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ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE DIN ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019
Pe parcursul anului şcolar 2018-2019 s-au desfăşurat următoarele activităţi educative:
Activităţi privind violenţa
Violenţa nu este o soluţie! - Prof. Dănuleţ Marilena, Prof. Frigură Magdalena – psiholog, octombrie 2018, clasa a XI –a A
prof.
Experiențe trăite care trebuie să fie împărtășite - Prof. Savin Elena, Prof. Frigură Magdalena – psiholog, clasele a X –a A
prof. şi a XII –a B, octombrie 2018
Formele de violenţă în şcoală şi consecinţele acestora - Prof. Banu Florentina, clasa a X - a C, octombrie 2018,
,,Violența este arma celor slabi’’ - Prof. Strafalogea Gabriela, clasa a XII –a D,noiembrie 2018
Da! toleranţei – Nu! Violenţei - Prof. Lupu Diana Elena, Prof. Radu Ştefan, clasa a XI-a A, decembrie 2019
Cum comunic în situații conflictuale - Prof. Tică Florina, februarie 2019, clasa a XI –a C, februarie 2019;
Să exmatriculăm violenţa !!! - Maistru instructor, Miloşi Nicolae, Prof. Lupu Diana Elena, clasa a IX C profesională,
19.02.2019;
Violenţa şcolară şi modalităţi de combatere - Prof. Duţă Cătălin, Prof. Radu Ştefan, clasa X B profesională, 19.02.2019;
Violenţa în viaţa de zi cu zi - Prof. Simionescu Paula, Prof. Lupu Diana Elena, clasa XI C profesională, 13.03.2019
Adolescenţii şi găştile de cartier - Prof. Petrică Marilena, Prof. Frigură Magdalena – psiholog, clasa a IX A profesională,
14.03.2019;
Violenţa - o realitate a lumii contemporane - Prof. Mitrică Carmen, clasa a XII A, 25.03.2019
Agresivitate şi violenţă în lumea în care trăiesc - Prof. Popescu Ovidiu, clasa a IX A, 3.04.2019
Violenţa în rândul elevilor –cauze şi prevenire - Prof. Moşteanu Gabriela, Prof. Florea Alina, clasele a XI D și a XII C,
06.05.2019
Activităţi de prevenire a traficului de persoane
Traficul de persoane. Cum acționăm? – activitate care a vizat o dezbatere despre modul cum se pot apărea în fața atacului
și manipulării realizate de traficații de persoane, de ce nu pot fi avea încredere în persoanele cunoscute prin mijloacele de socializare.clasa a XI –a C, prof. Tică Florina, 10.10.2018
Prevenirea traficului de persoane în rândul adolescenţilor – activitatea a vizat conştientizarea elevilor din clasele a IX –
XII (30) în ceea ce priveşte traficul de persoane; PPT-uri, documentare despre traficul de persoane, coordonator - prof. Strafalogea
Gabriela, participanţi prof.Tică Florina, prof. Florea Alina, prof. Moşteanu Gabriela, prof. Gheorghe Irina, prof. Avram Mirela, prof.
Duţan Mihaela, Director adj., prof. Suseanu Ioana, 22.10.2018
Traficul de ființe umane
Vizionarea unor documentare despre traficul de ființe umane, documentare care au constituit punctul de plecare pentru
identificarea elementelor caracteristice acestui fenomen tot mai răspândit în zilele noastre. Discuții pe baza analizării factorilor de
vulnerabilitate la trafic și condițiile în care traficul este posibil, - prof. Lupu Diana, psihologul şcolii prof. Frigură Magdalena, a IX – a
A, 6.11.2018
,, Cine sunt cei de lângă noi ?” - Scurt documentar despre traficul de persoane, discuții pe baza acestui documentar; - prof.
Maria Mariana, 12 elevi din clasa a IX-a C, 19.11.2018
Traficul de persoane este o pată neagră a zilelor noastre - discuții legate de ceea ce implică traficul de persoane,
prezentarea unor concepte și termeni specifice traficului de persoane, precum și formele traficului de persoane (exploatare sexuală,
exploatare prin muncă, cerșetorie forțată, trafic de organe), Maistru instructor Miloși Nicolae, prof. Lupu Diana, clasa a IX – a C
profesională, 22.01.2019.
Traficul de persoane ne afectează pe toţi - prof. Dănuleţ Marilena, psihologul şcolii prof. Frigură Magdalena,
clasa a XI –a A, 21.02.2019
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Traficul de persoane este o pată neagră a zilelor noastre - Prof. Lupu Diana Elena, psihologul şcolii prof. Frigură
Magdalena Maistru instructor, Miloşi Nicolae, clasa a IX C profesională, 08.03.2019;
Traficul de persoane şi cauza pro-viaţă/pro-familie - Prof. Savin Elena, Prof. Frigură Magdalena – psiholog, clasele a X –
a A prof. şi a XII –a B, 15.03.2019;
“NU FI VICTIMĂ!” - Prof. Banu Florentina, psihologul şcolii, prof. Frigură Magdalena, clasa a X - a C, 12.04.2019;
Traficul de persoane nu iartă! - Prof. Mitrică Carmen, psihologul şcolii, prof. Frigură Magdalena, clasa a XII A,
13.05.2019;
„Nu ești de vânzare, alege pentru binele tău!” - Prof. Lupu Diana Elena, prof. Frigură Magdalena, clasa a XI A,
28.05.2019.
Activităţi privind educaţia ecologică
Să protejăm zonele umede ale Terrei! - Prof. Iosifescu Mădălina, februarie 2019
Mediul prezent și perspective pentru un viitor ecologic - Prof. Petrică Marilena, clasa a IX A profesională, 21.03.2019;
Ziua Pământului - Prof. Popescu Ovidiu, clasa a IX A, 22.04.2019
Ziua Mondială a Biodiversității - Prof. Popescu Ovidiu, clasa a IX A, 22.05.2019
Ziua Europeană a Parcurilor - Prof. Lupu Diana Elena, Prof. Anghel Alina clasa a XI A, 21.05.2019;
Ziua Mondială a Mediului - Prof. Popescu Ovidiu, clasa a IX A, clasa a IX B, 05.06.2019
Activităţi de prevenire a consumului de droguri, alcool și tutun în rândul elevilor
Alcoolul, drogurile și calitatea vieții - dezbatere pe tema consumului de droguri și alcool, .- prof. Tică Florina , clasa a XI
–a C, 17.10.2018
Prevenirea consumului de droguri, alcool și tutun - discuții pe tema prevenerii consumului de droguri, alcool și tutun, clasa a XI –a A, prof. Dănuleţ Marilena, psihologul şcolii prof. Frigură Magdalena, 19.11.2018
11.12. 2018
Efectele consumului de droguri, tutun și alcool în adolescență - referate pe tema privind efectele consumului de droguri,
tutun și alcool în adolescență, dezbateri cu privire la pericolele și riscurile consumului de droguri - clasa a XI – a A, prof. Lupu Diana,
psihologul şcolii prof. Frigură Magdalena, Ianuarie 2019
Abuzul și prevenirea consumului de substanțe toxice - Discuții pe tema consumului de substanțe toxice, prof. prof.
Popescu Larisa, medicul şcolii.
Fumatul şi dependenţa de nicotină - Prof. Savin Elena, Prof. Lupu Diana, Asistenta şcolii – doamna Ivan Elena, clasa a a
XII –a B, 18.02.2019;
„Drogurile - Între mit şi realitate” - Prof. Broscoţeanu Corina, clasa a a XI –a B profesională, 27.03.2019;
Drogurile şi efectele lor - Prof. Petrică Marilena, Prof. Frigură Magdalena – psiholog, Prof. Lupu Diana, clasa a IX A
profesională, 18.04. 2019;
”Fii conștient, consumul de tutun, alcool şi de droguri îți opresc zborul!”- Expoziţie de desene, - Prof. Lupu Diana, Prof.
Frigură Magdalena – psiholog, Prof. Iosifescu Mădălina, toate clasele, 22.05.209;
Prevenirea consumului și traficului ilicit de droguri – Medic Specialist Pătru Luminița, din cadrul Centrul Regional de
Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Pitești, Director adjunct, prof. Suseanu Ioana, prof. Lupu Diana, prof. Sandu Florescu, prof.
Popescu Ovidiu, 27 de elevi de la clasa a IX A și 25 de elevi de la clasa a X – a B, 22.05.2019
Învinge dependența de tutun! Recâștigă-ți sănătatea! - Prof. Lupu Diana Elena, Prof. Radu Ştefan, clasa a IX C
profesională,29.05.2019
Substanțe nocive - Prof. Iosifescu Mădălina, a IX B profesională,29.05.2019
Două scenete pe tema prevenirii consumului de alcool și tutun - Prof. Lupu Diana, Prof. Mitrică Carmen, Prof. Iosifescu
Mădălina, clasa a XI A, 18.06.2019.
Activitatea de sprijin pentru copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate
Pentru copii - dezbateri pe temă, prof. Iosifescu Mădălina, psihologul şcolii prof. Frigură Magdalena, 17.12.2018
Părinţii la muncă în străinătate - noi la şcoală - Prof. Frigură Magdalena – psiholog, Prof. Lupu Diana, Prof. Iosifescu
Mădălina, Elevii cu părinţi plecaţi în străinătate, februarie 2019;
Munca în străinătate – efectul asupra adolescenţilor - Prof. Lupu Diana Elena, clasa a XI A, 20.03.2019;
Eseuri, concursuri de microproiecte pe tema: “Familia mea este cu mine”, “Familia mea este departe de mine” - Prof.
Moşteanu Gabriela, Prof. Florea Alina, 26.03.2019;
“Străinătatea şi singurătatea adolescenţilor” - Prof. Frigură Magdalena – psiholog, Prof. Lupu Diana, Prof. Iosifescu
Mădălina, Elevii cu părinţi plecaţi în străinătate,mai 2019.
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Activităţi privind educaţia pentru sănătate
Obiceiuri alimentare sănătoase și nesănătoase - prof. Tică Florina, clasa a XI –a C, 24.10.2018
”Suntem răspunzători pentru sănătatea noastră”- prof. Maria Mariana,Medicul și asistenta școlii,clasa a IX-a C 23 11.
2018
Să consumăm alimente sănătoase! - Prof. Dănuleţ Marilena, clasa a XI –a A prof., 29.01.2019
Respectă normele de igienă personală şi colectivă! - clasa a XI – a A, prof. Lupu Diana, 29.01.2019
Rolul fructelor şi legumelor în alimentaţia noastră - Prof. Lupu Diana Elena, clasa a IX C profesională, 13.02.2019;
De ce ne fac bine fructele şi legumele? - Prof. Frigură Magdalena, clasa a X –a A profesională,15.02.2019;
Laptele. Ce beneficii aduce adolescenţilor! - Prof. Lupu Diana Elena, Prof. Frigură Magdalena, clasa a IX C profesională,
clasa a X –a A profesională, 22.02.2019;
Importanţa legumelor şi fructelor în alimentaţie - Maistru instructor, Niţicală Viorel, Prof. Lupu Diana Elena, clasa a IX
B profesională, 28.02.2019;
,, Mens sana in corpore sano’’ - Prof. Strafalogea Gabriela, elevii din clasele IX - XII , martie 2019
Să ne păstrăm sănătatea! - Prof. Iosifescu Mădălina, Medicul și asistenta școlii, Consiliul Şcolar al Elevilor, martie 2019;
Alimentaţie pentru sănătate şi longevitate - Prof. Lupu Diana Elena, clasa a XI A, 05.03.2019.
Afectivitatea suport sau barieră a stării de sănătate? - Prof. Adam Viorica, clasa a X D, 25.03.2019.
Educaţia sexuală pe înţelesul tuturor - Prof. Mitrică Carmen, Prof. Savin Elena, clasa a XII A, clasa a XII B 06.05.2019.

Activităţi privind educaţia juridică
Nimeni nu este mai presus de lege!. - Prof. Mitrică Carmen, Prof. Lupu Diana,clasa a XII A, 22.10.2018;
Tinereţe fără delicvenţă - Prof. Lupu Diana Elena, Iosifescu Mădălina, clasa a XI A, 06.11.2018;
Devianţă şcolară şi delicvenţa juvenilă - Prof. Frigură Magdalena – psiholog, clasa a X –a A profesională, 22.02.2019;
Delicvenţa juvenilă – cauze şi condiţii favorabile - Prof. Lupu Diana Elena, clasa a IX C profesională, 19.02.2019;
Educația juridică - Prof. Tică Florina, februarie 2019, clasa a XI –a C; 07.05.2019
Violenţa – factor de risc în delicvenţa juvenilă - - Prof. Broscoţeanu Corina, Prof. Lupu Diana Elena, clasa a a XI –a B
profesională, 29.05.2019;
Libertatea de exprimare - Prof. Lupu Diana Elena, Prof. Iosifescu Mădălina, clasa a XI A, 26.06.2019.
Activităţi privind educaţia rutieră
Viața în trafic- între risc și siguranță - Prof. Lupu Diana Elena, clasa a XI A, 29.09.2018;
Cunoaștem și respectăm regulile de circulație - - Prof. Banu Florentina, clasa a X - a C, 24.10.2018;
Tipuri de comportamente în calitate de pieton, biciclist, mopedist, motociclist şi în transportul în comun - Prof. Petrică
Marilena, clasa a IX A profesională, 20.02.2019;
Biciclistul – echipamentul de protecţie, spaţii şi reguli de circulaţie specifice - Prof. Broscoţeanu Corina, clasa a a XI –a
B profesională, 07.03.2019;
Reguli de circulație - Prof. Tică Florina, februarie 2019, clasa a XI –a C, 06.05 2019;
Adolescentul de azi, şoferul de mâine! - Prof. Lupu Diana Elena, Prof. Ceapraz Adina, clasa a XI A, 11.06.2019.
Alte activități
Septembrie
Ziua europeană a limbilor străine – activitate culturală dedicată zilei limbilor Europei, desene, proiecte despre curiozități din
Europa, prezentări ppt, organizate de cadrele didactice din catedra de limbi moderne
Octombrie
Ziua educaţiei
Impactul educaţiei prin prisma Centenarului Marii Uniri – expoziţie şi program artistic, Director, prof. Nedelcu Adriana,
Prof. Lupu Diana Elena, Prof. Iosifescu Mădălina, Psiholog Frigură Magdalena, Bibiotecar Stroie Gabriela, Secretar şef Prunaru
Cristina, clasele X A şi XI A
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Educaţia factor hotărâtor în dezvoltarea unei societăţi, prin cinstirea marelui eveniment – Centenar 2018, Prof. Dănuleţ
Marilena, clasele a XD, XI D, IX C, XII D, XII C
Importanţa zilei de 5 octombrie - Prof. Avram Mirela, Prof. Strafalogea Gabriela, Bibiotecar Stroie Gabriela,
Informatician Croitoru Doina, Elevii claselor a IX - XII
Educaţia în societatea actuală - Prof. Lupu Diana Elena, clasa a IX-a C Prof.
Ziua mondială a educaţiei - Prof. Florea Alina, Prof. Moşteanu Gabriela, clasele a XI D, XII C
Ziua educaţiei şi a educatorului - Prof. Frigură Magdalena – psiholog, clasele a X –a A prof.
Sportivi celebri români care au fost medaliaţi la Olimpiadă - Prof. Savin Elena, clasa a XII-a B
Concepte greşite despre educaţie - Prof. Tică Florina, Prof. Maria Mariana, clasele IX A şi IX D
Educaţia în ţările europene - Prof. Maria Mariana, Prof. Stan Loredana, Prof. Mitrică Carmen, , clasele IX C şi X B
Înscrierea în concursul Olimpiada deşeurilor 2018 – 2019
Balul Bobocilor
Obiectiv general: Dezvoltarea abilităţilor teatrale şi organizatorice
Obiective de referinţă: Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare, Creşterea calităţii demersului didactic, Clase participante:
clasele a XII-a A, a XII –a B, a XI -a , a XI –a B, bobocii claselor a IX-a
Prof. coordonatori: Lupu Diana Elena, Mitrică Carmen, Savin Elena, Iosifescu Mădălina
Activitatea s-a desfășurat în sala de spectacole a Casei de Cultură C.D. Aricescu din Muncicipiul Câmpulung, unde au fost
prezenți părinți ai elevilor și elevii Colegiului Tehnic Câmpulung, precum și sponsorii evenimentului.
Medializarea acestui eveniment a fost asigurată de postul de televiziune Muscel TV care a prezentat cele două ore de spectacol.
Noiembrie
Hora – Centenar 2018, activitate la Casa de Cultură a Sindicatelor “C.D. Aricescu” Câmpulung - 16.11.2018 - Director, prof.
Nedelcu Adriana, Director adj., prof. Suseanu Ioana, prof.Lupu Diana Elena, prof. Duţan Mihaela, prof. Banu Florentina, prof. Popescu
Larisa, prof. Dănuleț Marilena, 16 elevi
Proiectul Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor.
Temele propuse în cadrul acestei ediții au fost:
1.
Abuzul și neglijarea – forme ale violenței în familie asupra copilului.
Elevii clasei a X-a A și a X-a D, coordonați de d-na prof. Moșteanu Gabriela, au realizat referate cu următoarele teme: Violența
verbală și efectele ei asupra copiilor, Efecte ale violenței domestice asupra personalității copilului, Consecinţele psiho-comportamentale
ale violenţei domestice asupra copilului și s-au purtat discuții despre violență, abuzuri și drepturile copiilor. Au fost prezentate filme
sugestive: “Abuzul ucide copilăria” și „Violența asupra copiilor”.
2.
Fenomenul “bullying” în mediul școlar-cauze, forme, consecințe, măsuri anti bullying.
La activitate au participat elevii claselor a XII a C și a XII-a D și a fost coordonată de d-nele prof. Moșteanu Gabriela și Florea
Alina Simona.
3.
Deciziile determină destinul- traficul de persoane
Activitatea a fost coordonată de d-nele prof. Frigură Magdalena și Lupu Diana și s-a desfășurat cu colectivul de elevi ai claselor
a IX - a A și a IX-a B.
4. Hărțuire în mediul virtual
Activitatea s-a desfășurat la claselea IX-a C și a X-a B și a fost coordonată de d-na prof. Florea Alina Simona. Scopul activității
a fost acelade a creşte nivelul de informare şi conştientizare cu privire la efectele discursului instigator la ură, a bullying-ului şi
cyberbullyng-ului asupra tuturor celor implicaţi, indiferent de rolul lor in situaţia de agresiune.
5. Stop violenței!
Elevii au realizat desene şi schiţe pentru promovarea unui comportament nonviolent. Desenele au fost postate pe panoul
campaniei. Activitatea a fost coordonată de d-na prof. Strafalogea Gabriela.
6. O activitate importantă de informare-educare s-a desfășurat în prezența reprezentanților Centrului Regional de Prevenire
Evaluare și Consiliere Antidrog Pitești. După vizionarea filmului aceștia au prezentat pericolele traficului și consumului de droguri,
clasificarea acestora, efectele pe termen scurt și de durată a consumului de droguri, aspecte legislative legate de consumul și traficul de
droguri, 8 profesori, 155 de elevi.
“SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE” – 19 – 25 noiembrie 2018
La Colegiul Tehnic Câmpulung s-au desfăşurat următoarele activităţi:
”Toleranța este succesul în conturarea noii lumi” – , clasa a IX-a C Profesională; coordonatori prof. Miloşi Nicolae, prof. Frigură
Magdalena, prof. Lupu Diana Elena
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Obiectivele activităţii au fost: 1.Clarificarea noțiunii de toleranță în opoziție cu indiferența; 2.Informarea despre respectarea
diferențelor de opinii; 3.Implicarea în luarea deciziilor responsabile pentru viață.
”Evoluția educație de- a lungul vremii”, - clasa a X-a A; coordonatori prof. Duţan Mihaela, prof. Frigură Magdalena
”Lumea se schimbă! Noi reacționăm la schimbare cu respect și implicare !”, - clasa a X-a A Profesională; coordonator prof.
Frigură Magdalena
Obiectivele acestei activități: Definirea conceptului de respect; Recunoașterea ” respectului ”în diferite situații de viață.
”Antreprenori români care au schimbat şi schimbă lumea” - clasa a XI-a A; coordonator prof. Lupu Diana Elena
Obiectivele activităţii au fost: 1. cunoaşterea noţiunilor de antreprenor şi antreprenoriat; 2. conştientizarea faptului că şi, în ţara
noastră, au existat şi există antreprenori de succes care pot schimba lumea; 3. prezentarea unor modele de antreprenori din perioada
interberică şi din zilele noastre; 4. descrierea unor afaceri de succes din oraşul natal.
”O nouă generaţie, o nouă viziune asupra lumii în schimbare” – elevii claselor a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a; coordonatori prof.
Nedelcu Adriana, prof. Iosifescu Mădălina, prof. Lupu Diana Elena, bibliotecar, Stroie Gabriela.
Obiectivele activităţii au fost: 1. conştientizarea impactului, pe termen scurt sau lung, al unor transformări înregistrate în viaţa
politică sau economică; 2. dezvoltarea spiritului critic; 3. îmbogăţirea cunoştinţelor privind rolul unor personalităţi istorice în evoluţia
societăţii; 4. exprimarea opiniilor referitoare la schimbările înregistrate la nivel mondial, de-a lungul epocilor istorice şi la consecinţele
acestora.
”Lumea se schimbă cu exemplul tău” - clasa a XI-a C; coordonatori prof. Suseanu Ioana, prof. Tică Florina.
Obiectivele activităţii au fost: 1. cunoaşterea importanţei proiectelor europene la formarea profesională ; 2. conştientizarea
faptului că prin participarea la aceste proiecte elevii pot schimba atitudinea cu privire la meseria în care se formează; 3. asumarea
inițiativei în rezolvarea problemelor legate de profesia lor; 4. preocuparea permanentă pentru dezvoltarea profesională prin studiu
individual.
Panou cu citate despre schimbare
În săptămâna 19 – 23 noiembrie 2018 a avut loc evenimentul "Săptămâna legumelor și fructelor donate", prilej cu care elevii au
derulat o campanie de colectare legume și fructe pentru copiii cu dizabilităţi din Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Sf. Nicolae"
Câmpulung și pentru câteva familii nevoiașe din localitate, produsele colectate fiind oferite în urma vizitei organizate la instituția
parteneră, respectiv la Mânăstirea Negru Vodă. Activitatea a fost coordonată de prof. Duţan Mihaela.
Decembrie
În săptămâna 17 – 21 decembrie 2018 s-a derulat campania "Dăruiește bucurie în sufletul unui copil!", care a antrenat elevii
şcolii într-o acțiune de colectare a jucăriilor, rechizitelor şi fructelor pentru copiii cu dizabilităţi din Centrul Școlar de Educaţie
Incluzivă "Sf. Nicolae", Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Dizabilităţi Câmpulung, 3 familii nevoiașe din localitate și
pentru elevi ai școlii care au rezultate bune la învățătură, dar provin din familii cu dificultăți financiare. Activitatea a fost coordonată de
prof. Duţan Mihaela.
Proiect județean educativ-concurs ”Utilizarea calculatorului în domeniul științelor”, noiembrie 2018, coord. Prof. Florea Alina,
Moșteanu Gabriela
3 Decembrie –Ziua Persoanelor cu dizabilităţi, , coord. Prof. Florea Alina, Prof. Moșteanu Gabriela
Serbarea tradiţională de Crăciun – activitate dedicată Sărbătărilor de Iarnă
Scopul acestei activităţi a fost promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice poporului român, valorile naţionale, precum şi
talentul şi abilităţile artistice ale elevilor şcolii. – corul format de elevii din clasa a IX –a A, clasa a IX –a B, clasa a X –a A, clasa a X –
a B, prof. Radu Ştefan, prof. Lupu Diana, prof. Frigură Magdalena, prof. Iosifescu Mădălina, prof. Duţan Mihaela, prof. Radu Geanina,
prof. Săvescu Andreea, prof. Avram Mirela, informatician Croitoru Doina, 18.12.2018
Ianuarie
Medalion literar - M. Eminescu" – 15.01.2019 - Prezentarea activității și vieții marelui poet și Recitări de poezie – Catedra de
limba română.
Februarie
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Ziua Protecţiei Civile din România - 28.02.2019 - Director, prof. Nedelcu Adriana, Director, prof. Suseanu Ioana, prof. Lupu
Diana, bibliotecar, Prof. Iosifescu Mădălina, bibliotecar, Stroie Gabriela, secretar șef, Prunaru Cristina, clasa a XI –a A
Martie
Serbarea ZIUA M AMEI – activitate dedicată Zilei Femeii – 7.03.2019
Ziua femeii 8 martie este o sărbătoare cu totul specială prin care sărbătorim și prețuim femeile din întreaga lume: mame, soții sau
persoane apropiate. Este un moment cu totul special, prin care ne arătăm aprecierea față de femeile din viața noastră.
Scop: Cunoaşterea de obiceiuri, tradiţii, sărbători: cunoaşterea sărbătorii de „8 Martie”; îmbogăţirea cunoştinţelor.
Obiective: să ştie ce se sărbătoreşte de 8 Martie; – să citească/ să recite poezii dedicate mamei, zilei de 8 Martie; să audieze
melodii specifice zilei de 8 Martie; să-şi educe auzul ritmico-melodic; să-şi perfecţioneze deprinderile ritmice; să-şi dezvolte simţul
artistic: să confecţioneze felicitări; să deseneze, coloreze, decupeze; să socializeze.
Descrierea activităţii: La începutul activităţii elevii şi-au îmbogăţit cunoştinţele despre ziua de 8 Martie. Elevii clasei a XI –a A
au prezentat un scurt moment artistic cântece specifice zilei de 8 Martie, au citit şi au recitat poezii dedicate mamei. În finalul activităţii
elevii au dăruit confecţionat felicitări realizate de ei și le-au oferit invitaților . S-a organiyat un bufet cu prăjituri și
răcoritoare.La activitate au participat 27 elevi din clasele a XI –a A, IX –a C profesională, părinți și doamnele Prunaru Cristina,
Strafalogea Gabriela, Vrânceanu Irina, Vulpoiu Florea, Croitoru Doina, Bragă Simona, Ivan Elena.
Coordonatorii activități : Director, prof. Nedelcu Adriana, prof. Lupu Diana, prof. Frigură Magdalena, prof. Iosifescu Mădălina,
prof. Mitrică Carmen.
SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A ALFABETIZĂRII MEDIA 18.03 – 22.03.2019
La Colegiul Tehnic Câmpulung în cadrul proiectului SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A ALFABETIZĂRII MEDIA s-au
desfăşurat următoarele activităţi:
Luni 18 martie 2019 - Stimularea creativiății prin media
Marţi 19 martie 2019 - Rolul media în educația tinerilor
Miercuri 20.03.2019 - Mă orientez profesional spre o carieră de succes cu ajutorul media
Joi 21.03.2019 - Educația pentru mass-media
Vineri 22.03.2019 - Alfabetizare, informare şi mass-media.
Stimularea creativiății prin media,clasa a X -a A, coordonari Director, Prof. Nedelcu Adriana, Prof. Lupu Diana, Prof. Duțan
Mihaela
Activitatea a avut ca scop încurajarea elevilor pentru înființarea unor firme de exercițiu, Obiectivele activităţii au fost:
Depistarea potențialului creativ al elevilor la diferite discipline studiate; Încurajarea manifestărilor creative la elevi; Organizarea de
activități instructiv – educative stimulative din punct de vedere creativ.
Activitatea a debutat cu discuții legate despre firma de exercițiu care constituie o metodă de învățare creative.
Una din metodele de stimularea a cretivității prin media o constituie firma de exercițiu
De aceea prin materialele prezentate a fost reliefat importanța rolului creativității elevilor în realizarea acestor materiale pentru a
promova firma virtuală a lor.
Discuţiile ulterioare au plecat de la nevoile lor de a se informa în mass media (internet, tv, pliantele firmelor), pentru a-și stimula
creativitatea grafică, design, aranjare în pagină, colorit, etc.
Activitatea şi-a atins obiectivele propuse, iar elevii au dat dovadă de înțelegere cu privire la stimularea creativității prin media și
importanța ei pentru promovarea profesionistă a unei firme.
Rolul media în educația tinerilor, - clasa a XI -A, coordonatori prof.Lupu Diana, prof. Iosifescu Mădălina
Activitatea desfășurată la clasa a XI-a A a avut ca scop de a încuraja pe elevii să joace un rol activ în societate, să promoveze
egalitatea de șanse în domeniul educației și al integrării profesionale.
Obiectivele activităţii au fost: dezvoltarea unor competențe relevante și de înaltă calitate prin învățarea pe tot parcursul vieții;
promovarea unei educații favorabile incluziunii, a egalității și a nediscriminării; educație mai deschisă și mai inovatoare, în deplină
concordanță cu era digitală;sporirea transparenței competențelor și calificărilor pentru a facilita învățarea continuă și
mobilitatea;promovarea unor investiții sustenabile, a calității și a eficienței în cadrul sistemelor de educație și formare profesională.
Activitatea a debutat cu discuții legate despre rolul media în educația tinerilor, de ce este foarte important să selectăm atent
sursele media pe care le citim.
Elevii au fost interesesați să afle de la profesori de cum ar trebui să economiseacă proprii bani, cum ar trebui să investescă.
La finalul acestor discuții s-a concluzionat că impactul mass-media se manifestă pe multiple planuri și cuprinde – în mediul
formativ – atât elevul, cât şi profesorul, ceea ce oferă numeroase posibilităţi să facă din informaţiile primite prin intermediul
massmediei instrumente de implicare a tinerilor în viața socială, de atragere a elevilor la noi forme de acţiune şi comportament.
Mă orientez profesional spre o carieră de succes cu ajutorul media – clasa a IX –a C profesională, coordonatori prof.Lupu
Diana, prof. Iosifescu Mădălina
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Activitatea desfășurată la clasa a IX-a C PROFESIONALĂ a avut ca scop încurajarea elevilor de decosperii noi lucruri despre
anumite profesii cu ajutorul media.
Obiectivele activităţii au fost: identificarea abilităților meseriei de ospătar;Încurajarea manifestărilor creative la elevi;cunoașterea
principalelor atribuții ale profesiei de ospătar.
Activitatea a debutat cu discuții legate orientarea tinerilor într-o carieră, punându-se accent pe alegerea profesiei care constituie
un moment important în viaţa fiecărui individ, constituind una dintre premisele majore ale inserţiei sociale, dar ea are loc într-un
context mai larg în care sunt implicaţi factori de natură personală, educaţională, economică, contextuală.
Discuţiile ulterioare au plecat de la abilitățile pe care trebuie să le aibă un ospătar, de la cerințele ce se impun pe piața forței de
muncă, de nivelul de pregătire al fiecărui elev pentru a atinge performanța și de a fi satisfăcut de ceea ce face.
Activitatea şi-a atins obiectivele propuse, iar elevii au înțeles că fără o pregătire temeinică nu pot atinge performanțe și nu pot
ocupa un loc de muncă adecvat.
Educația pentru mass-media – clasa XI A PROF., coordonatori prof. coordonatori Dănuleţ Marilena, prof. Suseanu Ioana
Activitatea desfășurată la clasa a XI-a A PROF.a avut ca scop de a încuraja pe elevii să joace un rol activ în societate, să ştie să
folosească informaţii din mass-media în viaţa de zi cu zi.
Obiectivele activităţii au fost: perceperea informaţiei (sesizarea caracterului util al unei informaţii); Selectarea informaţiei
pertinente şi utile; înţelegerea sistemului de simboluri şi semne; transferul informaţiei dintr-un mod de prezentare în altul (transformarea
informaţiei); structurarea informaţiei transformate; producerea informaţiei noi (simple şi structurate); exprimarea informaţiei (oral, în
scris, grafic, cartografic, prin IT).
Activitatea a debutat cu discuții legate despre rolul media în educația tinerilor, de ce este foarte important să selectăm atent
sursele media pe care le citim.
Elevii au fost interesesați să afle de la profesori de cum ar trebui să folosească informaţiile din mass- media pentru a se
documenta.
La finalul acestor discuții s-a concluzionat că impactul mass-media se manifestă pe multiple planuri și cuprinde – în mediul
formativ – atât elevul, cât şi profesorul, ceea ce oferă numeroase posibilităţi să facă din informaţiile primite prin intermediul
massmediei instrumente de implicare a tinerilor în viața socială, de atragere a elevilor la noi forme de acţiune şi comportament.
Alfabetizare, informare şi mass-media – clasa XII-a B, coordonatori prof. Lupu Diana, prof.Savin Elena
Activitatea desfășurată la clasa a XII-a B a avut ca scop de a încuraja pe elevii să joace un rol activ în societate, să ştie care sunt
propriile valori şi să conţtientizeze că nu orice informaţie luată de pe internet este reală.
Obiectivele activităţii au fost:dezvoltarea unor competențe relevante și de înaltă calitate prin învățarea pe tot parcursul vieții;
cunoaşterea unor informaţii legate despre mass-media; modelarea personalităţii elevuliui printr-o educaţie bazată pe principia sănătoase
Activitatea a debutat cu discuții legate despre rolul mass-mediei în educația tinerilor, de ce este foarte important să selectăm
atent sursele media pe care le citim.
Educaţia
este
adeseori
definită
drept
un
ansamblu
de
influenţe
exercitate
asupra
individului prin acţiuni intenţionate organizate şi sistematice în scopul modelării personalităţii sale.
Prin activitatea sa de informare, de interpretare a evenimentelor, massmedia creează anumite realităţi în care omul îşi desfăşoară
activitatea.
Aprilie
Campania Informare acasă! Siguranță în lume! - Director, prof. Nedelcu Adriana, prof. Lupu Diana Elena, prof. Savin Elena,
prof. Moșteanu Gabriela, Președintele CȘE, Tarbă Sebastian, 16.04.2019;
Activitatea Luna curățeniei de primăvară organizată de Primăria Municipiului Câmpulung - Director, prof. Nedelcu Adriana,
prof. Anghel Alina, prof. Popescu Florentina, prof. Iosifescu Mădălina, prof. Gheorghe Irina, 50 de elevi
Ziua Internaţională a Cărţii şi Drepturilor de Autor (23.04.2019) - coordonatori prof. Lupu Diana, Catedra de română,
bibliotecar, Stroie Gabriela, informatician, Croitoru Doina, elevii claseilor a XI-a și XII-a A, 18.04.2019.
Mai
Oferta educațională a Universității de Științe Agronomice și Medicină București - reprezentanții universității, Director adj., prof.
Suseanu Ioana, prof. Lupu Diana Elena, prof. Banu Florentina, prof. Florescu Sandu, elevii claselor a XII-a 08.05.2019, 08.05.2019,
Ziua Europei - coordonatori Director, prof. Nedelcu Adriana, Director adj., prof. Suseanu Ioana, prof. Lupu Diana Elena, prof.
Dănuleț Marilena, prof. Iosifescu Mădălina, prof. Duţan Mihaela , bibliotecar, Stroie Gabriela, informatician, Croitoru Doina, secretar
șef, Prunaru Cristina, 20elevi, 9.05.2019
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Absolvenții de liceu și școli profesionale la final de drum – Paul Petrescu, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă
Argeș – filiala Câmpulung, Director, prof. Nedelcu Adriana, Director adj., prof. Suseanu Ioana, prof. Lupu Diana Elena, elevii claselor
a XII-a
Oferta educațională a Universității din Pitești - Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, reprezentanții facultății, Director, prof.
Nedelcu Adriana, Director adj., prof. Suseanu Ioana, prof. Lupu Diana Elena, prof. Dănuleț Marilena, prof. Maria Mariana, elevii
claselor a XII-a
Prezentarea programului Leaders Explore singurul program din România care completează cei patru ani de învățământ formal
din perioada liceului cu un an de educație non-formală. – Director, prof. Nedelcu Adriana, elevii claselor a XI –a și a XII-a
Iunie
Ziua Educatorului – activități dedicate acestei zile, Director, prof. Nedelcu Adriana, Director adj., prof. Suseanu Ioana, prof.
Lupu Diana Elena, prof. Dănuleț Marilena, prof. Iosifescu Mădălina, prof. Duţan Mihaela , bibliotecar, Stroie Gabriela, informatician,
Croitoru Doina, secretar șef, Prunaru Cristina, 20elevi, 5.06.2019
Ziua Drapelului României – Director, prof. Nedelcu Adriana, Director adj., prof. Suseanu Ioana, prof. Lupu Diana Elena, prof.
Dănuleț Marilena, prof. Iosifescu Mădălina, bibliotecar, Stroie Gabriela, informatician, Croitoru Doina, secretar șef, Prunaru Cristina,
20 elevi, 26.06.2019
CERCUL CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”
ACTIVITĂȚI:
09.10.2018
Comemorarea Holocaustului în România - la data de 9 octombrie a fost comemorat Holocaustul prin prezentări PowerPoint,
referate, dezbateri – Director, prof. Nedelcu Adriana, prof. Iosifescu Mădălina, prof. Lupu Diana, bibliotecar, Stroie Gabriela, 21 elevi.
Obiectivele activităţii au fost: cunoşterea şi conştientizarea consecinţelor negative ale Holocaustului, metodelor de aplicare a
soluţiilor finale, contextul internaţional în care a avut loc acest genocid, 09.10.2018
14.11.2018
„Centenarul Marii Uniri” – activitate inclusă în programul Proiectului de parteneriat educaţional, derulat în colaborare cu
Biblioteca Municipală „Ion Barbu” din Câmpulung; concurs de eseuri cu tema „Marea Unire” - prof. Iosifescu Mădălina, prof.
Popescu Ovidiu, prof. Stan Loredana, prof. Mitrică Carmen,prof. Tică Florina, prof. Maria Mariana, bibliotecar, Stroie Gabriela, 7
elevi.
Obiectivele activităţii au fost: stimularea interesului elevilor pentru documentare şi cercetare, punerea în valoare a rezultatelor
cercetării, încurajarea spiritului competitiv, promovarea comunicării, dezvoltarea sentimentului patriotic, a respectului faţă de jerfa
erorilor neamului românesc, stimularea interesului elevilor pentru aprofundarea unor teme de Istorie, dobândirea de noi cunoştinţe şi
aprofundarea lor.
16.11.2018
„Recunoştinţă şi îndemn” – activitate inclusă în cadrul manifestărilor legate de Centenarul Marii Uniri, Spectacol organizat de
Primăria Municipiului Câmpulung, participanţii: Director, prof. Nedelcu Adriana, Director, prof. Suseanu Ioana, prof. Popescu Larisa,
Prof. Dănuleţ Marilena, prof. Banu Florentina, prof. Duţan Mihaela, prof. Lupu Diana, 17 elevi.
Obiectivele activităţii au fost:conştientizarea semnificaţiei zilei de 1 Decembrie, stimularea crativităţii prin momente artistice,
conştientizarea rolului fiecărui individ pentru păstrarea tradiţiilor populare şi folclorului românesc.
20.11.2018
„Gândul meu este la Marea Unire” – activitate inclusă în programul Proiectului de parteneriat educaţional, derulat în colaborare
cu Biblioteca Municipală „Ion Barbu” din Câmpulung; lucrări ale elevilor afişate pe un panou expus la sediul Bibliotecii Municipale
„Ion Barbu” - Director, prof. Nedelcu Adriana, prof. Iosifescu Mădălina, prof. Maria Mariana, bibliotecar, Stroie Gabriela, elevi.
Obiectivele activităţii au fost: dezvoltarea sentimentului patriotic, stimularea interesului elevilor pentru documentare, pentru
îmbogăţirea cunoştinţelor de Istorie şi aprofundarea lor, folosirea unui limbaj istoric, exprimarea opiniilor referitoare la Marea Unire, a
trăirilor şi sentimentelor, în anul Centenarului.
27.11.2018
„Centeneraul Marii Uniri” – activitate inclusă în programul Proiectului de parteneriat educaţional, derulat în colaborare cu
Asociţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” – subfiliala Câmpulung - prof. Iosifescu Mădălina, prof. Lupu Diana, prof. Tică
Florina , bibliotecar, Stroie Gabriela, 13 elevi.
Obiectivele activităţii au fost: dezvoltarea creativităţii, stimularea interesului pentru cercetare şi documentare, punerea în valoare
a rezultatelor cercetării şi prezentării lor, dobândirea de noi cunoştinţe în domeniul Istoriei şi aprofundarea lor.
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28.11.2018
„Ziua Naţională a României şi Centenarului Marii Uniri” – activitate ce a cuprins un program artistic prezentat de 24 de elevii
de la Colegiul Tehnic Câmpulung sub îndrumarea prof. Radu Ştefan, premierea elevilor participanţi la Concursul de eseuri cu tema
„Marea Unire”, prezentarea materialului cu tema „Dascăli muşceleni în războiul pentru întregirea naţională” , vizionarea unui film
istoric. – Director, prof. Nedelcu Adriana, prof. Iosifescu Mădălina, prof. Radu Ştefan, prof. Lupu Diana, bibliotecar, Stroie Gabriela,
prof. Dogioiu Magdaleana, prof. Popescu Larisa, Colonel Niţiş Nicolae, 65 elevi
23.01.2019
”Mica Unire – paşi decisivi spre Marea Unirea” – prezentări ppt, dezbatere şi moment poetic, - Prof. Iosifescu Mădălina, prof.
Radu Ştefan, Bibliotecar, Stroie Gabriela, Prof. Lupu Diana, elevii clasei a X-a A, elevii de la Cultul Eroilor Regina Mariei.
17.05.2018
Manifestări prilejuite de ziua eroilor - Prof. Iosifescu Mădălina, Director, prof. Nedelcu Adriana, Director, prof. Suseanu Ioana,
prof. Lupu Diana, bibliotecar, Stroie Gabriela, 10 de elevi
19.06.2018
Musceleni în cel de-al doilea război mondial – prezentări ppt, dezbatere, - Prof. Iosifescu Mădălina, Director, prof. Nedelcu
Adriana, Director, prof. Suseanu Ioana, prof. Lupu Diana, bibliotecar, Stroie Gabriela, 20 de elevi
REZULTATE OBȚINUTE LA CONCURSURI
Concursul interdisciplinar fizică – geografie „Ștefan Hepiteș”, etapa județeană - Profesori coordonatori: Banu Florentina și
Popescu Ovidiu
1. Butoi Mihail andrei, clasa a X-a C – premiul special
2. Toacă Alin, clasa a X-a C – premiul special
Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei face parte din programul România Meseriașă
În urma selecției dintr-un număr de 240 de elevi participanți din 26 de şcoli profesionale din judeţele Argeş şi Dâmboviţa, s-au
calificat de la Colegiul Tehnic Câmpulung pentru a participa la aceste cursuri de dezvoltare personală și la ateliere practice următorii
elevi:
DOMENIUL MECANIC
Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Nume și prenume elev
Pârșan Alin
Vîlcu Gheorghe Adrian
Șerb Adelin
Măcărescu Radu Ștefan
Minciunescu Nicolae Valentin

Locul
15
16
24
25
Rezervă - 61

Punctaj
92,16
92,00
89,66
86,34
83,84

DOMENIUL ELECTRIC
Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nume și prenume elev
Aldea Ionuț Mihai
Șuțu Marian Cosmin
Țiplea Darius Constantin
Dibu George Andrei
Oprea George Daniel
Floroiu Eduard Nicolae
Fieraru Abel Costinel
Dragomir Ionuț Alexandru
Onea Cătălin Vasile
Amzică Irinel Gabriel
Parghel Eugen Gabriel
Nechita Marian Daniel

Locul
38
56
60
64
81
101
114
128
132
143
172
Rezervă

Punctaj
90,34
88,16
87,75
87,34
85,70
84,00
83,00
81,50
81,40
80,66
78,33
75,10

Concursul naţional interdisciplinar LUMEA PE CARE O DESCOPERI, 15 – 29 ianuarie 2019, prof. Coordonator Mădălina
Iosifescu, elevi Oprea Claudiu, Grigore Alexandru, Dumitra Gabriela, Cioacă Cătălina, Olteanu Eduard, Oancea Ana, Iordan Delia,
Iacob Ruxandra, Tocilă Ştefan, Boarţă Naiana.
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Târgul regional al FE "Tânăr antreprenor în spaţiul virtual", activitate cuprinsă în calendarul COD CAEN 2019 ACTIVITATE MEN 2019, anexa nr.7 OMEN, nr. 3016/ 09.01.2019, POZIŢIA 133.
7 elevii din clas a XI -a A ( Mateiu A delina, Ducă Denisa, Boboc Raluca, Frăcea Elena, Dascălu Eduard, Sasu Daniel, Banu
Cosmin) au participat cu firma S.C. MLĂDIȚE MUSCELENE S.R.L., coordonată de prof. Dogioiu Magdalena și prof. Lupu Diana:
Mențiune I la secțiunea Cea mai buna prezentare PPT
Mențiune specială la Cel mai bun catalog.
Concurs județean - TRADIŢIE ŞI MODERNISM ÎN AGRICULTURĂ Curtea de Argeș
Eleva Cotenescu Denisa, clasa a IX-a B – locul II, coordonator, prof. Anghel Alina
Elevele Nicula Raluca și Vulpoi Magdalena - – locul II, coordonatori, prof. Dumitrașcu Cătălin, maistru instructor Miloși Nicolae
Concurs interjudețean Ediția 6 Mioveni 13 aprilie 2019
Echipa formată din elevii din clasa a XI- a D – MENȚIUNE - coordonați de Maistru instructor, Dulamă Florin
Bidilică Nicolae Marius
Cornățeanu Vlad Cornel
Moisescu Cătălin
Scăpău Daniel
CONCURSURI SPORTIVE:
Olimpiada Națională a Sportului Școlar de șah – faza municipală – locul I, elev din clasa a X-a C, faza județeană – mențiune,
locul 5;
Olimpiada Națională a Sportului Școlar la fotbal masculin - faza municipală – locul 4,
Echipa de handbal - faza municipal a ONSS– locul I, , faza județeană, , locul 4.
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