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FIŞĂ DE ACTIVITATE  

 

1. Titlul proiectului: ,,Învață să crești sănătos cu Bucovina” 

   

2. Coordonatorii activităţii: prof. Voivod Ancuța, Acatrinei Irinel Mioara 
 

3. Data desfăşurării/Durata activităţii: 23 octombrie 2018, 8:00-14:00 

 

4. Grupul ţintă: 100 de elevi ai școlii (clasele I A și B, clasele a VII-a A, B, a VIII-a A, B-

fete) 

5. Parteneri implicaţi: firma MASPEX România și Bucovina –Ape Minerale V. Dornei, 

Primăria Vatra Dornei, Asociația de părinți ,,Împreună pentru o școală modernă”, TV 

Suceava Plus, TV Orion Media- Vatra Dornei. 

6. Obiective: 

 

a)Conștientizarea importanței abordării unui stil de viață sănătos, pentru o dezvolatre 

armonioasă; 

b)Formarea unor deprinderi de hrănire sănătoasă și hidratere corectă, prin abordarea unei 

diete echilibrate;  

c)Conștientizarea importanței mișcării în viața de zi cu zi, de la vârste mici;  

d)Valorificarea experienţei pozitive a ,,ambasadoarelor” proiectului (adulți de succes)  în 

abordarea unui stil de viață sănătos;  

e)Exemplificarea unor comportamente sănătoase- exerciții zilnice simple; 

f)Încurajarea iniţiativei individuale şi de grup. 

 

7. Resursele: 

a. Umane: 100 elevi (impus de partenerul MASPEX), 20 părinți, 10 profesori, 10 

invitați 

b. Materiale: bannere, microfon, diplome, stick-uri cu programe de mișcare pentru 

viață sănătoasă- Carmen Brumă, șepci, apă Bucovina, cadouri de la firma Tedi, 

pentru toți elevii participanți etc.     

8. Descrierea activităţilor: 

 

Proiectul ,,Învață să crești sănătos cu Bucovina” a cuprins mai multe etape: 

 Promovarea  proiectului  în școală și comunitate, cu invitarea partenerilor (discuții cu 

MASPEX România, anunțarea proiectului la nivelul claselor și invitarea partenerilor)- 10-

22.10.2018; 

 Organizarea activităților la nivel de clasă- elevii și părinții au fost anunțați de către 

diriginte sau învățător despre etapele proiectului, echipamentul sportiv necesar desfășurării 

activităților, iar în data de 23.10.2018, elevi și cadre didactice au parcurs, pe clase, etapele 

proiectului, anunțate anterior; 

 Moment de deschidere a activităților proiectului, desfășurat în sala de sport a școlii, când 

au vorbit elevilor: dna Ioana Vișan, director de comunicare a MASPEX România; gimnasta 

Cătălina Ponor, prezentatoarea de televiziune Carmen Brumă, prof.Voivod Ancuța-director 

al Școlii Gimnaziale Nr. 4 Vatra Dornei, Primarul municipiului, dl Ilie Boncheș. 

 Activități, pe grupe de vârstă: 

http://www.scoala4vd.ucoz.ro/
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 Sportiva Cătălina Ponor a desfășurat în sala de sport a școlii o oră de gimnastică și jocuri 

sportive cu elevii claselor I A și B, alături de profesorii de sport a celor două clase, părinți, 

invitați și un susținător ,,surpriză” al proiectului- mascota Ursulețul Tedi. 

 Vedeta TV a desfășurat în cancelaria școlii o activitate interactivă cu elevele din clasele a 

VII-a A și B, respectiv a VIII-a A și B, împărtășind din experiența proprie trăită în 

perioada adolescenței, când  a avut mari probleme cu ,,kilogramele în plus”. A câștigat 

această luptă prin abordarea unui stil de viață sănătos, pe care îl promovează prin multe 

emisiuni de televiziune și prin proiecte, ca cel de față, în care se întâlnește cu adolescente 

și le răspunde direct tuturor întrebărilor, dându-le sfaturi avizate. 

 Activitatea de încheiere a proiectului, desfășurată în cancelaria școlii, când cele două 

invitate de onoare au împărțit diplome și daruri elevilor participanți, alături de Ursulețul 

Tedi. La finalul activității, eleva Alexandra Nichituș din clasa a VII-a A le-a făcut o surpiză 

celor două invitate, dăruindu-le câte o ,,felicitare” ce cuprindea, pe lângă un desen sugestiv, 

(o medalie de aur pentru gimnasta Cătălina Ponor, respectiv o piramidă alimentară pentru 

prezentatoarea TV Carmen Brumă) și o poezie, gest care le-a încântat pe cele două invitate. 

 Invitații din partea presei au luat interviuri celor două vedete, directorului  departamentului 

de comunicare a firmei MASPEX România- dnei Ioana Vișan, dnei director al Școlii 

Gimnaziale Nr. 4 V. Dornei –prof. Voivod Ancuța și elevelor Alexandra Nichituș și Alexia 

Strugaru, din clasa a VII-a A.  

 

9. Rezultate: 

 

 Opt bannere verticale;  

 Opt liste de prezență ;  

 O activitate de deschidere a proiectului; 

 Două activități pe grupe de vârste: primar și gimnaziu;  

 O activitate de premiere, cu  înmânarea  diplomelor de participare și a cadourilor (un stik 

cu programe de mișcare- Carmen Brumă și produse Tedi); 

 O postare a activității pe pagina de facebook a școlii Proscoala4 și pe site-ul școlii (50 de 

fotografii), respectiv a filmului activității;  

 Un film al proiectului;  

 Un DVD cu fotografii din timpul activităților proiectului. 

 

 

10. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

 

 Liste de prezență; 

 Chestionare pentru elevi; 

 Nr. de difuzări ale materialelor proiectului, la televiziunile locale și județene. 

 

11. Sugestii, recomandări: participarea unui număr mai mare de elevi la astfel de proiecte; 

continuarea activităților proiectului și după finalizarea activității din 23.10.2018. 

 

 

Semnătura cadrelor coordonatoare: 

Prof. Voivod Ancuța 

Prof. Acatrinei Irinel Mioara 


