
   PROIECTE ETWINNING 
Școala Gimnazială Nr.1 Brănești, Ilfov 

PROIETE ETWINNING 

Școala noastră este implicată  în peste 21 de proiecte etwinning în care 

sunt implicați peste 40 de elevi ai școlii și patru cadre didactice: Aydin 

Anișoara, Stancu Mariana, Mărunțelu Andreea, Ilie Iustina. Dintre 

acestea amintim: 

 Capture 21st century skills with STEM 

 Building future with STEAM 

 Europe in poscards 

 Friends at home, friends abroad 

 Building Europe 

 Building our planet together 

 Let.s promote our city 

 Producing with coding 

 Choose your character, wear your mask 

                   Europe in poscards 

 La acest proiect participă școli din douăzeci de țări : Portugalia, 

Polonia, Turcia, Spania, Germania, Ungaria, Italia, Croația, Grecia, 

Franța, Belgia, Islanda, Ucraina, Lituania, Cehia, Marea Britanie, 

Norvegia, Serbia, Danemarca, Slovacia. Elevii își scriu și trimit cărți 

poștale cu imagini reprezentative pentru țara lor. 

 

  

UN SUCCES RECENT 

Pentru proiectul eTwinning   

,, Detectives tree across 

Europe”, școala a primit 

Certificatul European de 

Calitate și Certificatul 

eTwinning de Calitate. 

În acest proiect, elevii au selectat 

specii de copaci care cresc în 

regiunile în care se află școlile lor, 

au identificat specii din curtea școlii 

sau în apropierea acestora, au 

observat când și-au   pierdut 

frunzele, toamna, iar în primăvară 

au urmărit evoluția mugurilor 

foliari.  Au observat evoluția 

copacilor de-a lungul unui an.  

 

 

 

 

 

calendaristic, au notat rezultatele și 

au realizat fotografii, au înregistrat 

observațiile pe site-ul iNaturalist, au 

realizat prezentări power-point, 

padlet-uri, au realizat un logo al 

proiectului, diverse activități 

ecologice( au marcat Ziua 

Pământului, au plantat un copac în 

curtea școlii) 
 

 

 

 

Prin acest proiect, elevii au contribuit la 

cercetarea unei probleme globale reale, 

întrucât iNaturalistul împărtășește 

observațiile cu oamenii de știință.  Elevii 

au realizat că cetățenii "obișnuiți" pot 

contribui la problemele globale,  au 

învățat și reflectat asupra efectelor 

schimbărilor climatice,  au devenit 

conștienți de diferențele dintre nordul și 

sudul Europei cu privire la sosirea 

primăverii și instalarea anotimpului rece. 



 

 

Proiecte STEM 
Cererea pentru competențe STEM (știință, tehnologie, inginerie 

și matematică) este în creștere în societatea actuală,  iar  o abordare 

modernă, interdisciplinară a cercetării și inovării este de a combina 

științele cu artele: STEAM. 
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[Faceţi clic aici pentru a adăuga o legendă] 

Contactaţi-ne 

[Nume firmă] 

[Adresa poştală] 

[Localitate, Jud., Cod poștal] 

[Telefon] 

[Adresă de e-mail] 

[Adresă web] 


