
 

ZIUA  EUROPEANĂ A SPORTULUI ȘCOLAR 2022 

la Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava 
 

Săptămâna ce tocmai s-a încheiat a fost una ce a stat 

sub semnul mișcării, energiei, comunicării, colaborării, 

competiției, sănătății, a armoniei și a stării de bine în școală.  

Motivul principal a fost acela că de câțiva ani încoace la 

Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava au loc diverse 

activități dedicate Zilei Europene a Sportului Școlar. Deviza 

ESSD din acest an a fost ”Going Green in Sport!”. European 

School Sport Day 2022 este organizat și coordonat la nivel 

european de Hungarian School Sport Federation, la nivel 

național Asociația Județeană Sportul pentru Toți Suceava, cu 

supervizarea International Sport and Culture Association 

Danemarca și  sprijinul Comisiei Europene prin programul 

Erasmus + Sport.   

 

În acest an, peste 1000 de elevi ai școlii noastre și cele 

42 de cadre didactice ce au dorit să se implice au desfășurat 

activități interesante, atractive și de impact pentru promovarea 

unui stil de viață sănătos, cele mai multe dintre activitățile 

sportiv-recreative desfășurându-se în aer liber ținând cont de 

sloganul din acest an al organizatorilor. 

 

 

             Elevii claselor a IV-a  de la Școala Gimnazilă ”Miron Costin” Suceava, îndrumați de profesorii 

pentru învățământ primar Cărăușu Sabina-Diana-24 elevi, Ștefură Anna - 28 elevi, Șorodoc Augustina-

Daniela - 28 elevi, Leonte Maria-Doina - 29 elevi, Popescu Diana-Marcela - 24 elevi, Giurcă Otilia 

Margareta - 25 elevi au realizat o activitate menită să atragă micii elevi spre sport și mișcare.   

 ”Din raționamente întemeiate, activitatea desfășurată de către noi  în cadrul acestui proiect  a avut 

o altfel de abordare, și anume ne-am dorit ca elevii noștri să interacționeze cu o altă  dimensiune a 

sportului. Cea a sportului de performanță individual, dar și pe echipe. De aceea am avut onoarea de a avea 

invitați speciali,  persoane care au ca preocupare  continuă și permanentă sportul de performanță. 

  D-nul profesor TIPERCIUC ANDREI, antrenor în cadrul Academiei de baschet Phoenix Suceava, 

participant în cadrul Campionatului Național de Baschet mai mulți ani la rând,  fost baschetbalist de 

performanță, ne-a prezentat un material prin care elevii să înțelegă diferența dintre sportul de masă și 

sportul de performanță, care sunt beneficiile practicării sportului, dar și  care sunt ”ingredientele” 

necesare pentru practicarea sportului de performantă, ”ingrediente” necesare, de altfel, oricăruit tip de 

performanță (în  matematică, fizică, etc.). Prezentarea a fost  interactivă ceea ce i-a provocat pe elevi spre o 

atenție maximă. 

 Un alt invitat care ne-a onorat a fost  atletul ANDREI GAG, multiplu campion național și 

internațional la aruncarea greutății, vicecampion mondial la aruncarea greutății în 2016, participant la 



Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2017, obținând medalia de bronz (acestea fiind doar o mică 

parte din multitudinea rezultatelor obținute). Invitatul,  sportiv activ (încă), a completat perfect prezentare 

teoretică, ceea ce a făcut ca mesajul transmis să aibă și dovada vie că sportul de performanță cere multă 

muncă, motivație, dorință permanentă de autodepășire, și de ce nu  sacrificiu. 

 Dorința noastră, a cadrelor didactice, este ca elevii noștri să facă cât mai mult sport, și  

performanță în orice domeniu își doresc.” (prof. înv. primar. Șorodoc Augustina-Daniela) 

     

  

 



 

   

”Cei 28 de elevi ai clasei a IV- a B, îndrumați de prof. înv. primar Ștefură Anna, bibliotecar Cocriș 

Camelia, prof. Macovei Bogdan au desfășurat activitatea ”Sportul este VIAȚĂ!” prin desfășurarea 

campionatul de fotbal fete-băieți, pe terenul de sport al școlii și activități sportive în parcul din preajma 

școlii. Acestea au avut ca scop educarea tinerilor prin promovarea activității fizice pentru adoptarea unui 

stil de viață sănătos.” (prof. înv. primar Ștefură Anna) 

 

  

    

 
Prin ”Pauza de înviorare”, cei 25 de elevi din clasa I B, prof înv. primar Gulei Elena s-au alăturat celorlați elevi 

la activitățile sportive.  



 
 

 

”Elevii clasei I D (25 de elevi) au fost activi, s-au mișcat, au alergat, au sărit, au jucat șotron, au 

aflat că prin mișcare, joc și activitate sportivă, organismul devine mai rezistent.” (prof. înv. primar Stupiuc 

Corina) 

 

 
 
Cei 26 de elevi ai clasei pregătitoare C, coordonați de doamna prof. pentru înv. primar Sfichi Nicoleta, au 

desfășurat împreună o competiție cu mai multe ștafete, în cadrul activității ”Prietenii sportului”. 

     



Pentru a marca importanța mișcării pentru sănătate și pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, prof. înv. 
primar Rotaru Andreea i-a antrenat pe cei 21 de elevi din clasa pregătiroare E în activitatea ”Eu sunt activ!” 

 

  

  
 

”Cei 56 de elevi din clasele IG și a III-a F au spus ,, Sportul ne unește!" pe terenul de sport al școlii, 

unde împreună și-au amintit de cele mai frumoase jocuri ale copilăriei; Șotron, Elasticul, Rețele și 

vănatorii, Fotbal, Volei, desene pe asfalt, dans.” (prof. înv. primar Rusu Simona Liliana și Iacob Cristina) 

 
 

     
 

 

 

 

 



”Într-un spirit de competiție și, totodată, de susținere reciprocă, elevii clasei pregătitoare D, 

îndrumați de profesorii coordonatori Negrea Roxana și Corbu Vasile, au sărbătorit Ziua Europeană a 

Sportului Școlar, Micii sportivi și-au manifestat bucuria și energia pe un traseu sportiv, în scopul 

promovării activității fizice.”  (prof. înv. primar Negrea Roxana Sinziana) 

                    
 

”Urmând îndemnul ~Sport, disciplină, prietenie!~, elevii clasei pregătitoare A (26 de elevi) au 

participat cu entuziasm la activitățile sportive. Ei au parcurs traseele utilitare cu atenție, s-au încurajat unii 

pe alții, apoi s-au bucurat de reușite.” (prof. înv. primar Ciornei Cristina) 

 

”Elevii clasei I E (25 de elevi) au sărbătorit Ziua Europeană a Sportului Școlar în curtea școlii 

printr-o activitate integrată a disciplinelor educație fizică și matematică și explorarea mediului, 

recapitulând prin jocul „Ne mișcăm și numărăm” număratul crescător și descrescător în concentrul  0-100 

odată cu executarea unor exerciții fizice de tipul: rotiri de brațe, sărituri ca mingea, genuflexiuni 

etc.”  (prof. înv. primar Bumbac Anastasia-Costina) 

  

      



      
 
”Clasa a III-a D, cei 30 de elevi participanți au desfășurat exerciții de dezvoltare fizică generală și jocuri de 

mișcare la alegere: sărituri la coardă- fete, fotbal - băieți, aruncare la coș cu mingea de baschet. Elevii s-au bucurat de 
mișcarea în aer liber, au dat dovadă de spirit de echipă, și-au dezvoltat deprinderi motrice de bază.” (înv. Calistru 
Pazuca) 

 

 

   
 

”Prin desfășurarea unor jocuri în aer liber ca: ,,Podul de piatră'', ,,Ștafeta'', ,,Păsărea și cuibul'', 

copiii clasei a II-a B (24 de elevi) au reusit să-și dezvolte abilitățile de învățare, să devină încrezători în ei, 

să-și întărească sănătatea și să scape de energia acumulată.” (înv. Cosovan Lucica) 

 

  



 

 
 

Cei 19 elevi ai clasei a II-a A au parcurs traseul: șotron,  târâre sub bară,  mers printre obstacole, 

ocolire, apoi au jucat ~Încearcă să iei conul!~. Elevul din mijlocul cercului a purtat mingea în jurul său 

astfel încât să ochească colegii care trebuiau să ia din conuri. Cel atins a lăsat piesa jos și a ieșit afară din 

joc. (prof. înv. primar Plăcintă Mihaela Carmen) 

 

  

   



”Sub sloganul activității ~Joc, mișcare, voie bună!~, elevii clasei a II-a F (22 de elevi) au participat 

la diverse jocuri distractive: fiecare copil a primit câte un balon în interiorul căruia au găsit câte o 

provocare (mersul piticului, sărituri la coardă, sărituri în lungime, diverse tipuri de alergare, mersul 

uriașului, etc);întrecere cu sacul pe un traseu stabilit anterior: copiii intrau în sac și la semnalul „start” 

încercau să sară cu tot cu sac, câștigătorii fiind cei care ajungeau primii la linia de sosire, fără să fi căzut 

pe traseu. Activitatea a fost una de succes, elevii fiind încântați de jocurile distractive și de faptul că s-au 

jucat în aer liber.” (prof. înv. primar Leceanu Monica) 

   
 

”24 de elevi din clasa a II-a D s-au bucurat în această săptămână dedicată mișcării în aer liber, a sportului 

de activități care le-au adus zâmbetul pe buze, buna dispoziție și dorința de a practica sporturi diverse.” 

(prof. înv. primar Palaghianu Lavinia Ocsana) 

   
 

          
 



Clasa a III-a C, cei 28 de elevi, coordonați de prof. înv. primar Câmpan Adriana au participat  la “Jocurile 

copilăriei“. 

 

”~Suntem arhitecții propriului corp!~ au spus cei 27 de elevi din clasa a III-a E care în timpul 

activităților au descoperit că sportul e izvor de sănătate, e viața înșăși și arta de a o trăi frumos!” (prof. 

înv. primar Grigore Raduța-Mărioara) 

 

  
 

”Activitatea "Ștafeta bucuriei" a fost desfășurată de 28 de elevi din clasa a III-a B. Copiii au 

participat cu bucurie la o serie de jocuri desfășurate în ștafetă, fapt ce consolidează relația de prietenie și 

colegialitate în cadrul colectivului de elevi.” (prof. înv. primar Boanță Otilia) 



 
 

 
 

Nu doar elevii din ciclul primar au celebrat Ziua Europeană a Sportului Școlar. Peste 750 de elevi din 

ciclul gimnazial s-au bucurat în aceste zile de sport, mișcare, relaxare, sănătate îndrumați fiind de profesorii 

diriginți și profesorii de educație fizică și sport Codreanu Petru, Corbu Vasile, Macovei Bogdan și Pantea 

Bogdan. Activitățile derulate la clasele gimnaziale au fost coordonate de prof. Bestiuc Afanasov Maria. 

 

   



  
 

  
 

În timp ce multe dintre materiile de la școală sunt predate, în principal în clasă, sportul și educația 

fizică oferă copiilor o oportunitate minunată de a merge afară, de a fi activi și de a se focusa pe dezvoltarea 

diferitelor abilități. Beneficiile sportului în educație sunt vaste și nu sunt doar de natură fizică: te ajută să fii 

în formă, sănătos, stimulează stima de sine, reduce stresul, îmbunătățește somnul, dezvoltă abilități de 

echipă și leadership, insuflă răbdare, disciplină și perseverență. 

Dacă vom pune împreună toate cele de mai sus, vom avea copii mult mai capabili să reușească. 

Felicitări tuturor pentru activitățile desfășurate și mulțumiri pentru că ați dăruit momente plăcute 

elevilor! 

 

Coordonator ESSD învățământ primar, 

prof. înv. primar Palaghianu Lavinia Ocsana 

Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava 


