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Sport, fair-play și agrement în școală 
 
 

COORDONATORI:  

   prof. Bălașa Virgil 
   prof. Paul Mădălina 

   prof. Savin Laurențiu 

 

OBIECTIVE: 

 să dezvolte simţul colectivităţii, spiritul de echipă, să fie capabil să lucreze în grup 
şi să îşi încurajeze sau să îşi ajute colegii în vederea obţinerii rezultatului dorit; 

 să fie capabili să interacționeze pozitiv și în condiții de întrecere/concurs; 
 să accepte cu sportivitate înfrângerea şi să aibe un comportament civilizat şi  

fair-play faţă de colegi şi cadru didactic; 
 să înțeleagă noțiunea de regulă și necesitatea respectării acestora. 

 

GRUP ȚINTĂ: 

 Elevii claselor  V – VIII:   
 V – VI 
 VII – VIII 

 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: 
 Baza sportivă a Liceului Teoretic Nicolae Iorga 

 teren de fotbal 
 pista de alergare 
 curtea școlii 

 
NR. LOCURI:    
 
 
DOCUMENTE PROGRAM: 

 

1.  Fișa programului – conținutul proiectului 
2.  Orar elevi 
3.  Orar cadre didactice 
4.  Fișe de prezență elevi 
5.  Fișe de centralizare a rezultatelor 
6.  Regulamente concurcuri și condiții de participare 
7.  Metode de evaluare și realizare a clasamentelor 
 
 

INSTRUMENTE DE EVALUARE PROIECT: 

 

1.  Chestionar  
 
 



 
FIȘA  PROGRAMULUI 
Conținutul proiectului 

 

Nr. 
crt. 

Conținutul activității Locul de 
desfășurare 

Data desfășurării 
nr.de ore 

Responsabil 

1. Concurs alergare de viteză 50 m.  pista de 
alergare 

18.04.2016 Bălașa Virgil 
Paul Mădălina 

2. Concurs săritura în lungime  
de pe loc 

 curtea școlii 19.04.2016 
 

Bălașa Virgil 
Savin Laurențiu 

3. Concurs aruncarea mingii de 
oină 

 curtea școlii 20.04.2016 Paul Mădălina 
Savin Laurențiu 

4. Concursul celor puternici  teren fotbal 21.04.2016 Paul Mădălina 
Bălașa Virgil 

5. Campionat fotbal 
 
Concurs de majorete și mascote 

 teren fotbal 
 

 proximitatea 
terenului de 
fotbal 

22.04.2016 Bălașa Virgil 
Savin Laurențiu 
 
Paul Mădălina 

 
ORAR ELEVI (27 de ore) 

ACTIVITATEA PROGRAM LOC DE 

DESFASURARE 

NR. 

ORE 

 Concurs alergare de viteză 50 m 

- prezentarea activității; 
- prezentarea regulilor de organizare și 
desfășurare a concursului; 
- prezentarea modalității de evaluare și 
realizare a clasamentului. 
Organizarea concursului 
Desfășurarea concursului 
Realizarea clasamentului 
Premierea câștigătorilor 

 

 

Luni 

900 – 1400 

 
 

 
 

pista de alergare 

 
 

5 

 Concurs săritura în lungime de pe loc 

-  prezentarea activității; 
- prezentarea regulilor de organizare și 
desfășurare a concursului; 
- prezentarea modalității de evaluare și 
realizare a clasamentului. 
Organizarea concursului 
Desfășurarea concursului 
Realizarea clasamentului 
Premierea câștigătorilor 

 

 

Marți 
900 – 1400 

 

 
 

curtea școlii 
 

 
 

5 
 
 

 Concurs aruncarea mingii de oină 

-  prezentarea activității; 
 

 

 
 

 
 



- prezentarea regulilor de organizare și 
desfășurare a concursului; 
- prezentarea modalității de evaluare și 
realizare a clasamentului. 
Organizarea concursului 
Desfășurarea concursului 
Realizarea clasamentului 
Premierea câștigătorilor 

Miercuri 

900 – 1400 

 
 

curtea școlii 
 

5 

 Concursul celor puternici 

-  prezentarea activității; 
- prezentarea regulilor de organizare și 
desfășurare a concursului; 
- prezentarea modalității de evaluare și 
realizare a clasamentului. 
Organizarea concursului 
Desfășurarea concursului 
Realizarea clasamentului 
Premierea câștigătorilor 

 

 

Joi 

900 – 1400 

 

 
 

teren de fotbal 

 
 

5 

 Campionat fotbal 

-  prezentarea activității; 
- prezentarea regulilor de organizare și 
desfășurare a campionatului; 
- prezentarea modalității de punctare și 
realizare a clasamentului. 
Organizarea concursului 
Desfășurarea concursului  
Realizarea clasamentului 
Premierea câștigătorilor 
 Concurs de majorete și mascote 

-  prezentarea activității; 
- prezentarea regulilor de organizare și 
desfășurare a concursului; 
- prezentarea modalității de punctare și 
realizare a clasamentului. 
Realizarea clasamentului 
Premierea câștigătorilor 

 
 

Vineri 

800 – 1500 
 
 
 
 

Vineri 
800 – 1500 

 
 

teren de fotbal 
 
 
 
 
 
 

proximitatea 
terenului de fotbal 

 
 
 
 
 
 

7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORAR CADRE DIDACTICE (40 de ore) 

 

ACTIVITATEA PROGRAM LOC DE 

DESFASURARE 

NR. ORE 

Întocmire documentație    3 

Pregătirea materialelor 
- fișe de prezență; 
- fișe de centralizare a rezultatelor; 
- pregătirea locațiilor pentru 
desfășurarea activităților propuse. 

   
6 

Activitatea face to face cu elevii Conform orar elevi Conform orar elevi 27 

Evaluarea activității/rezultatelor 
elevilor  

  1 

Întocmirea raportului de evaluare   3 

 

 


