
„SPRINT SPRE SĂNĂTATE!” 
ZIUA EUROPEANĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – EUROPEAN SCHOOL SPORT DAY 

Peste 400 de elevi ai Școlii Gimnaziale ”Miron Costin” Suceava s-au aflat 
în săptămâna 21 – 25 septembrie 2020 într-un SPRINT SPRE SĂNĂTATE. În 
vederea dezvoltării unui stil de viață activ, Comisia Europeană desfașoară anual 
o campanie care promovează sportul și activitatea fizică, denumită Săptămâna 

Europeană a Sportului Școlar, campanie căreia ne-am alăturat pentru a celebra 
mișcarea și sănătatea.  

În contextual actual, este mai mult decât necesar să promovăm sportul, cel 
care ne dă startul unei vieți sănătoase. Micii copii au participat cu bucurie la tot 
felul de activități menite să îi activizeze, să le crească interesul pentru mișcare, 
să participe cu plăcere la orele de educație fizică și sport, să se distreze. Sub 
diverse sloganuri: ”Mișcarea-esența fericirii”, ”Fac sport, gândesc frumos!”, 
"Sportul - izvor de sănătate, factor de longevitate", ”Ești inteligent și sănătos 
dacă faci sport!”, ”Sănătatea este și în farfurie!” copiii au dansat și au învățat 
cum să respecte regulile de igienă, au descoperit alături de profesori jocurile 
copilăriei, au emanat bucuria mișcării pe ritmul muzicii. Elevii au pornit într-un 
sprint spre sănătate prin jocuri diverse ”Bul, bul, bul” pe muzică, ”Avioanele”, 
”Șotron”, ”Hopa-Hopa” și exerciții fizice desfășurate atât în sala de clasă, cât și 
în aer liber, pe terenul de sport. Mișcarea i-a făcut încrezători în forțele proprii 
întărindu-le ideea că ”SE POATE!” 

Mulțumim organizației europene coordonatoare: Federația Maghiară a 
Sportului Școlar, International Sport and Culture Association Danemarca (cu 
Cofinanțarea Comisiei Europene prin Programul Erasmus +), domnului prof. 
Mihai Androhovici de la Asociația Județeană Sportul Pentru Toți Suceava – 
coordonator la nivel național al acestui eveniment și tuturor elevilor (clasele 
pregătitoare A, C și D, claselor I C, E și F, claselor a II-a B și C, clasa a IV-a B 
și clasele gimnaziale coordonate de prof. Beștiuc Afanasov Maria) care au fost 
angrenați de profesori inimoși și implicați (Plăcintă Mihaela, Holotă Maria, 
Palaghianu Lavinia, Câmpan Adriana,  Grigore Răduța Mărioara, Rusu Simona, 
Ștefură Anna, Șorodoc Augustina Daniela, Cozmanciuc Alina Manuela, Petrariu 
Ileana, Cocriș Camelia). 

 
Coordonator activitate la nivelul învățământului primar, 

prof. Palaghianu Lavinia Ocsana 
 



 

 

 



      

  

 



   

 

    



 

 



   

 

 


