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SECRETELE UNUI AN INCUNUNAT DE SUCCES 

 

Pentru a cunoaste mai bine potenţialul elevilor din şcoala, am organizat un campionat de fotbal 

cu ocazia Zilei Sportului Şcolar, pe data de 1 octombrie 2009, la care au participat o parte din elevii 

claselor a VII-a si a VIII-a.  

Programul a cuprins patru meciuri, o finala câştigată de jucatorii clasei a VII-a B şi a VII-a C şi 

un meci de supercupă jucat in compania echipei profesorilor. Campionatul a avut un real succes, 

deoarece am descoperit multe talente cu care am pornit la drum in formarea unei echipe competitive.  

Formarea echipei de fotbal a Şcolii Jijila 

constă într-un lot de 10 jucatori: 4 de clasa a VIII-a  

si 6 elevi de clasa a VII-a la care s-au alaturat şi 

doi jucatori de perspectiva de la clasa a VI-a.   

Prima competiţie la care am participat, a 

fost cea din data de 14 noiembrie 2009, organizată 

cu ocazia Zilei Dobrogei de doamna profesoară 

Ştefanescu Cătălina de la Şcoala cu clasele I-VIII „ 

Nicolae Iorga” din comuna Grindu. 

 Acest campionat de fotbal a fost găzduit de 

Sala de Sport din oraşul Măcin, la care au 

participat echipele a 10 şcoli generale din judeţul Tulcea. Echipa noastra a ocupat locul cinci, având 

două victorii, un egal, o infrangere si un cumul de şapte puncte, ceea ce ne da speranţe pentru ocuparea 

unui loc mai bun in competiţiile viitoare. La final am fost recompensaţi cu o diploma de participare. 

Cu ocazia Zilei Naţionale a României, am participat cu echipa de fotbal de la Şcoala cu clasele 

I – VIII Jijila, la cupa 1 Decembrie de fotbal in sală.  

Competiţia a fost organizată de domnul profesor Bujeniţă Jean de la şcoala nr. 2 „Gheorghe 

Banea” din oraşul Măcin, la care au participat echipele a şase şcoli  generale din centrul zonal Măcin.  

Campionatul a fost structurat pe 2 grupe 

a câte 3 echipe, disputandu-se cate 6 meciuri in 

ambele grupe cu acumulare de puncte. La 

finalul celor 6 meciuri din grupe s-au disputat 

si cele 2 finale petru ocuparea primelor 4 

locuri. Echipa şcolii noastre a fost clasata pe 

locul IV având o victorie, un egal, o infrangere 

şi un cumul de 4 puncte. Aici am reuşit să 

obţinem o clasare mai buna faţa de competiţia 

anterioară. 

 

 

La data de 23.01.2010 am participat la campionatul de fotbal in sală, „faza pe centru”,  

organizat de doamna profesoara Ştefanescu Cătălina.  

 

 

 

 



Convorbiri  didactice Nr. 3/aprilie 2013 

    

CASA  CORPULUI  DIDACTIC  TULCEA 
2 

 

Fiind numai 4 echipe înscrise în concurs, s-a ales varianta sistemului de joc  „fiecare cu 

fiecare” cu acumulare de puncte, programul stabilindu-se prin tragere la sorţi. La finalul celor trei 

meciuri, echipa şcolii noastre a ocupat locul I avand 3 victorii succesive, „9 puncte” şi reuşind astfel 

îndeplinirea obiectivului.  

In urmatoarea saptamană, pe data de 30.01.2010 am fost invitaţi să participăm la „faza intre 

centre”, competiţie organizată de domnul profesor Purice Constantin de la liceul „Gheorghe 

Munteanu-Murgoci” din oraşul Măcin.  

Dintre cele trei echipe inscrise in concurs echipa şcolii noastre s-a clasat pe locul I având 2 

victorii succesive castigate la scor mare, 6 puncte acumulate si reuşind astfel îndeplinirea obiectivului, 

dându-ne speranţe pentru ocuparea unui loc pe podium la „faza judeteană”. 

Pentru a ne pastra forma sportivă şi pentru a nu ne pierde tonusul muscular, în perioada 

03.02.2010 – 20.02.2010 am organizat 2 antrenamente complexe incheiate cu 2 „ jocuri şcoală”.  

Având un lot lărgit de 12 jucatori am format 2 echipe denumite A si B. Antrenamentele le-am 

organizat cu acordul Primariei Măcin. 

La ultimile 2 competiţii la care am participat cu echipa şcolii Jijila am obţinut rezultate foarte 

bune.  

La faza judeţeană din data de 06.03.2010, organizată de domnul Inspector de Educaţie Fizică şi 

Sport, Stanciu Alexandru,  am obţinut locul III, având doua victorii si doua înfrangeri si cum 

necazurile se tin lanţ 3 jucatori accidentaţi grav datorită arbitrajului care a fost părtinitor.     

Direcţia Pentru Sport a Judeţului Tulcea, ne-a invitat la competiţia „ Mesajul meu antidrog” - 

ediţia a VII - a organizată la data de 15.05.2010 la Sala Polivalentă din Municipiul Tulcea. Aici au fost 

invitate si alte 15 şcoli generale din oraş.  

Avand experienţa competiţiilor disputate anterior si pregatirea bună din ultima perioadă, am 

reuşit sa ajungem in finala mult visată. Meciul a fost palpitant cu răsturnari de scor şi cu goluri multe 

dar in cele din urmă echipa noastră s-a clasat pe locul II. Pentru această participare am fost 

recompensaţi cu o diplomă si o cupă. 

 

Constanţa in joc şi munca in echipă, ne dă 

speranţe pentru câştigarea locului I la faza 

judeţeană. 

Pentru participarea la aceste campionate 

am fost sprijiniţi şi incurajaţi de următoarele 

cadre didactice: domnul director Roşu Constantin 

Iordan, doamna director adjunct Dăuceanu 

Cristina, doamna preşedinte de comisie Drăgan 

Livia, doamna profesoară Stoian Gherghina – 

coordonator educativ şi de domnul primar al 

Comunei Jijila, Stoica Doru care ne-a facilitat 

transportul sportivilor. 

 

                                                                                         Profesor coordonator, 

                                                                                                 Budescu Ilie 

                                                                                     Școala Gimnazială Jijila 

                                                                                                Județul Tulcea 

 


