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Proiectele de parte-
neriat strategic în dome-
niul școlar își propun să 
sprijine dezvoltarea, tran-
sferul și/sau implementa-
rea de practici inovatoa-
re, precum și implemen-
tarea de iniţiative comune 
cu scopul promovării, coo-
perării, ȋnvăţării reciproce 
și schimbului de experien-
ţă la nivel european, oferă 
posibilitatea organizaţiilor 
implicate să lucreze la nivel 
transnaţional, împărtășind 
și confruntând idei, prac-
tici sau metode de lucru, 
producând atât rezultate 
tangibile, cât și rezultate 
intangibile.

În cel de-al doilea an 
de implementare a aces-
tui proiect, Școala Gimna-
zială nr. 1 Brănești a avut 
onoarea de a fi, pentru 
câteva zile, gazda unui 
grup de elevi din Croaţia, 
Polonia, Portugalia, Tur-
cia și din Regatul Unit al 
Marii Britanii și al Irlandei 
de Nord. În total - 21 de 
elevi din 5 școli europene, 
însoţiţi de 13 cadre didac-
tice, care au derulat nu-
meroase activităţi, în co-
laborare cu copiii și ca-
drele didactice din școala 
coordonatoare din Româ-
nia. Spre exemplu, toţi 
participanţii s-au docu-
mentat la Casa Corpului 
Didactic (CCD) Ilfov des-
pre sistemul de educaţie 
românesc, au intrat în 
contact cu cei din comu-
nitatea locală, cu profe-
sorii. Au participat la pre-
zentarea localităţii chiar 
de către edilul acesteia, 
Niculae Cismaru, iar Flo-
rin Petrescu, directorul 
CCD Ilfov, le-a vorbit des-
pre experienţa instituţiei 
în derularea proiectelor 
educaţionale cu finanţare 
europeană - POSDRU, 
Comenius Regio, Grundt-
vig, POCU. Sub îndruma-

rea bibliotecarului Horia-
na Petrescu, copiii au vi-
zitat biblioteca CCD Il-
fov și colecţia ”Istoria 
învăţământului ilfovean”, 
iar Marius-Ovidiu Sebe, 
prof. metodist CCD Ilfov, 
le-a prezentat expoziţia 
”Din zestrea cucilor”. La 
școală, directorul unităţii, 
prof. Nicoleta Tone,  le-a 
prezentat oaspeţilor 
instituţia, pentru ca, mai 
apoi, copiii din cele 6 ţări 
implicate în proiect să vi-
ziteze expoziţia de ma-
chete reprezentând locuri 
istorice din România sau 
să se bucure de momen-
tul ”tricourilor pictate”. În 
ziua următoare, au fost 
organizate diferite con-
cursuri sportive, la care 
toţi copiii din ciclul gimna-
zial au luat parte alături 
de cei 21 de elevi veniţi 
în mobilitate. Fiecare ţară 
și-a prezentat sportul 
naţional, fiind apoi exer-
sat de toţi copiii. S-a mar-
cat Ziua Internaţională a 
Dansului, după care în-
treaga comunitate loca-
lă a participat la serbarea 
școlară oferită de Școala 
Gimnazială nr. 1 Brănești, 
alături de participanţii de 
la școlile partenere. Zi-
ua s-a încheiat cu reali-
zarea de către cei 25 de 
elevi implicaţi în proiect a 
materialelor ce urmează 
a fi încărcate pe platfor-
ma eTwinning a proiectu-
lui. A treia zi a mobilităţii 
a fost dedicată vizitelor 
de documentare, în Capi-
tală și în jurul acesteia, pe 
tema proiectului (incluzi-
unea socială), după care, 
în școală, s-a desfășurat 
”Erasmus Stall”: fieca-
re ţară și-a prezentat, 
prin imagini reprezenta-
tive, vestimentaţie, flye-
re moștenirea culturală. 
În încheierea activităţii, 
participanţii au creat, 

în grupuri mixte, mate-
riale pentru platforma 
eTwinning și pentru web-
site-ul proiectului. În pen-
ultima zi a mobilităţii au 
avut loc finalele jocuri-
lor sportive, competiţii 
pe echipe mixte (de fot-
bal, volei, baschet, te-

nis de masă, rugby etc.), 
după care cei 25 de copii 
au colaborat la realizarea 
dicţionarului european, 
al proiectului, sub îndru-
marea cadrelor didactice 
din școala gazdă. Înregis-
trările au fost prelucrate 
în vederea uploadării pe 

platforma eTwinning. Iar 
în ultima zi a mobilităţii, 
elevii au plantat în curtea 
școlii ”pomul Erasmus+”, 
au desenat împreună și 
au scris mesaje de pa-
ce pe Graffitti Wall, au 
participat la workshopul 
 OZOBOTS sub îmdruma-
rea prof. Jasminka Belas-
cak din Croaţia și au intrat 
în legătură cu două licee 
locale în vederea stabili-
rii unor viitoare partene-

riate strategice Erasmus+ 
(Liceul Tehnologic ”Cezar 
Nicolau” și Colegiul Silviu 
”Theodor Pietraru”). Mo-
bilitatea s-a încheiat prin 
decernarea de diplome 
tuturor participanţilor.

Școala Gimnazială nr. 1 Brănești are 
în derulare cel de-al treilea proiect 
european Erasmus + KA2, ”No Place For 
Hate” (nr. de referinţă 2017-1-RO01-
KA219-037277), un parteneriat strategic 
pentru susţinerea schimbului de bune 
practici în domeniul școlar, proiecte doar 
între școli. 

Carmen Istrate

 Școala Gimnazială nr. 1 Brănești, gazdă primitoare pentru elevii și 
profesorii parteneri în proiectul european Erasmus +

Toate informațiile 
reprezintă 
responsabilitatea 
exclusivă a echipei de 
proiect a Școlii Gimnaziale 
nr. 1 Brănești, jud. Ilfov, 
iar Agenția Națională 
pentru Programe 
Comunitare în Domeniul 
Educației și Formării 
Profesionale și Comisia 
Europeană nu sunt 
responsabile pentru 
conținutul acestor 
informații.

Cadrele didactice brăneștene implicate
Cadrele didactice care fac parte din echipa României 
sunt: prof. Nicoleta Tone (director Școala Gimnazială 
nr. 1 Brănești), prof. Anișoara Aydin (responsabilul 
proiectului), prof. Tatiana Badea, prof. Simina Zega, 
prof. Iustina Ilie, prof. Ioana Dobre, prof. Andreea 
Mărunțelu, prof. Angel Tăsloveanu, prof. Sabina 
Steopoae, prof. Laura Duminică, prof. Elena Nuțu, prof. 
Roxana Geambașu și prof. Cristiana Gheorghiță.

”No Place For Hate”, în al 
doilea an de implementare


