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Pornind de la nevoile 
elevilor și urmând Planul de 
Dezvoltare Instituțională 
(PDI), Școala Gimnazia-
lă Nr.1 din Brănești a dez-
voltat pe parcursul anului 
2022, un mediu educați-
onal favorabil învățării, în 
care elevii să aibă opor-
tunități egale de forma-
re a competențelor de ba-
ză și a competențelor-che-
ie, în perspectiva pregătirii 
lor la standarde europene, 
pentru integrare socială și 
competiție profesională. 
De asemenea, a asigurat 
un climat stimulativ, de co-
operare și siguranță, pro-
movând permanent un di-
alog deschis cu toți parte-
nerii sociali și educaționali 
și, mai ales, asigurând ac-
cesul la educație echitabi-
lă și de calitate pentru co-
piii cu cerințe educaționale 
speciale (CES) și proveniți 
din medii defavorizate. 
Toate acestea au fost reali-
zate cu finanțare europea-
nă, prin Erasmus+, pro-
gram care a permis imple-
mentarea cu succes a pa-
tru proiecte de partene-
riat strategic în domeniul 
educație școlare - proiec-
te de schimb interșcolar 
”KA229: Taking a Learning 
Journey on the STEAM 
Train (2019-2021/2022)”, 
nr. de ref. 2019-1-UK01-
KA229-061773_2, ”Friends 
at home, Friends abroad 
( 2 0 1 9 - 2 0 2 1 / 2 0 2 2 ) ”, 
nr. de ref. 019-1-BE02-
KA229-060213_5, ”The 
Carousel of True  Friendship 
(2020- 2022/2023)”, nr. 
de ref. 2020-1-UK01-
K A 2 2 9 - 0 7 9 0 2 3 _ 4 , 
 ”Storytellers across Eu-
rope - TREASURES 
(2020-2022/2023)”, nr. 
de ref 2020-1-EL01-
KA229-078992_6, și a 
unui proiect de mobilita-
te pentru cadrele didacti-

ce din școala brănișteană 
- ”În aer liber împreună la 
școală (2022-2024)”, nr. de 
ref. 2022-1-RO01-KA122-
SCH-000073971.

Se dorește 
continuarea 
dezvoltării 
prin programul 
Erasmus+

Evenimentul de comu-
nicare a rezultatelor proiec-
telor Erasmus+ s-a adre-
sat elevilor școlii, conduce-
rii aces teia, comunității lo-
cale, reprezentanților au-
to r ităților locale, Primări-
ei Brănești, Casei Corpu-
lui Didactic Ilfov, Inspec-
toratului Școlar Județean, 
directorilor de instituții de 
învățământ locale și din 
județ (grădinițe, școli, li-
cee), președinților de 
asociații și de organizații 
suport locale și din alte 
județe, interesate de aces-
te proiecte, precum și de 
programul Erasmus+. Au 
participat peste 400 de co-
pii și 100 de adulți, prof. 
Nicoleta Tone, directo-
rul școlii, vorbind publicu-
lui despre motivația pentru 
implementarea proiectelor. 
A urmat prezentarea gene-
rală a Erasmus+ și statisti-
cile anului 2022, de către 
coordonatorul programului 
de la nivelul instituției de 
învățământ, prof. Anișoara 
Aydin, în materie de 
mobilități transnaționale: 
14 fluxuri, dintre care 4 au 
fost schimburi pe termen 
scurt de grupuri de elevi (2 
în UK, unul în Belgia și unul 
în Bulgaria), la care au 
participat 22 de elevi și 9 
profesori însoțitori, 3 eve-
nimente pe termen scurt 
de training pentru profe-
sori (2 în Turcia și unul în 
Spania) și un curs de for-

mare în Finlanda, la ca-
re au participat 14 profe-
sori, precum și 3 întâlniri 
transnaționale de mana-
gement de proiect, 2 on-
site (în Italia și Grecia) și 
unul on-line (Portugalia). 
De asemenea, Școala Gim-
nazială Nr.1 Brănești a găz-
duit un eveniment de trai-
ning de scurtă durată pen-
tru 14 profesori din 5 țări 
partenere și 2 schimburi 
de grupuri de elevi din 9 
țări partenere - 40 de copii 
cărora li s-au alăturat ele-
vii din școala brănișteană. 
Despre mobilitățile elevi-
lor a vorbit profesorul res-
posabil, Andreea-Florenti-
na Mărunțelu, prezentare 
sprijinită prin testimonia-
le de elevii beneficiari. Ca-
drele didactice participante 
la fluxurile transnaționale 
au prezentat evenimen-
tele de training, respectiv 
cursul structurat, benefi-
ciile, rezultatele obținute. 
Responsabilul eTwinning al 
școlii, prof. Mariana Stan-
cu, a expus toate proiec-
tele virtuale implementa-

te și Certificatele de Ca-
litate Națională și Euro-
peană obținute de elevi și 
școală. Au fost prezenta-
te de coordonatorul alter-
nativ, prof. Tatiana Badea, 
câteva dintre exemplele de 
bune practici: 2 piese de 
teatru de lumini și umbre 
(Monăstirea Argeșului, In-
cluziune socială - BFF), jo-
cul educațional de coda-
re a roboților OZOBOT, ca-
lificat la faza națională a 
concursului Made 4 Euro-
pe și premiat de Comisia 
Europeană prin Certifica-
tul European de Calitate 
eTwinning, un ghid de bu-
ne practici pentru profesori 
și 3 discipline opționale in-
tegrate la nivelul claselor 
gimnaziale, vizând asigura-
rea incluziunii sociale prin 
combaterea  bullyingului și 
prin promovarea compe-
tențelor digitale și a com-
petențelor  verzi în rân-
dul participanților la actul 
educațional.

La final, s-a menționat 
că fondurile alocate au 
fost absorbite în totalita-

te, conducerea școlii pre-
cizând că dorește continu-
area dezvoltării unității de 
învățământ prin progra-
mul Erasmus+, ”care for-
mează și schimbă atitu-
dini și mentalități, adop-
tă și promovează valori-
le europene și integrează 
valorile românești în con-
text european și promo-
vează o cultură a excelen-
ței, acest fapt fiind posibil 
prin obținerea Acredită-
rii Erasmus+ în Domeniul 
Educației Școlare”.

Valoarea adăugată a 
acestui eveniment de co-
municare a rezultatelor a 
fost adusă de echipa Ma-
cedoniei de Nord, repre-

zentată de 3 cadre didac-
tice de la OOU Nevena 
Georgieva - Dunja: Ves-
na Dodevsca, Katerina L. 
Stojceska și Zorica Atana-
sovski, care au participat 
la o sesiune de job - sha-
dowing pe tema incluziu-
nii sociale, a stării din bine 
și a sănătății mentale asi-
gurate elevilor, în perioa-
da 11-21 ianuarie 2023, 
în școala din Brănești, sub 
îndrumarea coordonato-
rului Erasmus+. Proiectul 
de Acreditare în Educație 
Școlară al oaspeților se 
numește ”Slash - Directi-
on Towards The Future”, 
nr. de ref. 2021-1-MK01-
KA121-SCH-000005912.

actualitate

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Brăneşti, 
bună practică europeană în Erasmus+

 Fondurile europene destinate proiectelor derulate de unitatea de învățământ brănișteană au fost absorbite în 
totalitate și folosite pentru rezultate deosebite

”Starea de bine și sănătatea mentală a 
participanților la actul educațional prin incluziune 
socială” este titulatura sub care a avut loc, pe 
20 ianuarie 2023, comunicarea rezultatelor 
proiectelor ERASMUS+ din cadrul campaniei 
integrate - anul calendaristic 2022, derulate de 
Școala Gimnazială Nr. 1 din Brănești.

Carmen ISTRATE

Conţinutul prezentului material reprezintă 
responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia 
Naţională și Comisia Europeană nu sunt responsabile 
pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei. 
Punctele de vedere și opiniile exprimate aparţin, însă, 
exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat 
punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale 
Agenţiei Executive Europene pentru Educaţie și Cultură 
(EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot 
fi considerate răspunzătoare pentru acestea.


