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RAPORT DE ACTIVITATE 

 

 

 

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Consiliul Școlar al Elevilor Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” şi-

a propus organizarea şi desfăşurarea unui concurs între clasele gimnaziale, intitulat „Brăduțul meu 

cu suflet!”, având drept scop dezvoltarea potențialului artistic, a imaginației și a gândirii creatoare, 

precum şi dezvoltarea sensibilității artistice a elevilor.  

Prin modul de desfăşurare, concursul şi-a propus, de asemenea, să stimuleze cooperarea şi să 

dezvolte spiritul de echipă într-un mediu competitiv.  

Spiritul de echipă presupune dezvoltarea și învățarea unor abilități și valori esențiale pentru 

copii precum încredere, responsabilitate, cooperare și comunicare.  

Fiecare clasă participantă a confecționat în săptămâna 11-15 decembrie 2017 un brăduț, din 

diverse materiale (nu au fost acceptați brăduții cumpărați) şi l-a ornat corespunzător. Activitatea s-a  

desfăşurat în timpul pauzelor sau după terminarea programului şcolar.  

A fost realizată o expoziție în data de 18 decembrie 2017 la etajul al 2-lea al şcolii, astfel  că 

brăduții au putut fi admirați de către toți elevii şi cadrele didactice din şcoală.  

Jurizarea concursului a avut loc în data de 19 decembrie. Din juriu au făcut parte doamnele 

profesor de la învățământul primar - Lupu Daniela, Teşileanu Mihaela şi Purice Suzana. Fiecare 

membru a punctat originalitatea, creativitatea.  

Ȋn urma punctajului acordat de către membrii juriului, în data de 20 decembrie doamna Director 

Adjunct, Prof. Rădoi Doiniţa a premiat clasele care au realizat cel mai frumos brăduț.  

Premiul I a fost obținut de colectivul clasei a VI-a A, premiul al II-lea a fost acordat elevilor 

clasei a V-a A, iar de premiul al III-lea s-au bucurat elevii clasei a VII-a B. Premiile au constat în 

materiale utile sălii de clasă, şi anume table magnetice dotate corespunzător (pentru premiile I şi II) 

şi bureți şi cretă, pentru premiul al III-lea.  
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Felicitări câştigătorilor, felicitări tuturor participanților! 

 

 
 

        

 



 

 



 

 

Coordonator programe şi proiecte educative,  

                                                                                          Prof. Urse Daniela 


