletei, telefonului; 
alimentația nesănătoasă; 
consumul de sucuri ce conțin substanțe 

dăunătoare corpului nostru. 



     Acești factori afectează sănătatea elevilor, 
unii devin supraponderali, cu mari probleme 
de sănătate. 
     Scopul acestui proiect a fost scoaterea 
elevilor din zona lor de confort, din sălile de 
clasă și motivarea de a participa la activități 
sportive. 
 



    Ne dorim formarea unei generații tinere, 
care să adopte un stil de viață sănătos prin 
practicarea sportului, modelându-și astfel 
corpul și mintea. 



Niveluri de învățământ 

Preșcolar 
Primar 
Gimnazial 
Liceal 
Profesional 



Numărul elevilor din școală: 244 
Grup țintă: elevii claselor de gimnaziu (62) 
Numărul cadrelor didactice din școală: 32 



Coordonatorii activității 

Prof. Codruța Iațcu Prof. Ana Besiadețchi 



Ne-au susținut profesorii...  
Cazacu Cătălina 
Puiu Marius Bogdan 
Firisevici Ancuța 
Mariana Harasemiuc 

...și asistenta școlii 
Mariana Harasemiuc 



Conducerea Liceului Natanael 
Suceava 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manager, 
Ioan Prodan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director adjunct, 
Garofița Moroșan 

 



Despre activitatea noastră... 

 Titlul activității: Crosul pentru o viață sănătoasă 
 Domeniul în care se încadrează: Sportiv 
 Scopul activității: Promovarea sportului ca 

alternativă a realității virtuale 
 



Obiectivele educaționale ale 
activității: 

 
să conștientizeze necesitatea sportului, și 

implicit a alergării, pentru a-și menține 
sănătatea corpului 
să dea dovadă de toleranță și fair-play în 

competiție 
să-și dezvolte calitățile motrice (rezistența la 

alergare) 



Elevi participanţi: 
59 de participanţi, 95% participanţi din 
numărul total de elevi din grupul ţintă (62). 
Data și durata desfăşurării: 
30 mai 2017,  între orele 10 şi 12. 
Locul desfăşurării:  
Pista de alergare a școlii, delimitată de bandă 
colorată. 



Descrierea activităţii: 
Resurse materiale: tricouri personalizate, afișe, 
colaje. 
Sarcini de lucru: 
  realizarea afișului pentru promovarea 

concursului; 
  achiziționarea tricourilor pentru toți elevii 

participanți (62); 
  inscripționarea tricourilor realizată în parteneriat 

cu  Tipografia Celestin; 
 



 delimitarea spațiului în care trebuie să se 
desfășoare activitatea, având în vedere 
securitatea și siguranța elevilor; 

 colaborarea cu asistentul medical; 
 proiectarea diplomelor; 
 formarea grupelor (fete, băieți); 
 activitatea propriu-zisă (alergare pe o 

distanță de 1600m la băieți și 1200m la fete); 
 premierea câștigătorilor. 
 



Rezultatele obținute:  

N.B. Nici un copil nu a abandonat cursa și nu 
au fost incidente pe tot parcursul traseului.  

LOCUL BĂIEȚI FETE 

I Sergio Palumbo  Elise Jaegle  

II Matei Havrișciuc  Simona Palumbo 

III  Lucian  Trofin  Sabina Scarlatache  



Evaluare 
       Elevii au fost foarte entuziasmați de o astfel de 
activitate. Atât câștigătorii, cât și cei care au ieșit pe 
ultimele poziții și-au manifestat dorința de a se 
continua această activitate și în următorii ani școlari. 
Acest lucru poate fi îmbunătățit prin asigurarea unui 
alt traseu, cu mai puține curbe. 
      Au fost și părinți care și-au manifestat dorința de a 
urmări crosul și au propus continuarea acestei 
activități.  
       Proiectul va fi promovat pe site-ul școlii. 



Diseminarea 

 crearea unui panou cu fotografii; 
 realizarea unui raport final; 
 purtarea tricourilor primite și în alte contexte 

extrașcolare; 
 redactarea unui articol care va fi publicat în 

revista școlii. 



Motivația propunerii 
activității: 

       Profesorii implicați au considerat activitatea ca 
fiind una reușită,  deoarece elevii au avut un 
sentiment de împlinire, mândrie, respect de sine și 
autocontrol.      
       Chiar și cei de pe ultimele locuri au fost încântați 
că au reușit să alerge distanța propusă.  
      Dorim să-i conștientizăm pe elevi și pe părinții 
acestora de efectele benefice ale practicării sportului. 
       Grupul țintă are șansa de a-și schimba 

mentalitatea în ce privește sportul. 



Mărturii ale elevilor / profesorilor/ părinților: 

 
Simona Palumbo, 

 elevă în clasa a VII-a: 
 
Crosul pentru sănătate 
a fost o experiență 
interesantă pentru 
mine. Am alergat nu 
doar pentru a câștiga 
un loc pe podium, ci și 
pentru sănătatea mea. 
Părinții mă încurajează 
să fac sport. 
 



Sabina Scarlatache, 
 elevă în clasa a VIII-a: 

 
Am așteptat cu nerăbdare 
această activitate. Suna 
interesant: „Crosul pentru 
sănătate”. Nu am mai 
participat la o astfel de 
competiție și în momentul 
în care ne-am aliniat la 
start mi-am dorit să ies 
învingătoare. Îi încurajez 
pe toți copiii să facă sport 
și să dea tot ce-i mai bun 
din ei. 
 



Ruben Scarlatache, 
 elev în clasa a V-a:  

 
Chiar dacă nu am ieșit pe 
unul din locurile 
câștigătoare, am alergat 
pentru că a fost o 
provocare să particip la o 
activitate cu colegii mai 
mari din școală. Sper ca la 
anul să mă număr și eu 
printre câștigători. 

 



Mlădița Hrihorciuc, 
părinte:  

 
Apreciez foarte mult 
această activitate pentru 
că îi scoate pe copiii noștri 
din mediul virtual și îi 
conștientizează de 
necesitatea mișcării în aer 
liber.  Felicitări și mult 
succes în continuare! 

 



Cazacu Cătălina 
profesor organizator, 
diriginte cl. a VIII-a:  

   
    Când ne-am gândit la un 
astfel de concurs, am 
sperat ca elevii să fie cât 
mai interesați și am reușit 
să-i motivăm să se înscrie 
în competiție, oferindu-le 
astfel o alternativă la 
realitatea virtuală. 



Am surprins în imagini momente 
din desfășurarea activității: 

Ascultăm instrucțiunile și  
regulamentul concursului! 



Ne aliniem 
la start! 

 



Pe locuri... Fiti gata... 
 



Start! 
 



Și băietii... 
 



Nu cedăm!! 
 



Continuăm... 
 



Mai avem 
putin! 

 



Învingătorii! 
 





Ne tragem sufletul... 
 



Și profesorii și părinții 
fac mișcare... 

 




