
 

 

 

 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” BRĂILA 

15 IANUARIE 2018 

Școala Gimnazială “ Mihai Eminescu”- Jubileu 50 de ani 

La mulți ani! 

Încă de la înființarea ei în 1967, Școala Generală Nr. 23 a fost  născută sub o stea norocoasă, 

devenită în 1995 Școala ” Mihai Eminescu”, cu atât mai mult s-a simțit insuflat un spirit călăuzitor 

către  excelență,  calitate a educației oferite, rigoare, profesionalism, corectitudine și  valoare, 

calități ce au asigurat o garanție a succesului prin apartenența sub o formă sau alta la această 

școală. Să fii la sau din Școala ” Mihai Eminescu” îți influențează  modul de viață, este o nevoie de a 

fi bun, competitiv și serios. 

In acest an școlar, școala noastră împlinește 50 de ani de activitate, 50 de ani de 

muncă asiduă, 50 de ani de rezultate de excepție, 50 de ani de performanță, 50 de generații 

de absolvenți realizați acum prin toate colțurile lumii. Marcăm astăzi momentul reușitei 

constante și nu putem decât să spunem “ La mulți ani, Școala Mihai Eminescu! La trecutu-

ți mare, mare viitor!” 

Școala Gimnazială ” Mihai Eminescu” a fost, este și va rămâne un brand al calității în 

învățământul brăilean, brand clădit pe munca profesorilor foști și actuali, pe încrederea părinților 

și pe seriozitatea elevilor. Mulțumim tuturor! 

La mulți ani, nouă! 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMUL ZILEI ȘCOLII    
  



 

 
        ACTIVITĂȚI  DESFĂȘURATE  SUB GENERICUL 
 

     LA TRECUTU-ȚI  MARE, 
                       MARE  VIITOR! 
 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ȘCOALĂ 
   9.00 – 11.00 

EMINESCU – ÎN VERS ȘI CULOARE 
EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFIE –  

VIAȚA ȘCOLII ÎN IMAGINI 
EXPOZIȚIE DE CARTE EMINESCIANĂ  

 

ACTIVITĂȚI  DESFĂȘURATE  LA 
MUZEUL BRĂILEI -  ” CAROL  I ” 

 
11.30 - MOMENT ARTISTIC - EMINESCU -     
            SUSȚINUT DE ELEVII ȘCOLII 
11.45 - LANSAREA REVISTEI –       
                           ”CONSTELAȚIA 23” 
                          Nr.25/ ianuarie 2018  - număr omagial 

12.15 - LANSAREA REVISTEI – ”EXCELENȚA    
                                    SUNTEM NOI!” 

                          Nr.1- decembrie 2017 

12.30 - FESTIVITATEA DE PREMIERE A  
            CONCURSULUI NAȚIONAL DE  
            CREAȚIE LITERARĂ ȘI REVISTE            
            ȘCOLARE  ”MIHAI EMINESCU”, 
                                ediția XXI 

 

 
 
 



ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ȘCOALĂ 
 

EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFIE –  
VIAȚA ȘCOLII ÎN IMAGINI 

 

ÎN REALIZAREA PANOURILOR CU IMAGINI DIN VIAȚA ȘCOLII S-AU URMĂRIT ANUMITE TEME 

DESPRE MUNCILE AGRICOLE PÂNĂ ÎN ANII 90 

 

 



 

UNIFORMA ȘCOLARĂ PÂNĂ ÎN ANII 90 ȘI DUPĂ…. 

 

 



 

 



 

ATELIERELE ȘCOALĂ…. 

 



 

 

 

 

 

 

 

SERBĂRILE ȘCOLARE… 



 

 



 

 

 

 

SPORTUL ÎN ȘCOALĂ 



 

 



 

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE: 

  EXCURSII, VOLUNTARIAT, CERCETAȘII ÎN DIFERITE ACTIVITĂȚI…. 

 



 

 

 

 

 

 

VIAȚA DE PIONIER…. 



 

 



 

CADRE DIDACTICE DIN ȘCOALĂ LA DIFERITE ACTIVITĂȚI 

 

 

DESPRE ȘCOALĂ… ȘI ÎMPLINIREA DE A FI UN DASCĂL AL ȘCOLII NR.23/ ”MIHAI EMINESCU” 



 



ACTIVITĂȚI  DESFĂȘURATE  LA 
MUZEUL BRĂILEI -  ” CAROL  I ” 

 
11.30 - MOMENT ARTISTIC - EMINESCU -     
            SUSȚINUT DE ELEVII ȘCOLII- elevii clasei a IV-a B- Învățător Miculescu 

Adriana/ Bibliotecar Șerban Eleonora și Corul școlii îndrumat de prof. Talpeș Cecilia 

 
 
 

 
 



Cuvântul elevelor:  Miron Daria VIII C și Stănică Dina Elena 

 



 
11.45 - LANSAREA REVISTEI –       
                           ”CONSTELAȚIA 23” 
                          Nr.25/ ianuarie 2018  - număr omagial- Prof. Dumitrașcu Evelina/ Prof. 
Oprică Florentina 

 
 
- LANSAREA REVISTEI – ”EXCELENȚA   SUNTEM NOI!” 
                         Nr.1- decembrie 2017- Prof. Bălan Dorina/ Prof. Oprică Florentina 



 
12.30 - FESTIVITATEA DE PREMIERE A CONCURSULUI NAȚIONAL DE  
            CREAȚIE LITERARĂ ȘI REVISTE    ȘCOLARE  ”MIHAI EMINESCU”, 
                                ediția XXI prezentată de  Inspector școlar Limba și literatura română 
Troia Georgiana, Prof. Balan Marioara, prof. Manea Elvira și prof. Preda Alina. 

    
 



 Toate activitățile au fost mediatizate în presa locală: 

 

LA MULŢI ANI ŞCOALA “MIHAI EMINESCU” 
BRĂILA! 
16 IAN, 2018Liliana NISTOR 

• sub egida “La trecutu-ţi mare, mare viitor!”, unitatea de învăţământ a sărbătorit 50 de ani de 
la înfiinţare printr-o festivitate organizată ieri la Muzeul Brăilei “Carol” 
  
În anul în care România împlineşte 100 de ani de la Marea Unire, Şcoala Gimnazială “Mihai 
Eminescu” Brăila îşi sărbătoreşte Jubileul. Unitatea de învăţământ a împlinit 50 de ani de activitate 
şi, sub egida “La trecutu-ţi mare, mare viitor”!, evenimentul a fost marcat printr-o festivitate 
organizată ieri la Muzeul Brăilei “Carol I”. 
La sărbătoare au fost alături foste şi actuale cadre didactice ale şcolii, inspectorii şcolari generali 
adjuncţi Dan Gheorghiţă şi Mihaela Turcu, alături de alţi inspectori de specialitate din cadrul IŞJ 
Brăila, directorul adjunct al Muzeului Brăilei “Carol I”, Zamfir Bălan, preşedintele sindicatului 
“Învăţământ” Brăila, Valeriu Partene, elevi şi părinţi. Printre invitaţii speciali s-a numărat şi primarul 
Marian Dragomir, fost elev al unităţii de învăţământ.  
“Împlinim 50 de ani de activitate, 50 de ani de muncă asiduă, 50 de ani de rezultate de 
excepţie, 50 de ani de performanţă, aproape 50 de generaţii de absolvenţi realizaţi acum prin 
toate colţurile lumii. Marcăm astăzi momentul reuşitei constante şi nu putem să spunem 
decât «La mulţi ani Şcoala Mihai Eminescu. La trecutu-ţi mare, mare viitor!»“, a spus în 
deschiderea evenimentului prof. Victorina Ciomîrtan, directorul Şcolii “M. Eminescu” Brăila.  
La festivitatea organizată de ziua marelui poet naţional au fost lansate revistele şcolii. Este vorba 
despre “Constelaţia 23”, ajunsă la nr. 25 (număr omagial) şi “Excelenţa suntem noi”, care se află la 
primul număr. 
Îmbrăcaţi în straie de sărbătoare, elevii şcolii au susţinut momente artistice dedicate poetului 
naţional . 
Jubileul a fost sărbătorit şi în incinta unităţii, acolo unde s-au organizat şi două exploziţii: expoziţia 
de fotografie “Viaţa şcolii în imagini” şi o expoziţie de carte eminesciană. 
“«La mulţi ani Şcoala Mihai Eminescu!». 50 de ani de la înfiinţare. 50 de ani de performanţă, 
de rezultate deosebite la care au contribuit atât dascălii, cât şi elevii care au trecut pragul 
acestei şcoli. A fi astăzi elev sau dascăl la Şcoala «Mihai Eminescu» este o cinste, dar şi o 
responsabilitate. O cinste de a fi printre cei mai buni şi o responsabilitate de a te ridica la 
nivelul exigenţelor, de a duce mai departe elevii şcolii”, a afirmat prof. Mihaela Baltă, directorul 
adjunct al unităţii. 
Şcoala “M. Eminescu” a fost inaugurată la 15 septembrie 1967, sub numele de Şcoala Generală cu 
clasele I-VIII nr. 23 Brăila. Între anii 1979 şi 1977 numărul elevilor a fost de peste 1.700, ajungând 
cea mai mare şcoală din judeţ. În 1995 i se atribuie numele marelui poet naţional Mihai Eminescu, 
iar în 1998 are loc prima ediţie a concursului Naţional de Creaţie Literară şi Reviste Şcolare “Mihai 
Eminescu”, care a ajuns în prezent la a XXI-a ediţie. 

 

 

 

 

 

 

 

http://obiectivbr.ro/content/la-mul%C5%A3i-ani-%C5%9Fcoala-%E2%80%9Cmihai-eminescu%E2%80%9D-br%C4%83ila
http://obiectivbr.ro/content/la-mul%C5%A3i-ani-%C5%9Fcoala-%E2%80%9Cmihai-eminescu%E2%80%9D-br%C4%83ila
http://obiectivbr.ro/autori/liliana-nistor


 

Mulțumim Muzeului Brăilei ” Carol I” pentru găzduire, le mulțumim pentru întreaga colaborare! 

 

Le mulțumim invitaților că ne-au fost aproape la moment aniversar. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

LA MULȚI ANI, ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” MIHAI EMINESCU”! 


