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Pornind de la mesajul proiectului:  

,,Să milităm împreună pentru frumos, eleganţă, armonie, plăcerea de a trăi prin sport 

şi muzică, bucuria succesului şi  fair play!” s-a urmărit promovarea activităților 

extrașcolare care se derulează cu succes la nivelul școlii noastre.  

CUPA ŞCOLII „GHEORGHE ŞINCAI” FLOREŞTI, ediția a VI-a, face parte din 

domeniul sportiv (inclusiv majorete şi gimnastică aerobică),  proiect regional și 

interjudețean , înscris în  CAERI 2018, poziția 1691. 

Argument 

Într-o lume în care tehnologia acaparează universul copilăriei, copiii sunt privaţi de 

mişcarea atât de necesară corpului şi dezvoltării sale armonioase. Tumultul de energie 

deţinut de copii şi larga diversitate prin care ea se manifestă ne responsabilizează în a 

le oferi alternative în vederea dezvoltării armonioase şi integrarea optimă a copiilor în 

colectivitate şi apoi în societate. Astfel, formând echipe de majorete şi de dans elevii 

noştrii, înainte de a ajunge iar  în faţa manualului sau a calculatorului  se relaxează prin 

mişcare pe  ritmuri de dans. Acest concurs se doreşte a fi un manifest cultural al 

tinereţii, o descătuşare a energiilor creative în forme coregrafice tradiţionale şi moderne, 

un maraton al dansului, care doreşte să reunească pe scenă elevii şcolilor din judeţ în 

ideea de a se cunoaşte mai bine, de a promova acest sport şi a deveni o poartă 

deschisă spre noi forme de exprimare prin mişcare şi muzică 

O ACTIVITATE DE SUCCES! 

CUPA ȘCOLII „GHEORGHE ȘINCAI” FLOREȘTI 

 



 Secţiuni:  Precadete (prepeewee)- dans modern, majorete tradiţionale cu pom-poni,  

majorete hobby;  Cadete: dans modern, majorete tradiţionale cu pom-poni, cheerdance, 

cheerleading,  majorete hobby,  groupstunt;  Junioare: cheerleading,  dans modern, 

majorete hobby, majorete tradiţionale cu pom-poni, cheerdance, groupstunt; Senioare: 

cheerleading, dans modern, majorete tradiţionale cu pom-poni, groupstunt. 

 Scopul proiectului 

Realizarea unei întreceri, cu mesaj educativ, atât  de către elevii şcolii noastre, 

cât şi de alţi elevi din judeţele din ţară şi străinătate cu scopul de a revitaliza oferta 

formativă extracurriculară prin familiarizarea copiilor, dar şi a cadrelor didactice, 

referitoare la beneficiile artei mişcării coregrafice de scenă. 

 Obiectivele specifice ale proiectului  

- Dezvoltarea aptitudinilor bio-psiho-motrice şi formarea capacităţii elevilor de a acţiona 

asupra acestora în vederea menţinerii permanentă a stării de sănătate 

- Manifestarea spiritului de echipă şi competiţie de către toţi participanţii la concurs pe 

tot parcursul concursului 

- Promovarea acestui sport atât în comunitatea locală, cât şi pe plan naţional prin 

organizarea de workshop-uri şi seminarii de mai multe ori într-un an şcolar   

   Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: preşcolari, elevii 

claselor primare, gimnaziale si liceale. 

Activități propuse în cadrul proiectului:  

  „Să ne organizăm” lansarea proiectului, organizarea agendei de lucru a echipei,  activităţi 

de promovare şi mediatizare a proiectului, constituirea bazei de  date cu participanţii la 

concurs; 

  „Să fim mai buni!” antrenamente permanente; 

  „Răsplata muncii!”participări la concursuri locale, judeţene şi internaţionale; 

  Cupa Şcolii “Gheorghe Şincai” Floreşti -pregătirea şi derularea concursului; 



„Despre majorete -bucurie şi încântare” -constituirea unei baze de date a concursului 

 şi înregistrării  video; 

 Indicatorii de reușită: Au participat 69 de echipe, 1051 de concurenţi din toată ţara.  

S-au acordat premii:( 25% din numărul participanților) 

                          - din 15 echipe participante la secțiunea cheerleading: 4 premii 

                    - din 6 echipe participante la secțiunea majorete tradiționale: 1 premiu 

                         - din 14 echipe participante la majorete hobby: 4 premii 

                         - din 34 echipe participante la dans modern: 8 premii                   

Rezultate: Calitatea și numărul echipelor înscrise la acest concurs dovedesc  

preocuparea crescândă a elevilor și cadrelor didactice pentru sport, competiție si miscare. 

Antrenarea elevilor în astfel de activități duce la dezvoltarea aptitudinilor artistice, la 

stimularea imaginației, precum și la afirmarea personalității creatoare. 

  Promovare și diseminare: Mediatizarea acestui concurs în presă ( http:/floresti-

gilău.ro/tradiție-creștină-odlindită-prin-datini-și-obiceiuri-festival-concurs-la-florești), site-ul 

școlii, în revista școlii, pe www.didactic.ro, precum implicarea părinților și membrilor 

comunității în acest proiect, a dus la creșterea prestigiului școlii în comunitate. 

   Impactul pe care această activitate l-a avut în rândul elevilor, implicarea 

profesorilor şi a părinţilor precum şi entuziasmul care i-a însoţit pe toti participanţii  a 

condus ca proiectul CUPA ŞCOLII ,, GH. ŞINCAI” să câștige locul I la  concursul “ O 

activitate de succes” în timpul săptămânii  ,, Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.   

Deşi profilul activităţii este unul sportiv, am pus accentul și pe conştientizarea şi 

sensibilizarea elevilor privind importanţa sportului care contribuie eficient și în mod 

constant la construirea unui stil de viață sănătos și durabil.  Elevii au manifestat un 

adevărat interes pentru acest concurs, exprimând astfel atât ataşamentul faţă de sport cât 

și faptul că :  

"O minte sănătoasă se află într-un corp sănătos". 

http://www.didactic.ro/


De asemenea, partenerii implicați în susținerea acestei activități, respectiv Asociatia 

Sportivă Școlară ,,Gh. Șincai,, Florești în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, 

Asociaţia de Majorete din România, Consiliul Local Floreşti, Sala de Sport ”Cetatea Fetei” 

Floreşti şi Asociaţia de Cheerleading din Ungaria, precum și cupele și medaliile folosite în 

cadrul concursului, au sporit încrederea elevilor în reușita acestei inițiative.  Elevii și-au 

propus să ajute în viitor la organizarea acestei cupe. Cadrele didactice și părinții au 

considerat această activitate necesară și placută, mai ales că riscurile îmbolnăvirii în rândul 

tinerilor cresc simțitor, din cauza unei alimentații nesănătaose și a sedentarismului.   

   În concluzie, această activitate a fost foarte apreciată deoarece contribuie la 

dezvoltarea unui spirit competitiv, la responsabilizarea participanților în relație cu ceilalți, 

aspecte ce formează oameni mai buni, mai echilibrați, mai sănătoși, mai eficienți. 

,,Campionii nu se nasc în sălile de sport. Campionii sunt făcuţi din ceea ce au mai 

adânc sădit în ei: o dorinţă, un vis, o chemare.”... la fel cum şi … ,,visele devin realitate 

atunci când crezi cu adevărat în ele…” şi noi am avut vise, am crezut în ele şi iată-ne 

ajunşi la cea de-a șaptea ediție a proiectului. 

 

 


