
Școala Gimnazială Nr.1 Brănești 
 

 
Activități extrașcolare - an școlar 2018-2019 

 

 

 

          

Nr. Inreg. 608/ 20.06.2019 

 

RAPORT ACTIVITĂȚI EDUCATIVE SI EXTRAȘCOLARE 

An școlar 2018-2019 

Propunandu-și desfășurarea unui invățământ de calitate, potrivit intereselor elevilor 

si parinților, in conformitate cu cerintele societății, in general, si ale comunitatii, in special, 

școala noastra este implicata in diferite parteneriate si desfasoara numeroase activitati 

extrascolare.. 

OBIECTIVE STRATEGICE: 

1. Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală a 

procesului instructiv – educativ; 

2. Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a 

acestuia; 

3. Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare 

personală; 

4. Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală; 

5. Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea acesteia pe 

tipuri de educaţie complementară; 

6. Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi 

extracurriculare prin multiplicarea programelor şi proiectelor educative de cooperare 

internaţională; 
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7. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea 

şi reducetea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism; 

8. Formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

9. Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi 

evaluarea impactului acesteia în comunitate; 

10.  Întărirea parteneriatului educaţional guvernamental – non-guvernamental în vederea 

responsabilizării tuturor factorilor sociali implicaţi în susţinerea procesului instructiv-

educativ. 

11. Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a actelor 

de indisciplină; 

12. Îmbunătăţirea frecvenţei în anul şcolar 2018-1019; 

13. Reducerea fenomenului de violenţă şcolară; 

14. Dinamizarea consiliului elevilor prin iniţierea şi organizarea unor proiecte educative având 

drept scop implicarea şi responsabilizarea unui număr cât mai mare de elevi în viaţa şcolii 

(cercuri, revista şcolii, site-ul şcolii, mobilitati transnationale, activitati de debate); 

15. Optimizarea relaţiei scoală- familie; 

16. Diversificarea activităţii extracurriculare; 

17. Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean , naţional si 

international . 

18. Continuarea parteneriatelor si activitatilor de voluntariat demarate si in anii trecuti. 

 

Desfasurarea activității educative a implicat trei categorii de demersuri, care au fost 

valorificate le maximum in scoala noastră. 

- Prima categorie a constituit-o coordonarea si sprijinirea activităților desfasurate in cadrul 

Consiliului Consultativ al Elevilor 

- A doua categorie este reprezentata prin demersurile  special orientate : Orele de consiliere 

si orientare scolara, educație civica,activități extrascolare. 
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- A treia categorie apeleaza practic la disciplinele scolare din trunchiul comun si la 

disciplinele din zona celor la decizia scolii, acestea avand un potential ridicat in ceea ce 

priveste educatia pentru valori, precum si strategii adecvate in acest scop.  

Detaliind prima categorie de demersuri educative este important faptul ca pe 

parcursul intregului semestru s-a stimulat si valorizat potentialul elevilor prin indrumarea 

si sprijinirea acestora in organizarea in cadrul Consiliului Consultativ al Elevilor- alegeri, 

comisii de lucru. De fiecare data au fost rezolvate rapid , transparent si eficient conflictele 

aparute intre elevi. In urma alegerilor, componența executivă  CCE este următoarea : 

 Președinte : Matei Cristina 

 Vicepreședinte : Lefter Dragoș 

 Secretar : Voicu Denisa 

Analizand a doua categorie de demersuri educative, este deremarcat  faptul ca pe 

parcursul intregului semestru, temele adoptate in cadrul orelor de consiliere si orientare 

scolara au fost conform noilor programe.Toti dirigintii si-au intocmit, inca de la inceputul 

anului scolar, planificarea orei de consiliere conform noilor norme. Pe tot parcursul 

semestrului au fost desfășurate activități extrașcolare, ce vor fi detaliate in prezentul 

raport. 

Cel de al treilea demers  a avut in vedere ca  activitatea  curriculara de la clasă să 

nu fie perturbata de activitățile extracuriculare  si  extrascoare, incercand in acest fel, ca 

raportul dintre aceste activitati educative sa fie in favoarea activitatilor de la clasa. In 

cadrul orelor de CDȘ au fost propuse teme de interes pentru elevi.  In școală s-au 

desfășurat următoarele CDȘ-uri : Educație pentru sănătate, Educație civica, Dezvoltarea 

abilităților pentru viață, Sănătate.Viață activă, Matematică distractivă. 
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Activități extrașcolare 

In data de 1 octombrie 2018 a avut loc in școala campania de voluntariat        

,, Ajuta un bunic” , in cadrul careia elevii claselor 0-VIII,  au donat alimente 

neperisabile pentru a ajuta persoanele varstnice de pe raza comunei Branesti, aflate 

in dificultati materiale. O parte din alimentele stranse au fost donate catre trei 

persoane varstnice, una dintre ele avand in grijă un copil minor a cărui mama a 

decedat . O altă parte din alimentele donate au fost duse la Azilul de bătrâni din 

cadrul Manăstirii Pasărea. 

 

Data de 5 octombrie 2018- Ziua Educației, a fost marcata prin diferite activități: vizionare 

de filme, pictura, activități sportive, activități de ecologizare a zonei din curtea scolii si 

imprejurimi. Educație Ecologică de Ziua Educației. Activități de ecologie desfățurate cu elevii 

claselor a V-a și a VIII-a. A fost ecologizată o parte din pădurea Cucu. 

5 octombrie 2018, Ziua internațională a educației – Scoala Primara Islaz           ( Clasa 

a II-a, inv. Marcu Aurelia). Activitatea a debutat printr-o discuție referitoare la înțelesul 

cuvântului ”educație”. Ce înseamnă educație și ce înseamnă să fii educat?  Am continuat prin 

găsirea unor personaje educate și mai puțin educate din lumea poveștilor.  Fiecare elev și-a ales 

personajul preferat și cuvântul cheie care îl caracterizează. În continuarea activității elevii au 

desenat cuvinte cu mesaje educative și motivaționale pe carea le-au pictat. În încheiere elevii au 

amenajat în holul școlii o expoziție cu lucrările realizate cu această ocazie.. 

 

In data de 9 octombrie d-na Zega Simina a desfasurat activitati cu clasele 

VII- VIII, prin care au fost comemorate victimele Holocaustului. 

 

In data de 16 octombrie am celebrat ,, Ziua Mondiala a sanatății”, prin organizarea unui ,, 

Târg de toamnă,, în cadrul căruia elevii au expus și vândut produse de casa, legume și fructe de 

sezon. . Banii strânși au fost donați pentru o școală din Republica Moldova, sat Puhoi cu care 

comuna noastră s-a înfrățit în cadrul unei ceremonii care a avut loc cu ocazia Zilei Nationale a 
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României, la care a participat și școala noastră.  Banii au fost donați în cadrul campaniei 

desfășurate în școală: Donează o carte pentru un frate- satul Puhoi. 

În perioada 23- 26.10..2017 - Dă block agresivității. Și glumele dor. Stop cyberbullying! 

Cele trei activități au fost încărcate pe platforma voluntapp.ro prin crearea unui cont propriu și 

semnarea unui contract de voluntariat. În urma derulării acestor activități, școala a semnat în 

ianuarie 2019 un acord de colaborare cu Organizația Salvați Copiii în cadrul proiectului național 

Ora de Net. 

23.10.2018- Introducere și vizionare filmulețe. Momente de reflecție ghidate. Prezentare 

material ppt despre cyberbulling. (50 minute) 

25.10.2018-  formarea echipelor și acordarea echipelor sarcina de a găsi soluții pentru a 

preveni sau rezolva cyberbullyingul, adoptând perspectiva fiecărui rol implicat (victimă, agresor, 

martor). Completare chestionar. . (50 minute) 

26.10.2018- Discuții libere. Completare chestionare. Mesaje și pictograme pentru a stopa 

fenomenul de cyberbullying. . (50 minute) 

În luna octombrie, elevii clasei Pregatitoare A sub îndrumarea doamnei Dobre Ioana,  

însoțiți de ariciul Sebastian și veverița Vivi, pe acorduri de Bach și Vivaldi și ajutați de 

scriitoarea Cristina Andone au pătruns în lumea cu ”Povești din Pădurea Muzicală” . Complice a 

fost Andreea Mărunțelu. 

In saptamana ,, Move Week”, desfasurata in luna octombrie 2018, elevii 

scolii, au sustinut activitati sportive in curtea scolii iar elevii scolii din Islaz au 

desfasurat diverse jocuri sportive . 

In data de 31 octombrie 2018, elevii scolii au desfasurat activitati cu prilejul 

Halloweenului. Elevii participanti la concursurile: The Pumpkin day, expozitie 

desene, dovleci plăcinte si concursul de costume, au fost rasplatiti cu diplome si 

premii. 

In luna octombrie au avut loc alegeri pentru alegerea membrilor Consiliului 

Consultativ al Elevilor. 
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Participare KITARRINO cu program artistic la serbările de Crăciun și Ziua 

Națională a României. 

 

9 noiembrie 2018- Lumea teatrului, Teatrul Așchiuță- București. Activitatea 

s-a desfășurat prin deplasarea la Căminul Cultural din localitatea Islaz și vizionarea unui 

spectacol de teatru pentru copii. Spectacolul de teatru "Spargatorul de nuci" este o piesă 

interactiva, educativa si muzicala, cu păpuși si actori, adresată copiilor din învățământul 

primar. 

 

In data de 18.11.2018, elevii școlii au participat la activitatea ,, Ziua fără fumat,,. 

29 noiembrie 2018- ” Prin jertfă s-a făcut Unirea” Activitatea a debutat printr 

intonarea Imnului național de către toți participanții. Am continuat cu prezentarea materialelor 

realizate de elevii clasei a VIII a A:„Eroi ai poporului român”,”Oameni de știință români și 

invențiile lor”,„România în Primul război mondial”, „Marea Unire din anul 1918”.A urmat un 

program artistic susținut de elevii claseloe a VI a A si a VI a B,a VIII a A și a VIII a B care au 

prezentat dansuri populare Românești și de corul șlcolii.La activitate au participat și doi 

invitați,foști elevi ai școlii noastre,Stoica Cornelia și Tone Nicușor.  

In luna noiembrie toti elevii claselor 0-VI au participat la concursul ,, 

Amintiri din copilarie”- etapa I, Scoala Gimnaziala nr.1 fiind organizator in 

parteneriat cu Editura Copilaria. ,,Amintiri din copilarie” fiind un concurs national, 

participand scoli din toate judetele tarii 

 

,,Campania 19 zile fara violență. Salvați iubirea”- campanie desfășurată în perioada 

1.11- 19.11.2018 și marcată prin activități specifice temei.  

 

101 antreprenori la clasă- Proiect Junior Achievement derulat în cadrul Global 

Entrepreneurship Week 2018-.Invitarea la clasă a unui antreprenor voluntar din comunitatea 

locală de afaceri- derulat in luna noiembrie. Au fost invitate la clasă: Udrea Cristina (Cabinet 

veterinar) și Enache Florina ( afacere cu birotică și papetărie, librărie) 
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In data de 29 .11.2018,  a fost desfășurată activitatea ,, Ziua Mondială anti 

SIDA,,- sub cordonarea Consilierului educativ. Mărunțelu Daniela, sub coordonarea 

consilierului educativ, a realizat un poster cu care a participat la concursul ,, Fii 

inspirat!,, organizat de UNOPA.  

In data de 29.11.2018, elevii claselor primare și gimnaziale au susținut un 

program artistic ,, Noi suntem romani,, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei.  

Expozitie de lucrari (pe holul scolii) cu tema 1 Decembrie – Ziua Nationala a 

Romaniei (noiembrie 2018) 

Expozitie de lucrari pe diverse teme: natura statica, peisaje, non-culori, cerc 

cromatic (octombrie-decembrie 2018) 

In luna noiembrie, elevii scolii au participat la concursul desfasurat online :,, 

Profu de mate”. 

 

” Targul copiilor”- Activitatea s-a desfășoarat pe fondul sărbătorilor de 

iarnă Zilei, targ ce a presupus prezentarea produselor realizate de copii si implicarea 

lor in promovarea si actiunea de vanzare-cumparare a acestora. Activitatea a fost 

coordonata de d-na Ungurenci Georgeta. 

In luna decembrie in scoala au fost derulate mai multe proiecte :  

 „Fii tu Moș Crăciun!”-proiect realizat împreună cu elevii clasei a VII aA-prof.Zega 

Simina 

 ,,Fii bun, fii Mos Craciun”- in cadrul caruia au fost donate hainute unor elevi din 

scoala, a caror situatie materiala este precara. 

 ‘’In asteptarea lui Mos Craciun”- serbari scolare. Elevii au primit cadouri de la 

Primaria Branesti. 

In data de 20 decembrie 2018, elevii claselor primare insotiti de d-nul de religie, au 

primit Sfanta Taina a Spovedaniei si a Impartasaniei la biserica locala. 
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20.12.2018- Festivalul  colindelor  ilfovene, O ce veste minunată,  organizat de 

CCD-Ilfov. Au participat elevii clasei a IV-a si grupul Kitarrino. 

In scoala la nivelul fiecărei clase s-a desfășurat ,, Moș Crăciun secret”- elevii dăruind 

cadouri colegilor. 

18- 22 dec 2018 –In asteptarea Mosului… Serbarea de Craciun la Caminul Cultural din 

Islaz și Căminul Cultural Brănești. Au participat elevii claselor 0-IV, sub coordonarea d-nelor 

invățătoare. 

19.12.2018 - ” Noi suntem colindători”Activitatea a debutat printr-o vizită la societatea 

Makita unde elevii clasei a II-a B împreună cu elevii clasei pregătitoare B au susținut un program 

de colinde în fața spectatorilor din interiorul Societății Makita. Activitatea a continuat cu o vizită 

la Primăria Brănești unde, în aceeași formație, copiii au colindat pe cei care lucrează în acest loc. 

Elevii au fost răsplățiți  cu mici pachețele, în mod tradițional. 

 

21.12.2018- Serbare de Crăciun, elevii claselor V-VIII. Elevii au pregătit momente 

artistice sub coordonarea d-nelor diriginte. Elevii școlii au fost răsplătiți cu cadouri din partea 

Consiliului Local. 

Decembrie 2018- deplasare Cinema București, vizionare film The Grinch , dna 

Ungurenci Georgeta, clasa a  IV-a. 

,, Citim împreună”, elevii clasei a IV-a B sub coordonarea dnei Ungurenci Georgeta, 

au petrecut săptămânal  citind o carte. 

 

15.01.2019- MARELE POET NAŢIONAL Mihai Eminescu . Momente literar-artistic 

– recitari de poezii scrise de Mihai Eminescu de catre elevii claselor Preg-VIII sub indrumarea 

doamnelor profesoare. 

In data de 24 ianuarie au fost realizate diverse activitati: cantece, postere,  pentru a 

marca ,, Mica Unire. 
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Clubul de lectură organizat de Ungurenci Georgeta cu elevii clasei a IV-a B. 

Vacanța intersemestrială- Tabără de ski, Predeal,  organizată de d-na Geambașu 

Roxana cu un grup de 10 elevi ai școlii. 

In data de 11 martie 2019, elevii scolii au participat la Festivalul International al 

Localitatii Branesti- Ziua Cucilor, in urma căruia elevii participanți au fost premiați de către 

Consiliul local, cu o excursie la Râșnov 

Organizarea de către prof. Ilie Iustina, la nivel local, a evenimentului „Ora 

Pamantului” 30 martie 2019. 

Campionatul National Scolar de Sah „Individual GSL. 

 

Titlul proiectului: Şă știi mai multe, să fii mai bun”- 15.04.2019- 19.04.2019 

 Scopul proiectului a vizat îmbunătăţirea competenţelor sociale, digitale, nivelul 

cooperării, orientarea în carieră,  nivelul comunicării verbale şi nonverbale,  nivelul creativităţii 

prin: 

Procesul de învăţare prin joc; 

Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor; 

Organizarea adecvată a ambientului educativ; 

Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare; 

Stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.  

Vizitarea unor instituții 
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Ziua Interval 
orar 

Titlul/denumirea 
activității  

Tipul activității 
(cultural-artistic, 
tehnico-ştiinţific, 
sportiv-turistic, 

cetăţenie democratică 
etc.) 

Modalitate de 
organizare/ 
desfăşurare 

(voluntariat, şezătoare, 
excursie, expoziţie etc.) 

Locul 
desfășurării 

Coordonator 
activitate 

Participanți Instituții 
partenere 
(dacă este 

cazul) 

Obiective urmărite Evaluarea 
activitatii 

  

Z
iu

a 
tu

ri
st

ic
ă 

L
U

N
I, 

15
  a

p
ri

lie
 2

01
9 7.00-

22.00 
Excursie 

Pietroșani 
turistic, artistic, 

cultural 
excursie Pietroșani 

Geambasu 
Roxana , 
Stanciu 
Rodica, 
Gheorghe 
Mariana, 
Ungurenci 
Georgeta, 
Dobre Ioana, 
Stere 
Mihaela, Nuțu 
Elena, 
Grigore Alina, 
Arsene 
Floarea, Ivan 
Irina 

Elevii 
claselor 0-
IV 

  cunoasterea unor 
obiective de 
interes turistic, 
încodeiere de 
ouă 

Fotografii ,  

08.00-
12.00 

NE JUCAM IN 
LUMEA LEGO - 

VIZIONAREA 
UNEI PIESE DE 

TEATRU LA 
CAMINUL 

CULTURAL DIN 
ISLAZ  

cultural-
artistica 

tehnic, cultural  
Scoala 

primara Islaz 

Enache 
Adriana, 
Vasile Aurelia 

elevii 
claselor 0-
IV, Islaz 

  realizarea unor 
lucrari din piese 
lego 

diplome 
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12.00-
16.00 

Întreceri 
sportive 

Educatie 
pentru sanatate 
si stil de viata 

sanatos 

concursuri 
sportive 

Scoala 
Gimnaziala 

Nr.1, Branesti 

Dobre Mihai, 
Ungurenci 
Constantin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elevilor 
claselor V-
VIII 

  Dezvoltarea 
armonioasă prin 
sport 

fotografii, 
diplome,  

07.00-
24.00 

Excursie 
Sighișoara 

turistic, artistic, 
cultural 

excursie, vizite 
obiective turistice 

sighișoara 

 Dragnea 
Oana, Stancu 
Mariana, 
Badea 
Tatiana, 
Gheorghița 
Cristiana, 
Zega Simina, 
Mărunțelu 
Andreea 
 
 
 
 
 
 
 
 

elevii 
claselor V-
VIII 

  Vizitarea unor 
obiective din 
Patrimoniul 
Unesco, 
cunoașterea unor 
obiective de 
interes turistic, 
socializarea 
elevilor în diferite 
contexte,  

fotografii, 
diplome 
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M
ar

ti
, 

16
.0

4.
20

19
-C

u
lt

u
ra

l-
ar

ti
st

ic
ă,

   

08.00-
15.00 

O zi la operetă 
Cultural-
artistică 

Vizionarea unei 
piese de operetă 

Opera 
comică 

Geambasu 
Roxana , 
Stanciu 
Rodica, 
Gheorghe 
Mariana, 
Ungurenci 
Georgeta, 
Dobre Ioana, 
Stere 
Mihaela, Nuțu 
Elena, 
Grigore Alina, 
Arsene 
Floarea, Ivan 
Irina 

elevii 
claselor 0-
IV, Islaz și 
Brănești 

  dezvoltarea 
simțului artistic 

fotografii 

8.00-
12.00 

Scoli pentru un 
viitor verde 

Educatie 
ecologica si 

protectia 
mediului 

Amenajarea 
spatiului verde 

Scoala 
Gimnaziala 

Nr.1, Branesti 

Geambasu 
Roxana, 
Grigore Alina, 
Dobre Ioana 

elevii 
claselor 0-
IV 
 
 
 
 
 
 
 

  Formarea si 
cultivarea 
interesului pentru 
in frumusetarea 
zonei 

fotografii 

13.00-
15.00 

Consiliere și 
orientare 

  
Vizitarea Liceelor 

de pe raza 
comunei Brănești 

  

Aydin 
Anișoara 

elevii 
claselor a 
VII-a și a 
VIII-a 
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10.00-
18.00 

 Deplasare Mall 
cultural- 
artistică 

Vizionare film Mega Mall  

Duminica 
Laura 

Clasa a VI-
a B 

    
 
 
 
 
 
 

Fotografii,  

12.00-
16.00 

Atelier de 
pictură 

Cultural-artistic 
Ateliere de lucru-

pictură și 
încondeiere ouă 

Scoala 
Gimnaziala 

Nr.1, Branesti 

Micu Ionel elevii 
claselor V-
VIII 

  Importanta 
simturilor in arta 
vizuala 

Diplome, 
Expozitie,  

07.00-
24.00 

Excursie 
Sighișoara 

turistic, artistic, 
cultural 

excursie, vizite 
obiective turistice 

Sighișoara 

 Dragnea 
Oana, Stancu 
Mariana, 
Badea 
Tatiana, 
Gheorghița 
Cristiana, 
Zega Simina, 
Mărunțelu 
Andreea 

elevii 
claselor V-
VIII 

  Vizitarea unor 
obiective din 
Patrimoniul 
Unesco, 
cunoașterea unor 
obiective de 
interes turistic, 
socializarea 
elevilor în diferite 
contexte,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fotografii, 
diplome 
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8.00-
12.00 

Încodeiere de 
ouă 

artistic pictură de ouă 
Scoala 

Primara Nr.1, 
Islaz 

Enache 
Adriana, 
Vasile Aurelia 

Elevii 
claselor 0-
IV 

    Diplome 

8.00-
12.00 

Legoteca tehnic 
Construcții cu 

piese lego 

Scoala 
Gimnaziala 

Nr.1, Branesti 

Geambasu 
Roxana , 
Stanciu 
Rodica, 
Gheorghe 
Mariana, 
Ungurenci 
Georgeta, 
Dobre Ioana, 
Stere 
Mihaela, Nuțu 
Elena, 
Grigore Alina, 
Arsene 
Floarea, Ivan 
Irina 

Elevii 
claselor 0-
IV 

    diplome, 
fotografii 

12.00-
18.00 

Sportul pentru 
toti 

Educatie 
pentru sanatate 
si stil de viata 

sanatos 

Intreceri sportive- 
fotbal, volei, 

baschet, tenis de 
masa, sfoara, sah, 

Scoala 
Gimnaziala 

Nr.1, Branesti 

Gheoghe 
Dan, Dolocan 
Gabriela, 
Duminica 
Laura  

Elevii 
claselor V-
VIII 

  Dezvoltarea 
motrica si psiho-
somatica 

diplome, 
Fotografii 

12.00-
16.00 

Ziua Școlii- 160 
de ani de la 

înființare 

Cultural-
artistică 

Copiii au talent- 
program artistic 

Scoala 
Gimnaziala 

Nr.1, Branesti 

Stancu 
Mariana, 
elevii CCE 

elevii 
claselor V-
VIII 

  dezvoltarea 
simțului artistic 

fotografii, 
Prezentare 
filmuleț 
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8.00-
12.00 

ORA DE NET- 
FOLOSIREA 
CREATIVA A 

INTERNETULUI - 
PREZENTARE-  
LA CAMINUL 

CULTURAL DIN 
ISLAZ 

tehnic,  
Activități despre 

siguranța in 
mediul online 

Scoala 
Primara Nr. 1, 

Islaz, 
Căminul 

Cultural Islaz 

Enache 
Adriana, 
Vasile Aurelia 

elevii 
claselor 0-
IV 

    Diplome 

08.00-
12.00 

Vizionare film 
cultural-
artistica 

vizionare film 
Scoala 

Gimnaziala 
Nr.1, Branesti 

Geambasu 
Roxana , 
Stanciu 
Rodica, 
Gheorghe 
Mariana, 
Ungurenci 
Georgeta, 
Dobre Ioana, 
Stere 
Mihaela, Nuțu 
Elena, 
Grigore Alina, 
Arsene 
Floarea, Ivan 
Irina 

elevii 
claselor 0-
IV 

    Fotografii,  

8.00-
12.00 

Legoteca tehnic 
Construcții cu 

piese lego 

Scoala 
Gimnaziala 

Nr.1, Branesti 

Geambasu 
Roxana , 
Stanciu 
Rodica, 
Gheorghe 

Elevii 
claselor 0-
IV 

    diplome, 
fotografii 
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Mariana, 
Ungurenci 
Georgeta, 
Dobre Ioana, 
Stere 
Mihaela, Nuțu 
Elena, 
Grigore Alina, 
Arsene 
Floarea, Ivan 
Irina 

13.00-
16.00 

Vizionare film- 
Hoțul de cărți 

cultural-
artistica 

vizionare film 
Căminul 
Cultural 
Brănești 

Micu Ionel, 
Zega Simina 

Elevii 
claselor 0-
IV 

    Fotografii,  

10.00-
18.00 

 Deplasare Mall 
cultural- 
artistică 

Vizionare film Mega Mall  
Duminica 
Laura 

Clasa a VI-
a B 

    Fotografii,  

11.00-
13.00 

Siguranța 
elevilor 

  
Activitate cu 

Poliția Română 

Scoala 
gimnaziala 

nr.1, 
Branesti, 

Ilfov 

Stancu 
Mariana, 
Duminică 
Laura 

Elevii clasei 
a  a VI-a B, 
a VII-a A 

CCD-Ilfov, 
Asociatia 
Culturala 
Branesti 

  fotografii, 
portofoliu, 
prezentare 
power-point,  

10.00-
16.00 

Vizită la 
Institutul de 

Crimininalistică 
științific atelier de lucru 

Institutul de 
Criminalistică 

Mărunțelu 
Andreea, 
Tăsloveanu 
Angel 

Elevii clasei 
a VII-a B 

  familiarizarea 
elevilor cu 
tehnicile folosite 
în criminalistică 

Fotografii,  

10.00-
12.00 

Matematica 
aplicata 

stiintific atelier de lucru 

Scoala 
gimnaziala 

nr.1, 
Branesti, 

Ilfov 

Gheorghiță 
Cristiana și 
Dragnea 
Oana 

Elevii 
claselor a  
VIII-a  A, B 

  aplicarea 
cunoștințelor în 
diferite contexte 

Fotografii, 
decupaje, 
desen tehnic 
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8.00-
10.00 

Calatorind in 
Padurea 
Pustnicu 

  vizită 
Scoala 

Primara nr.1, 
Islaz 

  Elevii 
claselor 0- 
IV 

  dezvoltarea 
muncii in echipa, 
dobandirea de 
abilitati practice 

expozitii, 
fotografii 

08.00-
12.00 

Întreceri 
sportive 

Educație 
pentru sănătate 

întreceri sportive 
Scoala 

Gimanaziala 
Nr.1, Branesti 

Ungurenci 
Costin, Dobre 
Mihai, 
Ungurenci 
Georgeta 

Elevii 
claselor 
0_IV 

  utocunoastere,  Chestionare 

12.00-
14.00  

Erasmus+ artistică atelier de lucru 
Scoala 

Gimanaziala 
Nr.1, Branesti  

Aydin 
Anișoara 

Elevii cls. a 
VIII-a B 

  Relizare măști 
pentru proiect 

produsul finit 

12.00-
17.00 

Educatie pentru 
traditie- 

Festivalul 
floriilor 

artistico-
culturala 

Tradiții de Paste 

CCD-Ilfov, 
Căminul 
Cultural 
Brănești 

Sebe Ovidiu,  Elevii 
claselor a 
0-VIII 

CCD-Ilfov, 
Asociatia 
Culturala 
Branesti 

promovarea artei 
populare, ca 
mijloc de 
pastrare a 
valorilor morale, 
descoperirea de  
catre elevi a 
valorilor 
traditionale 

fotografii 
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SNAC 
 
 I. TABEL RAPORTARE 
 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

activității 

Descrierea activității Obiective 

propuse 

Durata și 

intervalul 

activității 

Responsabili 

activitate 

Indicatori 

realizare 

obiective. 

Concluzii 

Rezultate statistice 

1.  Săptămâna legumelor 

şi fructelor donate 

Activitatea social-caritabilă a 

presupus strângerea de fructe și 
legume care au fost donate către 
familiile cu dificultăți financiare 
ale elevilor școlii. 
Elevii voluntari au dat dovadă de 
angajament, implicare şi 
responsabilitate, manifestându-şi 
dorinţa de a trăi într-o societate 

unită şi solidară. Aşadar, 
activitatea a avut un dublu impact 
deoarece elevii au învăţat că 
sprijinul civic şi generozitatea nu 
sunt dependente doar de partea 
materială, ci şi de cea afectivă. 

- formarea spiritului 

civic; 
- sensibilizarea copiilor 
cu privire la nevoile 
celorlalţi 
- consolidarea abilităţilor 
copiilor de a trăi 
împreună cu ceilalţi, într-
o societate unică şi 

solidară, în care contează 
valenţele umanitare, 
implicarea, 
angajamentul, 
responsabilitatea. 

noiembrie 2018 Coord.: Prof. 

Stancu Mariana 
Toate cadrele 
didactice  

Acțiunile concrete 

au presupus: 
- realizarea unor 
afișe de  
popularizare a 
acțiunii în rândul 
elevilor din 
școală; 
 - indentificarea 

beneficiarilor; 
- monitorizarea 
colectării zilnice a 
fructelor și 
legumelor și 
depozitarea 
acestora; 
- donarea 

produselor 
colectate. 
În conluzie, s-a 
reușit participarea 
activă a 
profesorilor 
alături deun 
număr mare de 

elevi la activitate. 
Beneficiari au fost 
familiile a 20 de 
elevi ai școlii. 

Voluntari: 

- elevi implicaţi: 112; 
- cadre didactice și personal 
administrativ: 30; 
Cantitatea aproximativă a 
fructelor şi legumelor donate: 
300 kg de legume și fructe (200 
kg colectate de la clasele 
primare și 100 kg de la clasele 

gimnaziale). 
- 100% obiective îndeplinite. 

2.  Surprizele toamnei Valorificând conceptele specifice 
activităților din domeniul 
recreativ-educațional, atelierele de 
artă “Fanteziile toamnei” au avut 

- stimularea mentală, 
integrarea socială și 
dezvoltarea mai amplă a 
abilităților copiilor prin 

septembrie 2018 Prof. Stanciu 
Rodica  
Înv. Stere Mihaela 

În cadrul 
atelierelor de artă 
organizate s-au 
desfășurat acțiuni 

Voluntari: 
- elevi implicaţi: 48; 
- cadre didactice: 25; 
- decorarea sălilor de clasă și a 
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ca scop afirmarea şi stimularea 
potenţialului artistic al elevilor din 
învǎţǎmântul primar și gimnazial. 

Elevii implicați în activități au 
putut descoperi și aprofunda 
diverse tehnici și metode artistice 
cu ajutorul cărora au surprins 
frumuseţea anotimpului toamna. 

activități recreative, de 
imaginație și terapeutice;  
- dezvoltarea și 

cultivarea creativității, a 
sensibilității și a 
potențialului artistic al 
elevilor;  
- educarea sentimentelor 
de prietenie, toleranță, 
armonie și bună 
dispoziție în relațiile cu 

copii din alte grupuri 

prin care s-au 
utilizat concret 
diverse tehnici de 

realizare a 
compozițiilor 
plastice, în 
vederea redării 
chipului Toamnei 
prin pictură, 
precum și acțiuni 
de colectare a 

unor frunze de 
culori și forme 
diferite, ce au fost 
ulterior folosite în 
realizarea unor 
colaje. 
S-a reușit 
implicarea unui 
număr relativ 

mare de elevi în 
cadrul atelierelor 
S-a reușit 
stimularea 
creativității 
elevilor și o bună 
colaborare între 
aceștia. 

holurilor școlii cu produsele 
artistice ale copiilor. 
- realizarea unei expoziții. 

- 100% obiective îndeplinite. 

3. Campioni speciali Activitățile reacreativ-sportive au 
reiterat importanța educației prin 
sport, propunând o serie de acțiuni 
din domeniul recreativ-
educațional. Scopul principal a 
fost de a antrena un număr cât mai 
mare de elevi în jocuri, întreceri, 
ștafete – totul în vederea cultivării 

relațiilor de prietenie, de 
colaborare, a inițiativei și 
imaginației creatoare în activitatea 
sportivă.  
Prin intermediul activităților 
realizate, copiii au înțeles 
importanța fortificării 
organismului, a întăririi sănătății, 

- fortificarea 
organismului și sporirea 
capacității de muncă 
fizică și intelectuală a 
elevilor; - valorificarea 
deprinderilor și 
priceperilor motrice 
însușite la orele de 

educație fizică într-o 
competiție;  
- satisfacerea dragostei 
pentru mișcare și joc în 
aer liber; 
- formarea deprinderilor 
de organizare în timp util 
și reconfortant a timpului 

octombrie 2018 Prof. Mauntelu 
Andreea  
Prof. Grigore 
Alina 
Prof. Adriana 
Enache 
 

Proiectul a fost 
împărțit în 2 
secțiuni: Jocuri 
sportive și 
Ștafete/parcursuri 
sportive.  
Secțiunea Jocuri 
sportive a 

implicat 
organizarea de 
jocuri sportive 
adaptate la vârsta 
elevilor 
participanți 
(Nimerește bine!, 
Mal și lac, 

Voluntari: 
- elevi implicaţi: 50; 
- cadre didactice: 15. 
- depistarea elevilor cu reale 
aptitudini pentru sport 
- 100% obiective îndeplinite. 
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și-au dezvoltat dragostea pentru 
mișcare și trăsăturile pozitive de 
caracter, precum și deprinderile de 

comportare civilizată și spiritul de 
fair-play într-o competiție 
sportivă. 

liber;  
- dezvoltarea trăsăturilor 
pozitive ale caracterului 

și personalității elevului. 

Țintește cutia de 
conserve!, 
Aruncarea 

greutății, 
Echilibristul, 
Aruncarea cu 
cercuri), la fel ca 
și jocurile din 
Secțiunea Ștafete-
Parcursuri 
sportive. 

S-a reușit 
participarea activă 
a profesorilor 
alături deun 
număr mare de 
elevi la activitate. 
 

4.  Zilei internaționale a 

persoanelor vârstnice 
– Ajută un bunic 

Mobilizarea voluntarilor și 

activitățile social-caritabile de 
colectare și de donare desfășurate 
au avut un dublu impact, elevii 
învățând că sprijinul civic şi 
generozitatea implică atât partea 
materială, cât și cea afectivă, 
valența educativă cea mai 
importantă având-o vizitele 

realizate de voluntari la 
beneficiari. 

- sensibilizarea copiilor 

cu privire la nevoile 
celorlalţi 
- formarea spiritului 
civic; 
- formarea deprinderilor 
de organizare în timp util 
și reconfortant a timpului 
liber;  

- dezvoltarea trăsăturilor 
pozitive ale caracterului 
și personalității elevului. 

octombrie 2018 

 

 

Prof. Simina Zega 

Prof. Călin Iulia  
Prof. Geambașu 
Roxana 
Prof. Dobre Ioana 
 
 

Activitățile 

concrete au 
presupus: 
indentificarea 
beneficiarilor, 
monitorizarea 
colectării zilnice a 
alimentelor, 
donarea 

produselor 
colectate. 
S-a reușit 
implicarea unui 
număr relativ 
mare de elevi, dar 
și cadre didactice 

Voluntari: 

- elevi implicaţi: 60; 
- cadre didactice+ personal 
administrativ: 15  
Cantitatea aproximativă: 
aproximativ 150 kg de produse 
alimentare neperisabile.  
Beneficiari: 10 vârstnici din 
localitatea Brănești. 

- 100% obiective îndeplinite. 

5. Târgul de toamnă Această activitate social-

educaţională a presupus 
planificarea și organizarea unui 
târg de toamnă, cu prezentare și 
degustare de produse tradiționale 
românești. 
 

- dezvoltarea abilităților 

personale privind 
inițiativa, dedicația și 
practica prin participarea 
la desfășurarea 
proiectelor de acțiune 
comunitară, a abilităților 
de comunicare eficientă, 
de lucru în echipă, de 

asumare a 

noiembrie 2018 Prof. Ungurenci 

Georgeta 
Prof. Gheorghe 
Mariana 
Prof. Nuțu Elena 
 
 

S-a reușit 

implicarea unui 
număr relativ 
mare de elevi, dar 
și cadre didactice.  
Rezultate 
aşteptate au fost 
satisfacţia și 
mulţumirea în 

rândul 

- elevi implicaţi: 50; 

- cadre didactice și personal 
administrativ: 15.  
Părinți: 5 
- 100% obiective îndeplinite. 
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responsabilităților 
- dezvoltarea 
competențelor 

antreprenoriale 
- formarea deprinderilor 
de organizare a timpului 
liber. 

participanților și 
târgul cu 
prezentare și 

degustare de 
produse 
tradiționale 
românești. 

6. Felicitare pentru 
prietenul meu 

Desfășurarea de activități 
educative (confecționarea de 
felicitări și momente artistice) cu 
ocazia apropierii sărbătorilor de 

iarnă 

- solidaritate 
- înțelegerea problemelor 
celor din jur 
- stimularea creativității 

decembrie 2018 Prof. Rodica Gîță 
Toate cadrele 
didactice 

S-a reușit 
implicarea unui 
număr relativ 
mare de elevi 

S-a reușit 
stimularea 
creativității 
elevilor și o bună 
colaborare între 
aceștia și elevii cu 
cerințe educative 
speciale. 

- 100% obiective îndeplinite. 

7. Dăruind vei dobândi. 
Fii Bun, Fii Moș 
Crăciun!  

Campanie de voluntariat pentru 
colectarea de haine, cărți și 
donarea de articole de papetărie 
pentru elevi defavorizați economic 
si social 
 

- formarea spiritului 
civic; 
- sensibilizarea copiilor 
cu privire la nevoile 
celorlalţi 
- consolidarea abilităţilor 
copiilor de a trăi 
împreună cu ceilalţi, într-

o societate unică şi 
solidară 
- colectare haine și cărți 
pentru  elevi defavorizati 
economic si social 
- donare de articole de 
papetărie pentru elevi 
defavorizati economic  

decembrie 2018 Coord.: Prof. 
Geambașu 
Roxana 
Toate cadrele 
didactice 

S-a reușit 
implicarea unui 
număr relativ 
mare de elevi, dar 
și cadre didactice.  
Rezultate 
aşteptate au fost 
satisfacţia și 

mulţumirea în 
rândul 
participanților și 
implicarea lor în 
găsirea de soluții 
pentru probleme 
ale comunității.  

Voluntari: 
- elevi implicaţi: 60; 
- cadre didactice și personal 
administrativ: 25; 
Cantitatea aprox. a hainelor 
donate: 200 kg. 
Beneficiari: 18 elevi din 
localitatea Brănești și familiile 

lor. 
- 100% obiective îndeplinite. 
 

8. Confecționare de 
mărtișoare  
 

Această activitate recreativ-
educațională a avut ca principal 
scop realizarea unor ateliere de 
confecționare de mărțișoare 
handmade cu o compoziție mixtă, 
implicând elevi din clase și cicluri 
diferite în vederea realizării unui 

program de „peer learning” dar și 
pentru pregătirea târgului de 

- dezvoltarea și 
cultivarea creativității, a 
sensibilității și a 
potențialului artistic al 
elevilor;  
- orientarea elevilor către 
colectarea selectivă și 

folosirea materialelor 
reciclabile 

februarie 2018 Coord.: Prof. 
Ungurenci 
Georgeta 
Toate cadrele 
didactice 

Acțiunile din 
cadrul atelierelor 
de confecționare 
de mărțișoare au 
presupus 
utilizarea de 
tehnici diverse de 

realizare a 
marțișoarelor, 

Voluntari: 
- elevi implicaţi: 70; 
- cadre didactice: 30; 
- pregătirea standurilor pentru 
târgul de mărțișoare. 
- 100% obiective îndeplinite. 
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mărțișoare din luna martie. - integrarea socială, 
stimularea cognivă și 
dezvoltarea mai amplă a 

abilităților copiilor prin 
activități recreative, de 
imaginație și terapeutice;  
- educarea sentimentelor 
de prietenie, toleranță, 
armonie și bună 
dispoziție în relațiile cu 
copii din alte grupuri 

precum și acțiuni 
de selectare a 
unor materiale 

reciclate, ce au 
fost ulterior 
folosite în 
realizarea 
mărțișoarelor. Un 
rol important l-a 
avut deschiderea, 
cooperarea și 

colaborarea în 
grupuri eterogene 
ca vârstă. 
S-a reușit 
implicarea unui 
număr relativ 
mare de elevi în 
cadrul atelierelor 
S-a reușit 

stimularea 
creativității 
elevilor și o bună 
colaborare între 
aceștia. 
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9. Jocuri de iarnă 
(săniuș, patinaj, 
oameni de zăpadă 

etc.) 

Scopul principal a fost de a 
antrena un număr cât mai mare de 
elevi în jocuri de iarnă (săniuș, 

patinaj, oameni de zăpadă, etc). 
Prin intermediul activităților 
realizate, copiii au înțeles 
importanța fortificării 
organismului, a întăririi sănătății, 
și-au dezvoltat dragostea pentru 
mișcare și trăsăturile pozitive de 
caracter, precum și deprinderile de 

comportare civilizată și spiritul de 
fair-play într-o competiție 
sportivă. 

- dezvoltarea 
deprinderilor și 
priceperilor motrice 

însușite la orele de 
educație fizică într-o 
competiție;  
- fortificarea 
organismului; 
- satisfacerea dragostei 
pentru mișcare și joc în 
aer liber; 

- dezvoltarea trăsăturilor 
pozitive ale caracterului 
și personalității elevului; 
- cooperare și 
solidaritate. 

februarie 2019 Prof. Dobre Mihai 
Prof. Ungurenci 
C. 

Prof. Grigore 
Alina 
Prof. Stere 
Mihaela 
 

S-a reușit 
implicarea unui 
număr relativ 

mare de elevi, dar 
și cadre didactice.  
Rezultate 
aşteptate au fost 
implicarea în 
activitățile 
sportive – 
întreceri cu sania, 

patinaj, concurs 
de făcut oameni 
de zăpadă și 
igluu-uri, dar și 
satisfacţia și 
mulţumirea în 
rândul 
participanților 

Voluntari: 
- elevi implicaţi: 90; 
- cadre didactice: 25. 

- 100% obiective îndeplinite. 

10. Târg de mărțișoare Organizarea unei expoziții cu 
vânzare, strângerea de fonduri 
pentru copii proveniți din familii 
defavorizate. 

- strângerea de fonduri 
pentru copii proveniți din 
familii defavorizate 
- dezvoltarea abilităților 
personale privind 
inițiativa, dedicația și 
practica prin participarea 
la desfășurarea 

proiectelor de acțiune 
comunitară, a abilităților 
de comunicare  eficientă, 
de lucru în echipă, de 
asumare a 
responsabilităților 
- dezvoltarea 
competențelor 
antreprenoriale 

- formarea deprinderilor 
de organizare în timp util 
și reconfortant a timpului 
liber. 

martie 2019 Coord.: Prof. 
Geambasu 
Roxana 
Toate cadrele 
didactice 

S-a reușit 
implicarea unui 
număr relativ 
mare de elevi în 
confecționarea 
produselor. 
S-a reușit 
stimularea 

creativității 
elevilor și o bună 
colaborare între 
aceștia. 
Comunicarea 
susținută între 
elevi-cadre 
didactice-părinți. 

- elevi implicaţi: 70; 
- cadre didactice și personal 
administrativ: 15.  
Părinți: 15 
- 100% obiective îndeplinite. 

11. Sărbatoarea Cucilor 
– Brănești 

Eveniment de promovare a 
peisajului cultural local prin 
organizarea unui concurs de măști 

și costume tradiționale locale 

- dezvoltarea abilităților 
personale privind 
inițiativa și practica prin 

participarea la 

martie 2019 Toate cadrele 
didactice 

S-a reușit 
implicarea unui 
număr mare de 

elevi în 

- elevi implicaţi: 150; 
- toate cadrele didactice.  
Părinți: 20 

- 100% obiective îndeplinite. 
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desfășurarea proiectelui, 
a abilităților de 
comunicare  eficientă, de 

lucru în echipă, de 
asumare a 
responsabilităților 
- stimularea creativtății, a 
sensibilității și a 
potențialului artistic al 
elevilor;  
- stimularea spiritului 

civic; 
- conectarea la tradiții și 
obiceiuri specifice 
comunității atât pentru a 
înțelege și aprecia istoria 
comunității, cât și pentru 
a o promova pe plan 
local și național. 

confecționarea 
măștilor și 
costumelor 

tradiționale locale 
S-a reușit 
stimularea 
creativității 
elevilor și o bună 
colaborare între 
aceștia. 
Comunicarea 

susținută între 
elevi-cadre 
didactice-părinți. 

12. Felicitări și târguri de 
Paște 

Activitățile au avut ca scop 
implicarea elevilor în 
confecționarea de felicitări de 
Paște și organizarea unor târguri 
cu vânzare pentru , strângerea de 
fonduri pentru copii proveniți din 
familii defavorizate.  

- strângerea de fonduri 
pentru copii proveniți din 
familii defavorizate 
- dezvoltarea abilităților 
personale privind 
inițiativa și practica prin 
participarea la proiect, a 
abilităților de comunicare  

eficientă, de lucru în 
echipă, de asumare a 
responsabilităților 
- dezvoltarea 
competențelor 
antreprenoriale 
- formarea deprinderilor 
de organizare a timpului 
liber. 

- dezvoltarea și 
cultivarea creativității, a 
sensibilității și a 
potențialului artistic al 
elevilor;  
- integrarea socială, 
stimularea cognivă și 
dezvoltarea mai amplă a 

aprilie 2019 Coord.: Prof. 
Stanciu Rodica 
Toate cadrele 
didactice  

S-a reușit 
implicarea unui 
număr relativ 
mare de elevi în 
confecționarea 
felicitărilor și 
organizarea 
târgurilor. 

S-a reușit 
stimularea 
creativității 
elevilor și o bună 
colaborare între 
aceștia. 
Comunicarea 
susținută între 
elevi-cadre 

didactice-părinți. 

- elevi implicaţi: 80; 
- 25 cadre didactice.  
Părinți: 5 
- 100% obiective îndeplinite. 
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abilităților copiilor prin 
activități recreative, de 
imaginație și terapeutice;  

- educarea sentimentelor 
de prietenie, toleranță, 
armonie în relațiile cu 
copii din alte grupuri 

13. Ziua Pământului – 
activități dedicate 
Pământului 

Începând cu o vizită la stația de 
epurare Brănești și cu explorarea 
pădurilor din comunitate, elevii au 
fost implicați în acțiuni ecologice 

de depistare a unor probleme de 
mediu din zona în care trăiește 
fiecare, urmând ca pentru fiecare 
problemă depistată să găsească 
soluții de remediere. 

- educarea elevilor cu 
privire la necesitatea 
prețuirii aurului verde al 
țării noastre 

- implicarea în activități 
care să antrezenze 
conștientizarea 
importanței protejării 
mediului înconjurător; 
- dezvoltarea simțului și 
atitudinii de protecție a 
apelor 

- realizarea unor 
investigații de mediu 

aprilie 2019 Coordonator: 
Prof. Stancu 
Mariana 
Prof. Gîță Rodica 

Prof. Ivan Irina 
 

S-a reușit 
implicarea unui 
număr mare de 
elevi și o bună 

colaborare între 
elevi și ăntre elevi 
și cadre didactice 

- elevi implicaţi: 60; 
- 8 cadre didactice.  
- 100% obiective îndeplinite. 

14. Ziua copilului Ativitatea a fost organizată în două 
etape pe parcursul cărora s-a 
urmărit satisfacerea dragostei 
pentru mișcare, muzică și joc. 
Activitățile au reiterat importanța 
educației și a terapiei prin sport, 

muzică și mișcare propunând o 
serie de acțiuni din domeniul 
recreativ-educațional. Scopul 
principal a fost de a antrena un 
număr cât mai mare de elevi în 
jocuri, întreceri, ștafete, în vederea 
cultivării relațiilor de prietenie, de 
colaborare, a inițiativei și 

imaginației creatoare în activitatea 
sportivă. 

- fortificarea 
organismului și sporirea 
capacității de muncă 
fizică și intelectuală a 
elevilor;  
- valorificarea 

deprinderilor și 
priceperilor motrice și 
muzicale însușite la orele 
de educație fizică, joc și 
mișcare, muzică și 
mișcare; 
-  educarea sentimentelor 
de prietenie, toleranță, 

armonie și bună 
dispoziție în relațiile cu 
copii din alte grupuri 

iunie 2019 Toate cadrele 
didactice 

S-a reușit 
implicarea unui 
număr mare de 
elevi și o bună 
colaborare între 
elevi și ăntre elevi 

și cadre didactice 
Rezultatele au 
fost: 
- participarea unui 
număr mare de 
leevi de la toate 
clasele; 
- finalizarea 

competițiilor 
sportive; 
- conștientizarea a 
cel puțin 90 % 
dintre elevi asupra 
rolului mișcării în 
viața fiecăruia; 
- colaborarea în 

concursurile de 

- 100% obiective îndeplinite. 
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echipă și nu 
numai a tuturor 
copiilor; 

- realizarea unei 
armonii de grup în 
cadrul sesiunii de 
meloterapie. 

 
15. 

Cercetașii României  
  
 

Desfășurarea de activități social-
educaționale și recreative în 
vederea explorării și  protejării 
naturii. 

- atragerea tinerilor 
pentru a avea un 
comportament decent, 
pentru a proteja natura, 

pentru a se integra în 
colectivitate sub  
îndrumarea unor lideri de 
patrulă. 

aprilie 2019- 
august 2019 

Prof. Geambașu 
Roxana 
Prof. Enache 
Adriana 

S-a reușit 
implicarea unui 
număr relativ 
mare de elevi 

Bună colaborare 
între membrii 
proiectului 

- 100% obiective îndeplinite. 

16. ECO ȘCOALA Colectarea si monitorizarea 
colectarii deseurilor reciclabile, 
monitorizarea salilor de clasa, 

sesiuni de referate pe diferite teme 
din calendarul ECO, desemnarea 
de reprezentanti Eco scoala la 
nivelul fiecarei clase, ameliorarea 
decorului vegetal al școlii. 

- formarea unei conduite 
civice, responzabilizarea 
fata de problemele 

comunitatii, identificarea 
de solutii de ameliorare a 
calitatii microclimatului 

an scolar 2017-
2018 

Prof. Stancu 
Mariana  
Prof. Călin Iulia 

Participare activă 
a elevilor și 
profesorilor la 

activitățile cu 
caracter eco 

3.5 tone hartie, 100 kg. pet-uri 
- 100% obiective indeplinite 
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In lunile mai-iunie, reprezentantii liceelor din localitate au prezentat elevilor de clasa 

a VIII-a oferta educationala . 

Participare la Proiectul National organizat de Radio Romania Muzical in parteneriat 

cu Ministerul Educatiei “Asculta 5 minute de muzica clasica” – semestrul I+II (toate clasele 

V-VIII); 

Legoteca a organizat la ȘcoalaGimnazială Nr. 1 Brăneștiprin prof. Călin Iulia activități 

pentru copii folosind materiale profesionale LEGO™ Education. Legotecar eprezintă o serie 

de ateliere și activități pentru copii care țincont de nevoile copiilor de a se jucași de a fi în pas cu 

schimbările tehnologice.  

Pinocchio merge la şcoalăeste un alt proiect în care a fost implicată Școala 

Gimnazială Nr. 1 Brănești și ȘcoalaPrimară din Islaz sub coordonareadoamnei profesor 

Călin Iulia-Elena, proiect de educaţie prin teatru care se adresează elevilor şi 

cadrelordidactice din zone defavorizate cultural – şivizează combaterea abandonului şcolar 

şi reducerea analfabetismului funcţional.  Asociaţia CREAS a dramatizat romanul 

„Aventurilelui Pinocchio”, de Carlo Gollodi, şi, încadrulcelor 15 unităţi de învăţământ 

primar şi gimnazial participante, a prezentatînfaţaelevilor un spectacol de teatru de păpuşi 

care aavut ca principal mesaj - importanţaeducaţiei. Mai întâi a avut loc o reprezentaţie a 

spectacolului cu o durată de 45 de minute, înfaţaelevilor de cicluprimar, respectând povestea 

originală şi urmărind aventurile eroului.  

De-a lungul anului scolar, la nivelul unitatii noastre s-au desfasurat activitati de 

educatie juridica, atat la ciclul primar cat, si la ciclul gimnazial. Activitatile au fost 

coordonate de persoane cu studii juridice: Avocat Geambasu Monica, Av. Liscan Aurel, Av. 

Turmac Mihaela.  

Proiect de parteneriat educațional intre Scoala Gimnazială nr.1 și Grădinița Rița 

Gărgarița- Adaptarea copiilor la regimul școlar, ce s-a desfașurat pe durata unui an scolar, 

in cadrul căruia au fost derulate mai multe activități: Ziua porților deschise, Activități 

comune legate de sărbatorile Pascale, participarea prescolarilor la ore de curs. 
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In luna iunie elevii impreuna cu cadrele didactice au celebrat ,,Ziua Eroilor,, printr-

un program de recitare si cantece. Activitatea a inceput prin depunerea de flori la 

monumentul ridicat in cinstea eroilor din curtea Bisericii Sf. Nicolae din localitate. 

Pe 03.06.2019, 4.06.2019, 05.06.2019, , elevii claselor 0-VIII insotiti de cadrele 

didactice au plecat intr- o excursie cu finanțare de la Consiliul Local : Brănești- Câmpina- 

Sinaia- Râșnov- retur. 

Participarea la proiectul: Elevi din Ilfov pentru patrimoniul cultural – 2019 . Acest proiect  

își propune familiarizarea unui grup de elevi din judeţul Ilfov cu valorile patrimoniului cultural local  

şi cu patrimoniul UNESCO România. Proiectul este propus de Asociaţia Gaspar, Baltasar & 

Melchior/ Şcoala de la Piscu (ONG cu experienţă de 11 ani în proiecte de promovara a patrimoniului 

cultural din România în context educaţional şi 5 ani de proiecte similare celui propus, în gimnazii şi 

licee din Bucureşti, Ploieşti, Braşov, Suceava, Iaşi, Alba Iulia, Cluj, Timişoara), în colaborare cu 

Inspectoratul Școlar Județean Ilfov.  

Ziua Patrimoniului Cultural în şcoala mea – prima activitate a proiectului a avut loc in 

scoala, in data de 7.06.2019, si a constat in realizarea unui seminar cu proiecţie video despre 

patrimoniul cultural UNESCO din Romania si patrimoniul local şi ateliere de meşteşug: olărit, 

fierărie, linogravură. Durată: 3 ore – 1 oră seminar, 3 ore ateliere (în paralel); 

 
 

 

In luna iunie, elevii claselor a VIII-a au desfășurat activitatea ,, Ultimul Clopoțel,, in 

care si-au luat ramas-bun de la școala și de la cadrele didactice.  

In  perioada 16-22 august 2019, 80 de elevi ai școlii însoțiti de cadrele didactice: Dragnea 

Oana, Stancu Mariana, Ungurenci Georgeta, Gîță Rodica, Mărunțelu Andreea, Gheorghiță 

Cristiana, Duminică Laura participa la tabara de la Cabana Voina. 

 

Temerarii cercetași 
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Pe parcursul anului școlar, elevii școlii, sub îndrumarea d-nelor Geambașu Roxana, 

Enache Adriana și Stere Mihaela, au desfășurat activități de cercetășie, atât pe raza comunei 

Brănești, cât și in afara localității . Au invățat tehnici de supraviețuire, innoptând in școală și 

descurcandu-se in diferite condiții. 

Pe tot parcursul anului școlar, elevii Consiliului Consultativ al Elevilor s-au intrunit 

pentru a propune și desfășura activități educative. CCE a dat dovadă de implicare și 

capacitate decizională.  

Scoala Gimnazială nr. 1 Brănești, a desfășurat  Concursul National școlar ,, Amintiri 

din copilărie,, in colaborare cu Editura Amintiri Copilăria și Smart Media Education , in 

parteneriat cu școli din București ( Sc. Gimn. Nr.163, Sc.Gimn. nr.126, Sc. Just 4 Kids), 

Brașov ( Centrul Sc. Ptr Educație incluzivă), Ilfov ( Liceul sportiv Clinceni), Prahova ( L.T 

,,Constantin Cantacuzino,,), Ialomița ( Sc. Gimn.  Spiru Haret), Neamț ( Sc. Gimn. 

Grumăzești). 

Școala a desfășurat și organizat  „Concursul judetean de muzica – Euterpe”, Branesti, 

25 mai 2019. 

Repetitii saptamanale cu “Cercul de chitara”, grupa de avansati si grupa de incepatori 

(marti 11.00-12.00 si  miercuri 11.00-12.00). 

Expozitie de instrumente muzicale realizate de elevii claselor a V-a A, a V-a B si a 

VI-a A, prof. Ilie Iustina. 

Cercul de lectură desfășurat de d-nele Ungurenci Georgeta și Mărunțelu Andreea cu 

elevii scolii. 

Cercul de biologie- activități experimentale și ecologizare desfășurate cu elevii 

claselor V-VII. 

Scoala Gimnazială nr. 1, Brănești a desfășurat  Concursul National școlar ,, Amintiri 

din copilărie,, in colaborare cu Editura Amintiri Copilăria și Smart Media Education . 
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Rezultate concursuri scolare: 

Amintiri din copilarie 

Etapa noiembrie 2017- au primit premii 207 elevi 

Locul I- 59 elevi 

Locul II- 37 

Locul III- 19 

 

 Cangurul- concurs international,coordonator d-na Arsene Floarea,  

-au participat  81 elevi de cls 0-IV  

-calificative: “Excelent”- 31  de elevi 

-“Foarte bine”- 21 elevi 

-,,Bine”- 12 elevi 

 

 Proful de mate  

- au participat elevii de la cls II- VIII 

- 50 PARTICIPANTI 

EXCELENTA-6 

MERIT-12 

Concursul „PROFU DE MATE”, susținut online- 22 participanți, 2B: 

 

DIPLOME Etapa I diplome  Etapa a II-a - 

diplome 

DIPLOMA DE EXCELENȚĂ 3 3 

DIPLOME DE MERIT 5 6 

DIPLOME DE PARTICIPARE  14 9 

Nr. participanți 22 18 
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 Comper- Lb. Română  (I-1,II-3,III-11,MENTIUNE-7,PARTICIPARE-3) 

Matematică (I-1,III-1,MENTIUNE-4,PARTICIPARE-4) 

 

 

 

 

 

 

CENTRALIZATOR PREMII COMPER COMUNICARE 

PREMIUL I ETAPA I 2 ETAPA A 

II-A 

9 

PREMIUL AL II-LEA 4 5 

PREMIUL AL III-LEA 5 1 

MENȚIUNE 2 1 

PARTICIPARE 3 3 

Nr. elevi participanți 16 19 

 

Comper Matematică- 16 participanți din care: 

CENTRALIZATOR PREMII COMPER MATEMATICĂ 

PREMIUL I ETAPA I 1 ETAPA A II-

A 

1 

PREMIUL AL II-LEA 3 3 

PREMIUL AL III-LEA 5 4 

MENȚIUNE 7 5 

PARTICIPARE 2 5 

Nr. elevi participanți 18 18 
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Educație fizică și sport 

Locul III – eleva Palos Anca Ioana – etapa judeteana – 18 mai 2019; 

- Locul III –echipa de volei fete la Gimnaziada – etapa judeteana – 22.02.2019 (prof. Ungurenci 

Costin); 

- Locul III –echipa de volei baieti la Gimnaziada – etapa judeteana – 22.02.2019 (prof. 

Ungurenci Costin); 

 

 

Muzică- Eleva Parfirie Alexandra – Premiul II la Concursul judetean de muzica „Euterpe”, 

Branesti. 

Mentiune, elava Nacu Andreea Emilia, clasa a VI a B, “Impreuna prin meandrele Universului” 

Premiul II obtinut de clasa a V a A in cadrul concursului “Invatam impreuna diversitatea” 
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Parteneriate educationale: 

- Asociatia Environ si SNRB in cadrul campaniei Baterel si lumea NON-E 

- Asociatia pentru educatie continua ,, Euro-Perspectiva” 

- Liceul Tehnologic ,, Cezar Nicolau”, Branesti 

- Liga studentilor la Medicina Dentara Bucuresti 

- Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov 

- Infomedia Pro pentru softul educational Piticlic 

-  Parohia Sf. Apostol Petru si Pavel-Islaz. 

- cu Liceul Teoretic ,, T. Lalescu”, Branesti, Ilfov 

- cu Asociatia Voluntarilor pentru Viata ,, Integrare prin SEV” 

- cu Asociatia Judeteana Sportul Pentru Toti 

- Cu Editura Copilaria 

- Grupul European de Presa Reporter, revista Infomediu Europa si 

Asociatia Terra Green in cadrul proiectului Ecoatitudine 

- Biserica ,, Sf. Nicolae” din Comuna Branesti 

- Gradinita Rița Gărgărița Brănești 

- Acord de parteneriat cu Infomedia PRO SRL- software educational 

PitiClic 

- JA România 

- Salvați copiii 

- parteneriate educaționale cu: Grup Editorial EDU, cu sediul în Târgu Mureș, 

în vederea derulării proiectului:”Utilizarea mijloacelor moderne în procesul 

de predare-învățare”, precum și cu agenția de publicitate CAREGIVERS 

SRL, în vederea derulării proiectului: ”Împreună desenăm viitorul copiilor 

noștri”. 

 

Director: Tone Nicoleta               Consilier educativ: Stancu Mariana 
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TABEL NOMINAL CU REZULTATELE ELEVILOR DE LA FAZA PE ȘCOALĂ A 

OLIMPIADEI DE BIOLOGIE 

 

 Data Participanți faza pe școala Calificați la faza județeana 

Biologie 

Stancu 

Mariana 

Dece

mbrie 

2018 

Burlacu Maria 

Stoian Cristian 

Iliescu Bianca 

Crețu Corina 

 

Burlacu Maria- VII-B 

 

 

 

Prof. Stancu Mariana 
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REZULTATEMICA OLIMPIADA DE GEOGRAFIE TERRA – CLASELE V-VII 
23.01.2018- ETAPA LOCALĂ 

 

Nr

. 

cr

t. 

Numele 

,inițialatatăluișiprenumeleel

evului 

CNP 
Clas

a 

Unitatea de 

învățământ 

Profesorindrum

ător 

Nota 

obținu

tă 

1 
NICOLESCU D.M. 
RALUCA 

6070910440

039 

a v-a 
A 

Școalagimanz

ială nr. 1 

Brănești 

Calin Iulia 7,30 

2 VOINEA F. DIANA 
6070717420

044 

a v-a 

A 

Școalagimanz

ială nr. 1 

Brănești 

Calin Iulia 7,50 

3 STAN D. IOANA AMALIA 
6070817430

029 

a v-a 

B 

Școalagimanz
ială nr. 1 

Brănești 

Calin Iulia 7,05 

4 CASTRAVET A. EMILIA 
0070623600

014 

a v-a 

A 

Școalagimanz

ială nr. 1 
Brănești 

Calin Iulia 5,60 

5 MARIN G. EVA ANDREEA 
6070705420

043 

a v-a 

B 

Școalagimanz

ială nr. 1 
Brănești 

Calin Iulia 6,10 

6 CHIRUS E. MIRUNA 
6070914420

019 
a v-a 
A 

Școalagimanz

ială nr. 1  

Brănești 

Calin Iulia 7,10 

7 BOZGAN M. DARIA 
6070322420

033 

a v-a 

A 

Școalagimanz

ială nr. 1 

Brănești 

Calin Iulia 7,30 

8 
BURLACU  GHE. MARIA-

GEORGETA 

6050906420

055 

VII-

a B 

Școalagimanz
ială nr. 1 

Brănești 

Sebe Marius-

Ovidiu 
9,00 

S-a calificat la etapa județeană a concursului Terra eleva Burlacu Maria-Georgeta din 

clasa a VII-a B, sub îndrumarea d-lui Prof. Sebe Ovidiu. 

 

 


	Expozitie de lucrari (pe holul scolii) cu tema 1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei (noiembrie 2018)
	Expozitie de lucrari pe diverse teme: natura statica, peisaje, non-culori, cerc cromatic (octombrie-decembrie 2018)

