
Activităţi extraşcolare an şcolar 2013 – 2014  

 

 Proiect educaţional ”Halowen”  -  în  cadrul proiectului  educational EDMOND 

– CREATIV. 

 Activitatea a constat în desfasurarea concursului de creativitate EDMOND 

CREATIV. Echipele  au fost constituite din 7  elevi din care unul a avut rol de 

coordonator  şi  purtător de cuvânt care a  prezentat echipa şi produsele. Echipele  

fiecărei şcoli partenere  s – au  întrecut  prin parcurgerea următoarelor probe:   

A. SCULPTURA ÎN BOSTANI  

B. DESEN CU CATREN  

C. COSTUME SI MASTI  

D. PARADA ECHIPELOR  

 

 IARNA BOBOCILOR – Descrierea   activităţii: 

Serbarea a avut două momente Decembrie MAGIC cu momente tradiţionale şi Miss şi 

Mister Mond ! 

 

 

 
 

       



 

 

Tradiţii de Crăciun în România, Franţa şi Anglia 

 A avut loc un concurs ce a conţinut 3 probe la care au participat 6 echipaje din 

şcoli diferite, a câte 5 elevi. Prima probă a constat în rezolvarea unui chestionar care a 

cuprins întrebări referitoare la tradiţiile de Crăciun în România, Franţa şi Anglia. A 

doua probă a constat în realizarea unui desen ce a reprezentat  simbolul uneia din cele 

3 ţări trase la sorţi.A treia şi ultima probă a fost o probă de degustare de produse 

alimentare specifice fiecărei ţări- un elev al fiecărui echipaj a degustat produse 

alimentare şi fiind legat la ochi, a trebuit să asocieze produsul unei anumite ţări. 

 

 
 

 

 

Tradiţii de Paşte în România, Franţa şi Anglia 

         A avut loc un concurs ce a conţinut 3 probe la care au participat 6 echipaje din 

şcoli diferite, a câte 5 elevi. Prima probă a constat în rezolvarea unui chestionar ce a 

cuprins întrebări referitoare la tradiţiile de Paşte în România, Franţa şi Anglia. A doua 

probă a constat în realizarea unei picturi pe ouă fierte cu  simbolul uneia dintre cele 3 

ţări, trase la sorţi în prealabil. A treia şi ultima probă a fost de improvizaţie muzicală.  



 
 

 
 

 

 

Alege! Este dreptul tau! 2014 

 15 Martie 2014 

Faza judeteana 

Locul I Furtuna Geanina clasa a X-a A, calificata la faza nationala 

Locul III Munteanu Cristina clasa a XI-a A 

Mentiune Chicu Dumitrita clasa a XI-a A 

Prof. coordonatori: Duna Magdalena, Leoca Violeta 

 

       



Concurs Naţional 

 

 În cadrul parteneriatului educaţional cu Editura C.D. PRESS S.R.L. elevii au 

participat la Concursul Naţional de Cultură Generală "Lumea pe care o descoperi". 

Acesta s-a desfăşurat în data de 07.04.2014 în cabinetul de geografie. Au participat 

patru grupe a câte 10 elevi. În urma tragerii la sorţi au primit certificate de participare. 

 

Profesor Turcu - Decu Daniela 

 

 
 

  



Participare la activitatea susţinută de D.J.S.T la Şcoala Generală Anton Pann – 

”Campanie informare împotriva virusului HIV” 

 

 

 
  



 

Activitate de informare, consiliere profesională şi medierea muncii 

Consilieri:  - AJOFM – ALBU  ANETA 

        - CJAR – AICHEL  ALBERTO  

 
 

 

PROIECTUL REGIONAL SOCIAL 

PÂINEA NOASTRĂ - 18 – 20 OCTOMBRIE 2013 

 

 Este încadrat în categoria - Educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile şi 

este înscris în CAERI, poziţia 201.  

Donaţii de pâine, produse de franzelărie    şi/sau alte produse alimentare, de către  

    elevii voluntari din şcolile participante – activitate desfăşurată în perioada martie –  

aprilie 2013 în fiecare dintre instituţiile partenere. 

 
 



 Concursul „Pâinea noastră”- prima etapă, desfăşurată în şcolile partenere. 

Acestea au întocmit proiecte în care au sintetizat activitatea de voluntariat bazată pe 

donaţie de pâine sau alte produse alimentare unor persoane aflate în dificultate. 

 Concursul „Pâinea noastră”- a II-a etapă, desfăşurată la Colegiul Tehnic 

„Edmond Nicolau” Brăila, în perioada 18-20 octombrie 2013. 

 

 

  
 

 

 



 
 

 

PROGRAMUL JUDEŢEAN DE PREVENIRE A DELICVENŢEI  

JUVENILE ŞI A VICTIMIZĂRII MINORILOR  

“SĂPTĂMÂNA PREVENIRII CRIMINALITĂŢII – ZIUA PREVENIRII 

VICTIMIZĂRII MINORILOR” -  INFORMARE ANTIVICTIMALĂ 

 A ELEVILOR 

  
 

 



A 13 A EDIŢIE A 

FESTIVALULUI TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 Municipiul Brăila din anul 2002, are stabilite relaţii de oraşe înfrăţite cu 

Districtul  Nilüfer al Municipiului Bursa din Republica Turcia. Aceste relaţii între cele 

două entităţi administrative sunt reglementate de un protocol oficial.  În baza acestui 

protocol anual se efectuează schimburi culturale şi sportive, grupuri de copii şi tineri 

fiind invitaţi să participe la Festivalul Tineretului şi Sportului – manifestare organizată 

de Primăria Districtului  Nilüfer. 

 Deplasarea a avut loc în perioada 20-26 aprilie 2014. 

Primăria Municipiului Brăila a participat cu o echipă de volei fete, o echipa de fotbal 

de sală băieţi şi o formaţie de dansuri populare. La categoria sport echipele 

selecţionate au fost castigatoarele competitiei “Cupa Brailei” la aceste sectiuni. 

 Echipa de volei fete a Şcolii Gimnaziale „Mihu Dragomir", coordonată de 

doamna profesoară Iliescu Mihaela 

 Echipa de fotbal de sală băieţi a Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau", 

coordonată de domnul profesor Baldovin Nicuşor 

 Formaţia de Dansuri Populare din Comuna Roşiori – coordonată de 

doamna instructor Lungu Georgeta. 

 Delegaţia a fost completată cu un consilier local municipal, un translator, 

un consilier – Cabinet Primar şi doi şoferi.  

Cazarea copiilor pe teritoriul oraşului Nilűfer a fost asigurată de organizatorul 

evenimentelor (în familii), restul delegaţiei României fiind cazată la hotel. 

 
 



 

 
 Pe data de 21 aprilie am participat la Parada si la deschiderea oficiala a 

Festivalului Tineretului şi Sportului care a avut loc la Cengiz Göllü Volleyball Hall. 

La parada au participat peste 1000 de persoane, in special elevi si cadre didactice din 

scolile locale. 

 
 

 


