
CONCURSUL ”DEMOCRAȚIE ȘI TOLERANȚĂ”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 59

PAUZE DE CALITATE

SANDU I. DAVID THEODOR

ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ

NR. 59

a VII-a
Proba teoretică 

9.00

Copăcel Paula

IFRIM L. ANDREEA IOANA a VII-a
Portofoliu Oancea 

Ana-Maria

DRĂGAN F. DIANA MARIA a IV-a
Probă artistică Roman  

Matilda



Pauze de calitate
Lucrul cel mai dificil pentru om este să-şi organizeze timpul liber.

Johann Wolfgang Goethe

30 de 
ore

30 de 
pauze și 30 

de ore

30 de 
ore 1 oră 2 ore

Dreptul la 
distracție, odihnă și 

timp liber

• Cunoaștere

• Organizare

Identificarea 
problemei

• Exemple de 
bună practică

• Târg de idei 
pentru pauze

• Raportare în 
CE

Implementare 
și evaluare

Despre pauze

• Ce facem noi?

• Ce fac alți 
elevi?

Consultarea 
resurselor de 

informare

Lipsă, îngrădire, 
dorință de mai 

bine

Definirea 
obiectivelor

• Ce vom face?

• Cu ce resurse?

• Ce rezultate 
dorim?

Planificarea 
activităților



Documentare
Convenția cu privire la drepturile copilului

Organizația Națiunilor Unite Convenție nr. (r1) din 20/11/1989 
Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 314 din 13/06/2001 cu 
privire la drepturile copilului*)

Pauza dintre ore - sau ce poti face in cateva 
minute - Itsy Bitsy

”Pauza este un moment de relaxare, de
deconectare de la concentrarea intelectuală,
impusă de predarea și învățarea materiei
unei discipline”

În mai multe școli și licee din țară se ascultă muzică, în pauze(am
încercat și noi …)

Variantă literară – ”Recreația mare” de Mircea Sântimbreanu

2. Statele părți respectă și promovează dreptul
copilului de a participa pe deplin la viața culturală
și artistică și încurajează punerea la dispoziția
acestuia a mijloacelor adecvate de petrecere a
timpului liber și de desfășurare a activităților
recreative, artistice și culturale, în condiții de
egalitate.

http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/conventia.pdf
http://www.itsybitsy.ro/pauza-dintre-ore-sau-ce-poti-face-in-cateva-minute/
https://westfieldacademytandl.files.wordpress.com/2016/01/pose-pause-pounce-reviews.jpg


Problemă

Consiliul Elevilor a fost sesizat de clasa a V-a A cu privire la pauze:

• diminuarea lor din cauza prelungirii predării peste 50 min;

• lipsa unei oferte interesante privind petrecerea pauzelor;

• discriminarea elevilor care nu joacă fotbal, care sunt nevoiți să ocupe
un spațiu mult mai mic în curtea școlii decât doritorii de fotbal etc).

Concluzie:

- Ne lipsesc mijloacele adecvate de petrecere a timpului liber și de
desfășurare a activităților recreative de calitate

- Echipa noastră caută soluții.



Aspecte discutate în Consiliul elevilor:

O1 Cunoașterea dreptului la distracție, odihnă și timp liber

O2 Organizarea pauzelor  ca timp liber de calitate pentru toți 

Obiectivele proiectului:

- Cunoașterea acestui drept fundamental;

- Exercitarea acestui drept prin asumare de responsabilități





OPINIILE ELEVILOR
Părerile despre cum vor copiii să fie pauza:

1. Muzică pe hol

2. Să aibă teren de fotbal

3. Lungă și plină de activități interesante, jocuri momente de teatru scurt

4. Mai multe activități

5. Bibliotecă non-stop deschisă și modernizată

6. Teren de baschet

7. Un moment de dans cu o trupă de dans cunoscută
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