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RAPORT GENERAL PRIVIND
STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
ÎN ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019
COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG, este instituţie de învăţământ ce-şi desfăşoară
activitatea în două localuri: Şoseaua Braşovului nr.1 şi str. Negru Vodă nr.145, însă în anul
școlar ce s-a incheiat activitatea s-a desfașurat doar în localul din Șoseaua Brașovului nr.1.
Resursele umane ale unităţii noastre, în anul şcolar 2018-2019 au fost:
- 847 elevi cuprinşi în 34 clase la inceputul anului şcolar
- 59 cadre didactice calificate, dintre care 41 titulari şi 11 suplinitori, detaşati 3,
asociati 4.
 34 profesori cultura generală
 18 profesori de discipline tehnice de specialitate
 7 maiştri instructori
Cele 61,1651 norme au fost încadrate cu persoane calificate în proporţie de
100%.
Personalul didactic auxiliar ocupa 9 norme iar cel nedidactic 13,5.
SPECIFICUL UNITĂŢII ŞCOLARE (PT. LICEU - PROFILE, SPECIALIZĂRI) – 2018/2019:



LICEU CURS DE ZI
Profil Servicii, domeniul:
 tehnician în gastronomie
 tehnician în activităţi economice
 tehnician in turism




Profil Tehnic, domeniul:
 tehnician în prelucrarea lemnului
 tehnician designer mobila si amenajari interioare
 tehnician electromecanic
 tehnician în industria textilă
 tehnician mecatronist
 tehnician transporturi
 tehnician în automatizări

Profil R.N.P.M. – tehnician ecolog si protectia calitatii mediului


LICEU SERAL
 tehnician în prelucrarea lemnului
 tehnician electromecanic
 tehnician în industria textilă
 tehnician mecatronist



ȘCOALĂ PROFESIONALĂ (3 ani)
 IX – sculer matriter, tâmplar universal, ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, operator
la mașini cu comandă numerică
 X – sculer matrițer, mecanic auto, sudor, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, confectioner produse
textile




XI – electromecanic utilaje și instalații industriale, tâmplar universal, confectioner produse textile

ȘCOALĂ POSTLICEALĂ: Asistent manager, Tehnician operator masini cu comanda numerica

REPARTIȚIA CLASELOR IN ANUL ȘCOLAR 2018-2019
PE DOMENII/CALIFICARI PROFESIONALE - DIRIGINȚI

Nr.
crt.

Clasa

Domeniu/calificare

Diriginti

1
2
3
4
5
6
7

IX A
IX B
IX C
IX D
XA
XB
XC

Popescu Ovidiu
Popescu Larisa
Maria Mariana
Ceapraz Adina
Duțan Mihaela
Florescu Sandu
Banu Florentina

8
9
10
11

XD
XI A
XI B
XI C

12

XI D

Servicii/Alimentație/Tehn in gastronomie
R.N.P.M/Tehn ecolog si protectia calitatii mediului
Tehnic/Electromecanică/Tehn electromecanic
Tehnic/Mecanică/Tehn transporturi
Servicii/Economic/Tehn in activitati economice
R.N.P.M/Tehn ecolog si protectia calitatii mediului
Tehnic/Electronica automatizări/Tehn in
automatizari
Tehnic/Mecanică/Tehn mecatronist
Servicii/Turism/Tehn in turism
R.N.P.M/Tehn ecolog si protectia calitatii mediului
Tehnic/Fabricarea produselor din lemn/Tehn
designer mobila si amenajari interioare
Tehnic/Mecanică/Tehn mecatronist

13
14
15
16
17

XII A
XII B
XII C
XII D
XI A Seral

18
19
20

XI B Seral
XII A Seral
XII B Seral

21
22

XIII A Seral
XIII B Seral

23

XIII C Seral

24

IX A Profesional

25

IX B Profesional

26
27
28
29

IX C Profesional
X A Profesional
X B Profesional
X C Profesional

30
31
32
33
34

Adam Viorica
Lupu Diana
Gheorghe Irina
Tică Florina
Moșteanu Gabriela

Servicii/Alimentație/Tehn in gastronomie
R.N.P.M/Tehn ecolog si protectia calitatii mediului
Tehnic/Electromecanică/Tehn electromecanic
Tehnic/Mecanică/Tehn mecatronist
Tehnic/Fabricarea produselor din lemn/Tehn in
prelucrarea lemnului
Tehnic/Electromecanică/Tehn electromecanic
Tehnic/Electromecanică/Tehn electromecanic
Tehnic/Industrie textila si pielarie/Tehn in industria
textila
Tehnic/Mecanică/Tehn mecatronist
Tehnic/Fabricarea produselor din lemn/Tehn in
prelucrarea lemnului
Tehnic/Industrie textila si pielarie/Tehn in industria
textila
Operator la masini cu comanda numerica/Sculer
matriter
Fabricarea produselor din lemn/Tamplar universal

Mitrică Carmen
Savin Elena
Florea Alina
Strafalogea Gabriela
Avram Mirela

Miloși Nicolae
Frigură Magdalena
Duță Cătălin
Stan Loredana

XI A Profesional
XI B Profesional

Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație
Sculer matriter
Mecanic auto/Sudor
Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist/
Confectioner produse textile
Electromecanic utilaje si instalatii industriale
Tâmplar universal

Danulet Marilena
Broscoțeanu Corina

XI C Profesional
I Postliceal
II Postliceal

Confecționer produse textile
Tehn operator mașini cu comandă numerică
Asistent manager

Tănase Paula
Saftii Daniela
Dumitrașcu Cătălin

REZULTATE ELEVI LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2018-2019:
-

elevi existenţi la sfârşitul semestrului I – 795
elevi promovaţi – 748
elevi cu abateri disciplinare – 0
elevi eliminaţi – 0
elevi exmatriculaţi – 0
note scăzute la purtare:
 între 7 şi 9,99 – 190

Pârşe Dalina
Dogioiu Magda
Neagoe Constanța
Iosifescu Mădălina
Filimon Ruxandra
Deneanu Elena
Petrică Marinela
Nițicală Viorel








 sub 7 – 66
Elevi veniţi din străinătate – 0
Elevi plecaţi în străinătate – 0
Elevi retraşi – 11
Elevi abandon şcolar – 2
Elevi plecaţi – 2
Elevi veniţi - 5
REZULTATELE LA INVATATURA SI DISCIPLINA ALE ELEVILOR
LA SFARSITUL ANULUI SCOLAR 2018/2019

Clasa

Elevi inscrisi la
inceput de an
scolar
2018/2019

Elevi ramasi
la sf
semestrului I
an scolar
2018/2019

Nr elevi
promovati

Nr elevi cu note scazute la
purtare

Nr elevi cu
situatia
neincheiata

Nr elevi
corigenti

intre 9,99 si
7

sub 7

9 LICEU

97

90

85

0

5

22

13

10 LICEU

93

89

86

0

3

20

1

11 LICEU

94

84

79

2

3

17

9

12 LICEU

93

91

79

8

4

13

8

9 PROF

85

82

79

0

3

27

6

10 PROF

62

59

46

0

13

21

6

11 PROF

73

65

60

0

5

29

13

11 SERAL

57

55

55

0

0

10

2

12 SERAL

58

58

58

0

0

9

0

13 SERAL
1
POSTLICEAL

71

64

63

0

1

14

8

33

27

27

0

0

0

0

31
847

31
795

31
748

0
10

0
37

8
190

0
66

2
POSTLICEAL
TOTAL

SITUATIA STATISTICA PRIVIND REZULTATELE LA INVATATURA LA SFARSITUL ANULUI SCOLAR 2018/2019
Unitatea de
învățământ

COLEGIUL
TEHNIC
CÂMPULUNG

Liceal ZI cls
IX-XII/XIII
Liceal ZI
URBAN
Liceal ZI
ciclu inferior
cls IX-X
Liceal ZI
ciclu inferior
URBAN
Liceal ZI
ciclu inferior
cls IX
Liceal ZI
ciclu inferior
cls IX
URBAN
Liceal ZI
ciclu inferior
cls X
Liceal ZI
ciclu
superior cls
XI-XII/XIII
Liceal ZI
ciclu
superior
URBAN
Liceal ZI
ciclu
superior cls
XI

Elevi înscrişi la început de an

Total(
1.1)

din
care
feminin
(1.2):

din
care:
Total
rromi
(din
Total)(1.
3)

din care:
fete
rrome
(din total
rromi)(1.3
.1)

377

178

12

377

178

190

Elevi rămaşi la sfârşitul semestrului

Total(2.
1)

din care
feminin(2.
2):

din
care:
Total
rromi
(din
Total)(2.
3)

din care:
fete
rrome
(din total
rromi)(2.3
.1)

5

354

171

10

12

5

354

171

89

7

3

179

190

89

7

3

97

58

4

97

58

4

93

31

3

187

89

5

187

89

94

43

Număr elevi promovaţi

Din care: Promovaţi pe medii:

Corigenţi la:

Cu situatia şcolară
neîncheiată (inclusiv
corigenţi)

Repetenţi la 15 iunie

Total(3.
1)

din care
feminin(3.
2):

din
care:
Total
rromi
(din
Total)(3.
3)

din care:
fete
rrome
(din total
rromi)(3.3
.1)

56.99(5.1)
/S

78.99(5.2)
/B

910(5.3)/
FB

1
obiect(6.
1)

2
obiecte(6
.2)

Total(7.
1)

din care
feminin(7.
2):

Total(9.
1)

din care
feminin(9.
2):

4

329

159

10

4

111

209

9

8

2

15

7

8

4

10

4

329

159

10

4

111

209

9

8

2

15

7

8

4

87

7

3

171

83

7

3

62

108

1

8

5

7

3

179

87

7

3

171

83

7

3

62

108

1

8

5

7

3

3

90

56

4

3

85

52

4

3

34

51

5

4

4

3

3

90

56

4

3

85

52

4

3

34

51

5

4

4

3

89

31

3

86

31

3

28

57

1

3

1

3

2

175

84

3

1

158

76

3

1

49

101

8

8

2

7

2

1

1

5

2

175

84

3

1

158

76

3

1

49

101

8

8

2

7

2

1

1

3

2

84

39

2

1

79

31

2

1

23

56

3

2

1

1

2

Liceal ZI
ciclu
superior cls
XI URBAN
Liceal ZI
ciclu
superior cls
XII
Liceal ZI
ciclu
superior cls
XII URBAN
Liceal
SERAL cls
IX-XIV
Liceal
SERAL
URBAN
Liceal
SERAL cls
XIII
Liceal
SERAL cls
XIII URBAN
Profesional
TOTAL
Profesional
URBAN
Profesional
cls IX
Profesional
cls IX
URBAN
Profesional
cls X
Profesional
cls X
URBAN
Profesional
cls XI
Profesional
cls XI
URBAN
Postliceal
şcoli
postliceale
an I
Postliceal
şcoli

94

43

3

93

46

93

46

186

2

84

39

2

2

91

45

2

91

45

77

177

186

77

71

1

79

31

2

1

23

56

1

79

45

1

79

45

75

176

75

176

177

75

176

75

36

64

35

63

71

36

64

35

220

81

206

220

81

85

2

3

1

26

45

8

6

2

4

1

26

45

8

6

2

4

2

1

1

1

9

2

176

1

9

2

35

63

1

7

1

63

35

63

1

7

1

76

185

69

142

43

21

5

11

3

206

76

185

69

142

43

21

5

11

3

35

82

33

79

32

60

19

3

2

85

35

82

33

79

32

60

19

3

2

62

32

59

31

46

27

30

16

13

3

1

1

62

32

59

31

46

27

30

16

13

3

1

1

73

14

65

12

60

10

52

8

5

2

8

2

73

14

65

12

60

10

52

8

5

2

8

2

33

6

27

4

27

4

4

23

33

6

27

4

27

4

4

23

postliceale
an I URBAN
Postliceal
şcoli
postliceale
an terminal
Postliceal
şcoli
postliceale
an terminal
URBAN

31

20

31

20

31

20

9

22

31

20

31

20

31

20

9

22

SITUATIA PRIVIND MISCAREA SI STAREA DISCIPLINARA A ELEVILOR LA SFARSITUL ANULUI SCOLAR 2018/2019
Unitatea de
învățământ

Elev
i
însc
rişi
la
înce
put
de
an

Elevi
rămaşi la
sfârşitul
semestrulu
i

COLEGIUL
TEHNIC
CÂMPULUNG

Tot
al(1
)

Total(2)

Liceal ZI cls
IX-XII/XIII
Liceal ZI
URBAN
Liceal ZI
ciclu inferior
cls IX-X
Liceal ZI
ciclu inferior
URBAN
Liceal ZI
ciclu inferior
cls IX
Liceal ZI
ciclu inferior
cls IX
URBAN
Liceal ZI
ciclu inferior
cls X
Liceal ZI
ciclu inferior
cls X

Mişcarea elevilor

Plecaţ
i in alt
judeţ(
3.1.3)

Plecaţi in
străinătat
e(3.1.2)

Veniţi
din alt
judeţ(3
.2.3)

Abandon

Veniţi din
străinătat
e(3.2.2)

Total(3.3.1)

Fete(3.3.
2)

Retragere

Total(3.4.1)

Fete(3.4.2)

Sancţionaţ
i

Eliminaţi

Total(4)

Total(5)

Exmatriculaţi

Absenţ
e(6.1)

Altel
e(6.2
)

Număr de elevi cu notele scăzute la purtare

note
intre
9.99 si
7(7.1)

note
sub
7(7.2
)

pentru
absenţe(7.2.1)

377

354

5

1

2

72

31

377

354

5

1

2

72

31

190

179

42

14

190

179

42

14

97

90

22

13

97

90

22

13

93

89

20

1

93

89

20

1

alte
motive(7.2
.2)

URBAN
Liceal ZI
ciclu
superior cls
XI-XII/XIII
Liceal ZI
ciclu
superior
URBAN
Liceal ZI
ciclu
superior cls
XI
Liceal ZI
ciclu
superior cls
XI URBAN
Liceal ZI
ciclu
superior cls
XII
Liceal ZI
ciclu
superior cls
XII URBAN
Liceal
SERAL cls
IX-XIV
Liceal
SERAL
URBAN
Liceal
SERAL cls
XIII
Liceal
SERAL cls
XIII URBAN
Profesional
TOTAL
Profesional
URBAN
Profesional
cls IX
Profesional
cls IX
URBAN
Profesional
cls X

187

175

5

1

2

30

17

187

175

5

1

2

30

17

94

84

4

1

2

17

9

94

84

4

1

2

17

9

93

91

1

13

8

93

91

1

13

8

186

177

33

10

186

177

33

10

71

64

14

8

71

64

14

8

220

206

2

2

77

25

220

206

2

2

77

25

85

82

1

1

27

6

85

82

1

1

27

6

62

59

1

1

21

6

Profesional
cls X
URBAN
Profesional
cls XI
Profesional
cls XI
URBAN
Postliceal
TOTAL
Postliceal
URBAN
Postliceal
şcoli
postliceale
an I
Postliceal
şcoli
postliceale
an I URBAN
Postliceal
şcoli
postliceale
an terminal
Postliceal
şcoli
postliceale
an terminal
URBAN

62

59

73

1

1

21

6

65

29

13

73

65

29

13

64

58

6

2

8

64

58

6

2

8

33

27

6

2

33

27

6

2

31

31

8

31

31

8

EDUCAŢIA ADULŢILOR – MESERII ACREDITATE
Denumirea programului

Calificări/ programe
autorizate

Nr autorizaţie

Tâmplar universal
(COR 7422.2.1)
Croitor îmbrăcăminte după
comandă
(COR 7433.2.1)
Comerciant vânzător mărfuri
alimentare
(COR 5220.2.1)
Operator introducere, prelucrare
şi validare date
(COR 4113.2.1)
Asistent de gestiune
(COR 3433.3.1)

Calificare

Seria AG
Nr. 000117
Seria AG
Nr. 000118

Nr. programe
derulate

Nr.
Participanţi

3

48

5

88

Seria AG
Nr.000119

2

43

Seria AG
Nr. 000120

6

129

Calificare

Ser a AG
Nr. 000121

5

80

Instalator instalaţii de încălzire
centrală
(COR 7136.2.4)
Ospătar(chelner) vânzător în
unităţi de alimentaţie
(CO 5123.2.1)
Sudor
(COR 7212.2.1)

Calificare

Seria AG
000154

1

15

Seria AG
Nr. 000155

4

43

Seria AG
Nr. 000156

3

40

Comerciant vânzător mărfuri
nealimentare
(COR 5220.2.2)
Administrator pensiune turistica
(COR 5121.2.4)

Calificare

Seria AG
Nr. 000163

1

26

Seria AG
Nr. 000221

3

52

Presator metale la rece
(COR 7214.1.3)

Calificare

Seria AG
Nr. 000234

1

22

Inspector resurse umane
(COR 3423.3.2)

Calificare

Seria AG
Nr. 000288

Operator universal spalator
textile si curatator chimic
(COR 8264.1.3)

Calificare

Seria AG
Nr. 000292
1

25

Confecţioner tâmplărie
aluminiu şi mase plastice
(COR 7134.2.3)
Agent curăţenie clădiri şi
mijloace de transport
(COR 5149.1.2)
Tăietor la ferăstrău panglică
(COR 8141.1.4)

Calificare

Seria AG
Nr. 000290

1

28

Calificare

Seria AG
Nr. 000291

4

85

Calificare

Seria AG
Nr. 00029

2

23

Tehnician CATV
(COR 313208)

Specializare

Seria AG
Nr. 000293

3

53

Zidar, pietrar, tencuitor

Initiere
Calificare
Perfecţionare
Calificare
Calificare

2+1
1
3
1
1

34+20
15
58
4
12

Formator
Frezor, rabotor, mortezor
Sculer , matriţer

Calificare

Calificare

Calificare

Calificare

Calificare

Calificare

Seria AG
Nr. 0000301
J03/185/5.04.2013

Nr progr. în curs
de derulare

Încadrarea şcolii cu personal didactic
Prioritatea şcolii privind resursele umane a constituit-o întocmirea cu responsabilitate a proiectului
de încadrare şi a listei cu posturile / catedrele vacante pentru asigurarea încadrării cu personal calificat.
În anul şcolar 2018-2019 toate cele 59 cadre didactice încadrate la Colegiul Tehnic sunt calificate
41 fiind titulari.
Încadrarea s-a realizat conform deciziilor emise de Inspectoratul Şcolar Judeţean ţinând cont de
specializarea persoanei şi a postului.

Organizarea şi conducerea operaţională a resurselor umane
Completarea statului de personal al şcolii s-a realizat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru
asigurarea tuturor compartimentelor cu personal calificat şi normat conform standardelor (pe posturi şi
număr de elevi ).
Protecţia muncii a constituit şi constituie o preocupare permanentă a conducerii, datorită existenţei
atelierelor din şcoală şi a varietăţii de meserii în care pregătim elevii şi adulţii. Toate avizele şcolii
obţinute privind Protecţia Muncii şi PSI au fost favorabile , fără penalităţi.
S-a realizat fişa postului pentru cadre didactice şi profesor diriginte, incluzând aici specificul
unităţii şi activităţile proprii. Pentru restul personalului din subordine , se realizează anual fişele postului
– activitate realizată în septembrie 2018.
A fost elaborat Regulamentul de ordine interioară şi s-a urmărit respectarea acestuia.
Au fost aplicate sancţiuni disciplinare elevilor după discutarea acestora în Consiliul Clasei,
Consiliul profesoral cu invitarea la aceste discuţii atât a părinţilor , cât şi a elevilor – Anexă Comisia de
disciplină / sancţiuni aplicate elevilor la clase.

Controlul şi evaluarea resurselor umane
Evaluarea periodică a personalului didactic şi nedidactic a fost realizată prin:
- fişele de autoevaluare elaborate la timp – activitatea didactică susţinută a dus la obţinerea
calificativului foarte bine pentru cadrele didactice din şcoală;
- inspecţiile la clasă – pe parcursul anului şcolar 2018-2019, toate cadrele didactice au fost
inspectate la cel puţin o oră, aşa cum reiese din raportul de autoevaluare pe asigurare a calităţii;
- cadrele didactice debutante au beneficiat de îndrumare şi consiliere în activitate;
- activitatea tuturor cadrelor didactice a fost monitorizată de către echipa de asigurare a calităţii;
- toate cadrele didactice au participat la implementarea politicii calităţii, activitatea lor fiind
cuprinsă în raportul de autoevaluare a calităţii;
Dosarele personalului unităţii şcolare au fost întocmite şi completate sub stricta coordonare a
conducerii unităţii. Totodată au fost arhivate şi păstrate ca şi celelalte documente şcolare prin
acţiunile de arhivare iniţiate.
Documentele şi rapoartele tematice curente şi speciale solicitate de ISJ şi MECT şi autorităţile
locale privind resursele umane au fost întocmite la timp.

PERFECŢIONAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE - 2018 - 2019
COMPONENŢA COMISIEI: Prof. BANU FLORENTINA - responsabil
Prof. DUŢAN MIHAELA IULIANA – membru
Prof. DĂNULEŢ MARILENA - membru
Secretar PRUNARU CRISTINA – membru

Activitatea Comisiei pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică coordonată
de prof. Banu Florentina şi susţinută de membrii comisiei, prof. Duţan Mihaela, prof. Dănuleţ Marilena şi
secretar Prunaru Cristina şi-a desfăşurat activitatea urmărind respectarea planului elaborat la începutul
anului şcolar, dar totodată răspunzând tuturor cerinţelor apărute pe parcursul anului şcolar.
Activităţile desfăşurate au fost următoarele:
 A oferit sprijin cadrelor didactice în vederea întocmirii dosarelor pentru înscrierea la grade
didactice.

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice înscrise cu cerere/dosar pentru
examenul de grad didactic I, respectiv grad didacticII, în sesiunea octombrie 2018:
Numele şi prenumele
candidatului

Specialitatea

Gradul didactic

Limba și literatura română

2.

Mitrică (Cristescu) Carmen
Gabriela
Stan (Găgioiu) Loredana Aurora

3.

Pîrșe Dalina

Matematică

4.

Radu Ștefan Mirel

Religie ortodoxă

Grad didactic I
sesiunea 2021
Grad didactic I
sesiunea 2021
Grad didactic I
sesiunea 2021
Grad didactic II sesiunea 2021
Cerere pentru programarea
inspecției curente 1

Nr.
crt.
1.

Limba și literatura română

Tabel centralizator cu cadrele didactice care au susţinut şi promovat examenul de
grad didactic în anul şcolar 2018 - 2019:
Nr.
crt.
1.

Numele şi prenumele
candidatului

Specialitatea

Tipul inspecţiei, gradul didactic

Filimon Ruxandra Beatrice

Limba şi literatura engleză

Grad didactic II 2019

 A oferit consultanţă şi informaţii în vederea întocmirii dosarelor pentru recunoaşterea şi
echivalarea creditelor profesionale transferabile, conform Ordinului nr. 5562/07.10.2011.
Tabel centralizator cu cadrele didactice care au obținut 90 credite profesionale
transferabile prin echivalare conform Ordinului nr. 5562/07.10.2011:
Nr.
crt.
1.
2.

Numele şi prenumele
candidatului

Specialitatea

Forma de organizare a formării
continue echivalate

Lupu Elena Diana
Simionescu Paula Liliana

Psihologie
Inginerie mecanică

Conversie profesională
Masterat

Tabel centralizator cu cadrele didactice care au participat la programe de formare
continuă:
Nr.
crt.

Numele şi
prenumele cadrului
didactic

1.

Adam Viorica

2.

Banu Florentina

3.

Broscoțeanu Corina
Mihaela

4.

Dănuleț Marilena

5.

Deneanu Elena

Programul de formare continuă

Credite/număr ore

Educație nonformală pentru o școală
altfel
Competențe digitale și tehnici
moderne de comunicare în context
european
Educație nonformală pentru o școală
altfel
Competențe digitale cu resurse
deschise TIC
Abilitarea cadrelor didactice în
vederea consilierii în carieră a elevilor
Abilitarea cadrelor didactice în
vederea consilierii în carieră a elevilor
Abilitarea cadrelor didactice în
vederea consilierii în carieră a elevilor

15 credite profesionale
transferabile
25 credite profesionale
transferabile
15 credite profesionale
transferabile
22 credite profesionale
transferabile
24 ore
24 ore
24 ore

6.

Dogioiu Magdalena

7.

Florea Alina

8.

Gheorghe Irina Anca

9.

Iosifescu Maria
Mădălina

10.
11.

12.

13.

Radu Geanina
Mitrică Carmen
Gabriela

Moșteanu Gabriela
Georgeta

Nedelcu Adriana

14.

Pîrșe Dalina

15.

Petrică Marinela
Lenuța

16.

Popescu Larisa

17.

Săvescu Andreea
Carina

18.

Tică Florina

Educație nonformală pentru o școală
altfel
Educație pentru sănătate
Abilitarea cadrelor didactice în
vederea consilierii în carieră a elevilor
Oportunități egale în educație prin
valorizarea instruirii diferențiate
Strategii didactice în abordarea
copiilor cu CES în învățământul
preuniversitar
Competențe digitale cu resurse
deschise TIC
Competențe digitale și tehnici
moderne de comunicare în context
european
Educație nonformală pentru o școală
altfel
Strategii inovative de predare a
disciplinei opționale „Dezbatere,
oratorie și retorică”
Oportunități egale în educație prin
valorizarea instruirii diferențiate
Abilitarea cadrelor didactice în
vederea consilierii în carieră a elevilor
Oportunități egale în educație prin
valorizarea instruirii diferențiate
Strategii didactice în abordarea
copiilor cu CES în învățământul
preuniversitar
Competențe digitale cu resurse
deschise TIC
Competențe digitale și tehnici
moderne de comunicare în context
european
Competențe digitale și tehnici
moderne de comunicare în context
european
Educație nonformală pentru o școală
altfel
Educație nonformală pentru o școală
altfel
Abilitarea cadrelor didactice în
vederea consilierii în carieră a elevilor
Abilitarea curriculară a cadrelor
didactice de matematică din
învățământul gimnazial pentru clasa a
VI-a
Abilitarea cadrelor didactice în
vederea consilierii în carieră a elevilor
Educație nonformală pentru o școală
altfel
Strategii didactice în abordarea
copiilor cu CES în învățământul
preuniversitar
Abilitarea cadrelor didactice în

15 credite profesionale
transferabile
24 ore
24 ore
21 credite profesionale
transferabile
20 credite profesionale
transferabile
22 credite profesionale
transferabile
25 credite profesionale
transferabile
15 credite profesionale
transferabile
10 credite profesionale
transferabile
21 credite profesionale
transferabile
24 ore
21 credite profesionale
transferabile
20 credite profesionale
transferabile
22 credite profesionale
transferabile
25 credite profesionale
transferabile
25 credite profesionale
transferabile
15 credite profesionale
transferabile
15 credite profesionale
transferabile
24 ore
24 ore

24 ore
15 credite profesionale
transferabile
20 credite profesionale
transferabile
24 ore

19.

20.

21.

Stan Loredana Aurora

Strafalogea Gabriela

Dobre Luminița

vederea consilierii în carieră a elevilor
Abilitarea cadrelor didactice în
vederea consilierii în carieră a elevilor
Educație nonformală pentru o școală
altfel
Abilitarea cadrelor didactice în
vederea consilierii în carieră a elevilor
Competențe digitale și tehnici
moderne de comunicare în context
european
Strategii didactice în abordarea
copiilor cu CES în învățământul
preuniversitar
Instruirea personalului didactic
privind participarea la inspecțiile
speciale și tematice planificate la
nivelul inspectoratului școlar
Abilitarea cadrelor didactice în
vederea consilierii în carieră a elevilor

24 ore
15 credite profesionale
transferabile
24 ore
25 credite profesionale
transferabile
20 credite profesionale
transferabile
24 ore

24 ore

Tabel centralizator cu cadrele didactice participante la simpozioane şi sesiuni de
comunicări ştiinţifice:
Nr.
crt.
1.

Denumirea activităţii/lucrării

Tipul activităţii

Cadre didactice
participante

„Educație pentru un mediu curat”

Simpozion național

2.

„Strategii de învățare prin cooperare”

Simpozion județean

3.

Sesiunea de comunicări științifice ale
profesorilor de istorie din județul Argeș
Simpozion de referate și comunicări științifice
„Gheorghe Cenușe”
Conferința „Superteach” – Inspirație pentru
educație
„Creșterea interesului pentru educația sănătății
omului și animalelor”
„Școala este șansa ta”
„Valențe teoretico-aplicative din perspectiva
eficienței și creativității în actul educațional”
„Making Exams Classes More Engaging”

Sesiune de comunicări
științifice
Simpozion județean

Pîrșe Dalina
Gheorghe Irina
Maria Mariana Veronica
Stan Loredana
Iosifescu Mădălina

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conferință națională

Pîrșe Dalina

Simpozion județean

Nedelcu Adriana
Banu Florentina
Popescu Larisa

Simpozion național
Simpozion național

Popescu Larisa
Deneanu Elena

Simpozion național

Strafalogea Gabriela

Tabel centralizator cu personalul didactic auxiliar participant la programe de
formare continuă:
Nr.
crt.
1.

Nume și prenume

Funcția

Denumirea programului
de formare

Stroie Gabriela

Bibliotecar

Licență – „Științe ale
comunicării” – Facultatea de
litere și arte – Universitatae
Lucian Blaga Sibiu

 Informări cu privire la Metodologia formării continue a personalului didactic, de conducere, de
îndrumare şi control.

 Impulsionarea permanentă a procesului de formare continuă a personalului didactic din liceu.
 Sporirea gradului de pregătire individuală în domeniul profesiei de dascăl.
 Valorificarea iniţiativelor personale care conduc la ridicarea calităţii procesului educativ în
şcoală.
 Popularizarea şi promovarea realizărilor şi iniţiativelor în domeniul metodic, pedagogic, de
specialitate şi de management.
 Creşterea calităţii activităţii şcolare prin asigurarea accesului personalului didactic şi nedidactic la
programe de formare continuă.

Motivarea resurselor umane
Încadrarea pe post a cadrelor didactice şi a personalului s-a realizat corect conform pregătirii şi
calificării acestora. Necesitatea încadrării corespunzătoare a acestora s-a impus odată cu diferenţierea
nivelelor de calificare.
Orele suplimentare rămase neîncadrate au fost repartizate echilibrat tuturor membrilor catedrelor.

Desfăşurarea procesului instructive – educativ
Organizarea curriculumului
Documentele curriculare au fost puse la timp la dispoziţia profesorilor, existând acces nelimitat la
Internet.
Pentru buna desfăşurare a activităţilor se poate accesa in orice moment programul de legislaţie
LEX cu actualizare zilnică prin Internet, se folosesc programele de contabilitate pentru instruirea elevilor
din domeniul servicii şi a adulţilor participanţi la cursurile de iniţiere, se acceseaza si se vizualizeaza
lectiile AEL, ca o completare a materiei predate la clasa, se folosesc materialele audio si video din dotarea
Centrului de Documentare si Informare.
Fiecare catedră / arie curriculară şi-a desfăşurat activitatea conform graficului semestrial de
activităţi şi planului managerial stabilite la începutul anului şcolar.
Activităţile şi procesele verbale de la aceste întâlniri sunt consemnate şi înregistrate la fiecare
catedră/arie curriculară.
La sfârşitul semestrului şeful de catedră / arie curriculară a întocmit un raport de activitate,
analiză SWOT şi plan de îmbunătăţire pentru punctele slabe înregistrate în timpul semestrului I.
Toate documentele menţionate sunt prevăzute ca Anexe la această dare de seamă asupra activităţii
instructiv-educative din anul școlar 2018 – 2019.

Implicare / participare în elaborare curriculum
Elaborarea CDS-urilor şi al CDL-urilor s-a realizat în urma unei activităţi intense coordonată de
directorul unităţii şi directorul adjunct în care au fost chestionaţi : elevii, părinţii , partenerii sociali şi
comunitatea locală.
Oferta de curriculum conţinând mai multe obiecte a fost prezentată elevilor şi aprobată la nivelul
fiecărei clase.

Regulamentul de Ordine Interioară - a fost aprobat în cadrul Consiliului de Administraţie la
începutul anului şcolar 2018-2019 şi vizează măsuri specifice unităţii noastre de învăţământ (ţinuta
elevilor decentă şi obligatorie, asumarea responsabilităţii faţă de spaţiile de învăţământ şi dotarea
existentă a elevilor şi cadrelor didactice).
Părinţii şi elevii au semnat împreună cu diriginţii şi conducerea şcolii ACORDUL DE PARTENERIAT
PENTRU EDUCAŢIE emis de MECTS.

Schema orară, ORAR
S-a realizat conform planurilor de învăţământ în vigoare iar CDS-urile s-au realizat în colaborare
cu agenţii economici cu care şcoala a încheiat protocol de parteneriat.
Orarul a fost întocmit cu ajutorul unui program pe calculator, program furnizat odata cu
programul AEL de catre firma Siveco in colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale, şi realizat pentru
localul din Șoseaua Brașovului în schimburi de la : 7:00-20:00.

Înscrierea în ciclul superior al liceului s-a realizat conform graficului şi metodologiei
existente.
Elevii corigenţi şi cu situaţia neîncheiată în iunie 2018, au beneficiat de susţinerea
examenului de corigenţă şi încheiere de situaţie în luna august. Aceştia au susţinut examenul de
certificare a competenţelor profesionale în cea de a doua sesiune de examen, putându-şi astfel
continua studiile in anul şcolar curent. Nu au fost deficienţe în predarea disciplinelor de
învăţământ.
Datorită structurii de formare pe care o are Colegiul Tehnic Câmpulung : liceu rută directă,
seral , şcoala profesională , școală postliceală, la nivelul şcolii s-au desfăşurat activităţi de
pregătire suplimentară a examenelor de absolvire , dar şi pentru elevii cu deficienţe de învăţare.
Activitatea didactică la clasă a fost susţinută cu activităţi de pregătire suplimentară:
- au fost pregătite examenele de cerificare a competenţelor nivel 3, 4 și 5
- pregătirea bacalaureatului după prima sesiune - s-au organizat activităţi de pregătire
suplimentară în vacanţa de vară.

REZULTATELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2019
PROMOTIE 2018-2019

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat iunie-iulie 2019

Forma de
invatamant

Nr elevi
inscrisi

Nr. elevi
prezenti

Nr. elevi
neprezentati

Nr. elevi
eliminati

Numar de
candidati
respinsi

Din care cu medii:

Din care cu medii:

Nr. elevi
reusiti
<5

5 - 5.99

6 - 6.99

7 - 7.99

8 - 8.99

Zi

49

49 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

19 (38,78%)

17
(89,47%)

2
(10,53%)

30
(61,22%)

7
(23,33%)

12
(40%)

11
(36,67%)

Seral
Frecvență
redusă

0

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

TOTAL

49

49 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

19 (38,78%)

0 (0%)
17
(89,47%)

0 (0%)
2
(10,53%)

0 (0%)
30
(61,22%)

0 (0%)
7
(23,33%)

0 (0%)
12
(40%)

0 (0%)
11
(36,67%)

99.99
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

PROMOTIE 2018-2019 + PROMOTIE ANTERIOARA

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat iunie - iulie 2019

Forma de
invatamant

Nr elevi
inscrisi

Nr. elevi
prezenti

Nr. elevi
neprezentat
i

Nr. elevi
eliminat
i

Numar de
candidati
respinsi

Din care cu medii:

Din care cu medii:

Nr. elevi
reusiti
<5

5 - 5.99

6 - 6.99

7 - 7.99

8 - 8.99

9 - 9.99

10

0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

Zi

77

74 (96,1%)

3 (3,9%)

0 (0%)

39
(52,7%)

29
(74,36%)

10
(25,64%)

35
(47,3%)

12
(34,29%)

12
(34,29%)

11
(31,43%)

Seral
Frecvență
redusă

0

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

1

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

78

3 (3,85%)

0 (0%)

1 (100%)
40
(53,33%)

1 (100%)

TOTAL

1 (100%)
75
(96,15%)

30 (75%)

10 (25%)

0 (0%)
35
(46,67%)

0 (0%)
12
(34,29%)

0 (0%)
12
(34,29%)

0 (0%)
11
(31,43%)

10
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

PROMOTIE 2018-2019

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat august - septembrie 2019

Forma de
invatamant

Nr
elevi
inscris
i

Nr. elevi
prezenti

Nr. elevi
neprezentati

Nr. elevi
eliminati

Din care cu medii:

Numar de
candidati
respinsi

<5

5 - 5.99

Din care cu medii:

Nr.
elevi
reusiti

Zi

31

25
(80,65%)

6 (19,35%)

0 (0%)

17
(68%)

14
(82,35%)

3 (17,65%)

Seral
Frecvență
redusă

0

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0

0 (0%)

0 (0%)

31

6 (19,35%)

0 (0%)

0 (0%)
17
(68%)

0 (0%)
14
(82,35%)

0 (0%)

TOTAL

0 (0%)
25
(80,65%)

3 (17,65%)

8
(32%)
0
(0%)
0
(0%)
8
(32%)

6 - 6.99

7 - 7.99

7
(87,5%)

1
(12,5%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)
7
(87,5%)

0 (0%)
1
(12,5%)

88.99

0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

9 - 9.99

10

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

PROMOTIE 2018-2019 + PROMOTIE ANTERIOARA

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat august - septembrie 2019

Forma de
invatamant

Nr
elevi
inscris
i

Zi
Seral
Frecvență
redusă

52
0

TOTAL

53

1

Nr. elevi
prezenti

Nr. elevi
neprezentat
i

46
(88,46%)
0 (0%)

6
(11,54%)
0 (0%)

1 (100%)
47
(88,68%)

0 (0%)
6
(11,32%)

Nr. elevi
eliminat
i

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Numar de
candidati
respinsi

Din care cu medii:

Din care cu medii:

Nr. elevi
reusiti
<5

5 - 5.99

36
(78,26%)
0 (0%)

25
(69,44%)
0 (0%)

11
(30,56%)
0 (0%)

1 (100%)
37
(78,72%)

1 (100%)
26
(70,27%)

0 (0%)
11
(29,73%)

10 (21,74%)
0 (0%)
0 (0%)
10 (21,28%)

6 - 6.99

7 - 7.99

8 - 8.99

9 - 9.99

10

9
(90%)
0 (0%)

1
(10%)
0 (0%)

0 (0%)
0 (0%)

0 (0%)
0 (0%)

0 (0%)
0 (0%)

0 (0%)
9
(90%)

0 (0%)
1
(10%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

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
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.
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
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
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
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
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
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.
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

CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR
Principalele obiective instructiv-educative urmărite în cadrul activităţilor desfăşurate de Consiliul Școlar al
Elevilor au fost:
Cunoașterea de către elevi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Elevilor.
Alegerea membrilor consiliului.
Antrenarea elevilor în activități școlare și extrașcolare educative, formarea și dezvoltarea abilităților
organizatorice.
Lărgirea orizontului cultural, familiarizarea elevilor cu acceptarea și respectarea valorilor interculturale.
În anul școlar 2018 - 2019 s-au desfășurat următoarele activități:
Alegerea Biroului Executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor - Campanie de informare a elevilor şcolii.
Depunerea candidaturilor. Alegerea Biroului Executiv al CŞE. Întocmirea calendarului de activități. – consilier
educativ, prof. Lupu Diana Elena și CȘE;. A fost ales secretarul C.Ș.E., Frăcea Elena Dorinela și șefii de
departamente: Rîcea Andreea Elena la Departamentul pentru resurse umane, financiare și de voluntariat, Robu
Rafaela Maria la Departamentul de formare și educație nonformală, Ghimici Alexandra la Departamentul Avocatul
Elevului, Cojocariu Ioana Mălina la Departamentul pentru programe de cultură, de sport, de educație și de tineret,
iar pentru Departamentul pentru comunicare și relații publice, Burcea Ovidiu Petre. În semestrul al II-lea, în luna
februarie a fost ales președintele CȘE, elveul Tarbă Sebastian Mihail din clasa a X-a A.
Efectele consumului de droguri, tutun şi alcool în adolescenţă – 15 octombrie 2018, CŞE, prof.Lupu
Diana Elena și Psihologul școlii.
Factorii succesului și atitudini în fața eșecului, propusă de la eleva Râcea Andreea – 22 octombrie
2018, CŞE, prof.Lupu Diana Elena și Psihologul școlii.
Prevenirea violenţei în şcoala noastră/Violența – problemă de actualitate, propusă de la eleva Adelina
Mateiu - 8 noiembrie 2018, CŞE, prof.Lupu Diana Elena și Psihologul școlii.
Consecințele absenteismului în procesul de învățare. Abandonul școlar.- 28 noiembrie 2018, CŞE,
Director, Prof. prof. Lupu Diana Elena, prof. Iosifescu Mădălina.
Dăruieşte bucurie de Crăciun - Spectacol muzical, 19 decembrie 2018, CŞE, Director, Nedelcu
Adriana., Director adj., Suseanu Ioana, prof.Lupu Diana Elena și alte cadre didactice.
Să protejăm mediul înconjurător, propusă de la eleva Robu Rafaela - ianuarie 2019, – consilier
educativ, prof. Lupu Diana Elena și CȘE.
Descoperă Câmpulungul şi împrejurările sale, propusă de la eleva Frăcea Elena – panou tematic cu
obiective turistice de referinţă, prof. Lupu Diana Elena, alte cadre didactice, CŞE - 18 februarie 2019;
Să ne păstrăm sănătatea! – dezbatere, activitate propusă de la elevul Tarbă Mihail, 1 martie 2019, CŞE,
prof. Lupu Diana Elena, prof. Iosifescu Mădălina, prof. Frigură Magdalena;
Mărţişorul - simbol al reînnoirii şi speranţei – spectacol pentru cadre didactice și părinți, expoziţie de
felicitări – 7 martie 2019; CŞE, Director, Nedelcu Adriana., prof. Lupu Diana Elena, alte cadre didactice;
Primăvara la noi în suflet - concurs de desene şi fotografii – luna aprilie 2019; CŞE, prof. Lupu Diana
Elena, alte cadre didactice;
Descoperă profesiile în care ne pregătim, activitate propusă de la elevul Burcea Ovidiu, - prezentări
PPT despre profilurile existente în şcoală – 9 mai 2019, CŞE, Director, Nedelcu Adriana., Director adj., Suseanu
Ioana, prof. Lupu Diana Elena, alte cadre didactice;
Să stopăm împreună violenţa – violenţa nu se opreşte de la sine – 29 mai 2019, CŞE, prof. Lupu Diana
Elena, prof. Iosifescu Mădălina;
„Drogurile - Între mit şi realitate” –20 iunie 2019, CŞE, Director, Nedelcu Adriana., Director adj.,
Suseanu Ioana, prof. Lupu Diana Elena, prof. Iosifescu Mădălina, prof. Frigură Magdalena, alte cadre didactice.
Privind in retrospectiva activitatea Consiliului Școlar al Elevilor, putem vorbi şi de puncte tari şi de puncte
slabe, care pe viitor pot constitui puncte de plecare spre obţinerea progresului în activitatea educativă.
Analiza de nevoi; ţinta strategică (analiza SWOT)

Puncte tari: Comunicarea mai eficientă cu colegii noștri, Feedback-uri pozitive din partea colegilor,
Relații bune între membrii CȘE-ului
Puncte slabe: Lipsa de exprimare a ideilor unor membrii ai Consiliului, Lipsa implicării a mai multor
membri CȘE în activitățile propuse, Lipsa de comunicare între elevii claselor și șefii acestora,Lipsa unor spații
propice pentru anumite activități

Oportunități: Îmbunătățirea imaginii și sporirea credibilității CȘE față de colegii noștrii, Implementarea
unor măsuri la cererea elevilor, Creșterea implicării elevilor în activități extracuriculare
Amenințări: Incapacitatea de a finaliza proiecte din lipsa fondurilor
Nerealizări: înfiintarea unei galerii sportive; organizarea de expoziții.
Propuneri pentru remedierea deficienţelor: Atragerea elevilor în activitățile consiliului prin popularizarea
mai eficientă a acestora – noua pagina de facebook; Atragerea de fonduri; Crearea unui nou concept asupra
activitățiilor desfășurate în cadrul consiliului; Încurajarea eleviilor de a-și exprima opinia în legătură cu
nemulțumirile acestora.
COMPETIȚII SPORTIVE
Anul scolar 2018-2019 a fost un an cu importante rezultate obtinute de elevii scolii noastre.
Am participat la mai multe competitii sportive locale si judetene la care am obtinut clasificari foarte bune,
luand in considerare lipsei dorintei elevilor de a participa la orele de pregatire fixate dupa programul de
curs.
In luna decembrie eu am organizat, in cadrul Colegiului nostru, faza municipal la Olimpiada
Nationala a Sportului Scolar de sah la care au participat echipe de trei fete si trei baieti din fiecare liceu
din oras, elevul nostru din clasa a X C calificandu-se pe primul loc, surclasandu-i pe cei de la celelalte
licee si colegii. Deci, sa calificat la faza judeteana, la Pitesti unde am mers in saptamana urmatoare, unde
a obtinut mentiune, calificandu-se pe locul 5. Un rezultat foarte bun.
Am participat la Olimpiada Nationala a Sportului Scolar la fotbal masculin, in luna ianuarie, faza
municipala, calificandu-ne pe primul loc in grupa de patru echipe, iar in finala ne-am calificat pe locul 4
din 8 echipe.
La aceiasi competitie, adica ONSS, la fotbal feminine, am castigat faza municipal, obtinand inca o
calificare importanta la faz judeteana.
O pregatire sportiva extrascolara mai intensa si pe o perioada mai lunga, inclusive in perioada
vacantei de iarna, am realizat-o cu inimosii baieti din echipa de handbal, care au avut o competitie
deosebit de stransa in luna februarie, unde au participat 7 echipe din liceele municipal si extramunicipale.
Cu echipa Liceului Teoretic Dan Barbilian, am avut cel mai important meci, pentru stabilirea locului
final, reusind sa-i invingem, calificandu-ne pe locul I faza municipal a ONSS, si de asemenea la puternica
faza judeteana de handbal masculine , unde participa echipe din cluburi cu specializare handbal. Am
obtinut un extraordinar loc 4 din 6 echipe foarte bine antrenate, din licee cu program sportive de handbal.
Deci facand bilantul rezultatelor sportive ale anului scolar 2018-2019, pot spune cu certitudine ca a
fost un an foarte bun.

COMITETUL DE PĂRINŢI
La începutul anului şcolar a avut loc întâlnirea cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor în vederea constituirii
Comitetului Reprezentativ al Părinţilor pentru anul şcolar 2018-2019. Consiliul s-a reunit conform graficului
întocmit, dar şi atunci când a fost necesară consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de interes
general. Acesta s-a întrunit în vederea dezbaterii unor teme precum: ”Comunicărea în progresul școlar al elevilor”, ”
Cauzele absenteismului și abandonului școlar p– măsuri de prevenire și reducere, săptămâna de activităţi
extraşcolare şi extracurriculare "Să ştii mai multe, să fii mai bun!", dezbatere privind ordinul pentru modificarea și
completarea Anexei – Regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la
ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru
de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

Activitate FIRME DE EXERCIȚIU

TÂRGUL NAȚIONAL AL F.E. "TÂNĂR ANTREPRENOR ÎN SPAŢIUL VIRTUAL" – 18 - 19 aprilie
2019
Activitatea s-a desfăşurat pe parcursul a 8 ore la Liceul Tehnologic "Dimitrie Bolintineanu" din Bolintin Vale
(km 28 A1 Bucuresti), Giurgiu la la 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 la 5 competiţii:
Cel mai bun catalog;
Cel mai bun stand;
Cel mai bun negociator;
Cel mai bun spot publicitar;
Cea mai buna prezentare PPT.
Ei au obținut următoarele rezultate:
Mențiune I la secțiunea Cea mai buna prezentare PPT
Mențiune specială la Cel mai bun catalog.

Raport de activitate COMISIA DIRIGINŢILOR – 2018 - 2019
La începutul anului şcolar au fost întocmite documentele specifice de planificare a activităţilor
în cadrul fiecărei subcomisii. Responsabilii acestora, împreună cu fiecare diriginte şi cu responsabilul
comisiei au elaborat planul de activităţi, au stabilit responsabilităţile ce revin fiecărui membru, au fost
discutate şi analizate temele planificării anuale la Consiliere şi Orientare şcolară şi profesională.
Fiecare diriginte a întocmit planificările cu teme în concordanţă cu programa şcolară, dar şi cu
vârsta şi personalitatea elevilor, au prelucrat statutul elevului, regulamentul de ordine interioară şi au
întocmit procese verbale de luare la cunoştinţă, s-a întocmit dosarul fiecarei clase (portofoliul dirigintelui)
cu documentele specifice.
Pe parcursul semestrului I al anului şcolar s-au organizat şedinţe cu părinţii, fiecare clasă
alegându-şi comitetele de părinţi şi de elevi, au fost organizate lectorate cu părinţii, pe diverse teme,
conform planificărilor.
Diriginţii au conlucrat cu comisia constituită la nivel de liceu pentru întocmirea dosarelor
elevilor care au beneficiat de burse Bani de liceu.
La nivelul fiecarei clase s-au desfăşurat activități de către toţi diriginţii pentru prevenirea
abandonului şcolar, au fost urmăriţi elevii problemă, s-a ţinut permanent legătura cu părinţii sau cu tutorii
acestora.
De asemenea, în cadrul orelor de dirigenţie au fost dezbătute teme de actualitate conform
planificărilor calendaristice.
Pe parcursul întregului semestru, în cadrul comisiei s-au desfăşurat activităţi conform
graficului întocmit, la care au participat toţi diriginţii (lecţii deschise, dezbateri, referate, lectorate cu
părinţii, alte activităţi).
La începutul anului şcolar, la întrunirile subcomisiilor metodice a diriginţilor s-au avut în
vedere următoarele probleme aflate pe ordinea de zi: constituirea Comisiei diriginţilor; stabilirea
responsabilităţilor fiecărui membru al comisiei; aprobarea planului de activităţi în anul scolar 2018-2019.
În cadrul subcomisiilor diriginţilor s-au desfăşurat următoarele activităţi:
1. Clasele a IX-a:
Octombrie:
Stabilirea responsabilităților și planificarea activităților
Noiembrie:
Referat: "Relații de comunicare elev – professor - familie", prof. Maria Mariana
Referat: "Educația tinerilor – educație pentru viață", prof. Popescu Ovidiu
Decembrie:
Lecție demonstrativă: „Datini și obiceiuri la români și în lume” - prof. Maria Mariana
Referat: "Drumul meu în viață", prof. Ceapraz Adina
Ianuarie:

Referat: "Lucruri pe care nu le știai despre lumea din jurul tău” - prof. Miloși Nicolae
Lecție: "Autocunoașterea", prof. Popescu Ovidiu
Februarie:
Referat: "Conflictul – ocazie de învățare și intercunoașere” - prof. Ceapraz Adina
Lecție: "Alcoolul, tutunul, drogurile – marile probleme ale tinerei generații – cauze și
consecințe", prof. Popescu Larisa
Martie:
Referat: "Calculatorul – prieten sau dușman” - prof. Petrică Marilena
Lecție: "Schimbările climatice și consecințele lor asupra sănătății oamenilor", prof. Nițicală
Viorel
Aprilie:
Lecție demonstrativă: "Influența anturajului asupra elevilor” - prof. Miloși Nicolae
Referat: "Cine sunt cei de lângă noi", prof. Nițicală Viorel
Mai:
Referat: "Voluntariatul – mijloc de implicare socială", prof. Popescu Larisa
Iunie:
Analiza activității an școlar 2018 - 2019
2. Clasele a X-a:
Octombrie:
Stabilirea responsabilităților și planificarea activităților
Lecție demonstrativă: "Cât de sănătos mâncăm", prof. Duțan Mihaela
Referat: "Comunicarea cu adolescenții", prof. Banu Florentina
Noiembrie:
Lecție demonstrativă: "Mass-media și influența ei asupra tinerilor", prof. Stan Loredana
Referat: "Combaterea/ prevenirea violenței în liceu", prof. Duță Cătălin
Decembrie:
Lecție demonstrativă: „Planificarea carierei” - prof. Frigură Magdalena
Referat: "Metode și tehnici noi și tradițonale în orele de dirigenție", prof. Duțan Mihaela
Ianuarie:
Lecție demonsrativă: "Cunoscându-mă în relații cu alții – Dacă lumea ar fi....aș vrea să fiu” prof. Adam Viorica
Februarie:
Referat: "Cunoașterea temeinică a colectivului de elevi” - prof. Florescu Sandu
Referat: "Orientarea școlară și profesională" – Duțan Mihaela
Lecție: "Planul meu de viață", prof. Duță Cătălin
Martie:
Referat: "Stresul și sănătatea” - prof. Stan Loredana
Lecție: "Capcanele adolescenței,Traficul de persoane", prof. Banu Florentina
Aprilie:
Lecție demonstrativă: "Voința nu este înnăscută, ea se educă” - prof. Duțan Mihaela
Referat: "Stiluri de învățare", prof. Frigură Magdalena
Mai:
Referat: "Inteligențe multiple", prof. Adam Viorica
Iunie:
Analiza activității an școlar 2018 - 2019
3. Clasele a XI-a:
Octombrie:
Stabilirea responsabilităților și planificarea activităților
Noiembrie:
Lecție demonstrativă: "Prietenie și colegialitate", prof. Lupu Diana
Referat: "Învățământul românesc de la tradiție la modernism", prof. Dănuleț Marilena
Decembrie:
Lecție demonstrativă: „Rețelele de socializare în viața noastră” - prof.

Referat: "Metode și tehnici de studiu eficiente", prof.
Ianuarie:
Referat: "Temperament – caracter – aptitudini și rolul lor” - prof. Tănae Paula
Lecție demonstrativă: "Demnitate, mândrie și orgoliu", prof. Tică Florina
Februarie:
Referat: " Absenteismul – cauze, factori, prevenție” - prof. Avram Mirela
Lecție: "Drogurile – provocarea contemporană", prof. Moșteanu Gabriela
Martie:
Referat: "Comunicarea,obstacole și soluții” - prof. Gheorghe Irina
Lecție: "Conflicte specifice vârstei tinere", prof. Dănuleț Marilena
Aprilie:
Referat: " Respectul pentru muncă și valorile sale” - prof. Broscoțeanu Corina
Referat: "Rolul dirigintelui în formarea imaginii de sine a adolescentului", prof. Pîrșe Dalina
Mai:
Lecție: "Voința nu este înnăscută, ea se educă!” - prof. Simionescu Paula
Referat: "Metode didactice ce stimulează gțndirea critică", prof. Tică Florina
Iunie:
Analiza activității an școlar 2018 - 2019
4. Clasele a XII-a:
Octombrie:
Stabilirea responsabilităților și planificarea activităților
Noiembrie:
Lecție demonstrativă: "Cunoașterea de sine", prof. Mitrică Carmen
Referat: "Metode educaționale interactive utilizate la ora de dirigenție", prof. Neagoe
Constanța
Decembrie:
Lecție demonstrativă: „Adolescența, prag al maturității” - prof. Florea Alina
Referat: "Educația elevilor cu nevoi speciale", prof. Dogioiu Magdalena
Ianuarie:
Referat: "Importanța cadrului didactic în determinarea profesională a adolescentului” - prof.
Filimon Ruxandra
Februarie:
Referat: "Aspecte motivaționale în orientarea profesională a adolecenților” - prof. Dogioiu
Magdalena
Lecție: "Respectul pentru muncă și valorile sale", prof. Mitrică Carmen
Martie:
Referat: "Însemnătatea ocupației în activitatea didactică” - prof. Deneanu Elena
Referat: "Ce este abandonul școlar? Cauze și modalități de prevenire", prof. Florea Alina
Aprilie:
Referat: "Pregătirea educațională și profesională necesare dobândirii unei ocupații” - prof.
Florea Alina
Mai:
Analiza activității an școlar 2018 – 2019.

Activităţi în cadrul STRATEGIEI NAŢIONALĂ DE ACŢIUNE COMUNITARĂ:
În semestrul I al anului școlar 2018 - 2019 s-au desfășurat activități de voluntariat specifice
Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară, cu scopul iniţierii unor programe de Acţiune Comunitară
între voluntarii din licee, organizaţii neguvernamentale, pe de o parte, şi persoanele aflate în dificultate,
pe de altă parte. Aceste activități au fost proiectate astfel încât să asigure conlucrarea cu persoanele aflate
în dificultate, stimularea mentală şi dezvoltarea abilităţilor persoanelor cu nevoi speciale prin activităţi
creative, de imaginaţie, încurajarea elevilor, în sensul însuşirii şi îmbunătăţirii abilităţilor privind iniţiativa
şi devotamentul, etc.

În vederea realizării obiectivelor stabilite în cadrul SNAC, la începutul anului școlar,
coordonatorul programului, împreună cu profesorii voluntari au stabilit un plan de acţiune cuprinzând
activităţi care să conducă la realizarea scopului propus. S-au constituit echipele de elevi voluntari care au
participat la activităţile stabilite în program.
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 familii nevoiașe
identificate cu ajutorul Mânăstirii Negru Vodă Câmpulung, pe care le-au oferit acestora în urma vizitei
organizate la instituțiile partenere.
În luna decembrie 2018, campania "Dăruiește bucurie în sufletul unui copil!" 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, elevi ai școlii care au rezultate bune la învățătură, dar provin din familii cu
dificultăți finnciare și familii nevoiașe identificate cu ajutorul Mânăstirii Negru Vodă Câmpulung.
Activităţile desfăşurate pe parcursul anului școlar 2018 - 2019 au contribuit la realizarea
obiectivelor propuse în cadrul acestei strategii de acţiuni comunitare, numărul elevilor și profesorilor
implicați fiind în creștere. La activitățile desfășurate au participat aproximativ 100 elevi și 30 cadre
didactice.
PROIECTE ȘI CONCURSURI:
PROIECT ERASMUS+

Formare profesionala si competente europene Proiect nr. 2018-1-RO01-KA102-048411
Perioada de implementare: 01.06.2018 - 30.11.2019
Partenerul SCOLA PROFISSIONAL DO MONTIJO - Associação para a Formação Profissional e
Desenvolvimento do Montijo (AFPDM), este o organizatie non-profit situata in Montijo, un oras din apropierea
Lisabonei, infiintata in 1991 printr-un protocol semnat intre Consiliul Local din Montijo (Departamentul Tineret) si
Escola Professional din localitate.
Misiunea: AFPDM este o entitate dedicată calificării resursei umane din regiune, prin implicarea în educație,
formare și dinamica socio-economică în diferite domenii, stabilind parteneriate strategice și dinamică funcționala
Viziunea: Asociația isi propune sa se evidentieze ca o organizație de referință, inovatoare și competitivă,
bazându-se pe acțiunile de bune practici și metode de lucru în dezvoltarea formării și furnizarea de servicii de
consultanță.
Obiectivul general al proiectului este corelat cu obiectivele programului Erasmus+, respectiv:
- Dezvoltarea de competențe,deprinderi și abilități specifice meseriilor în care se formează participanții care
să conducă la inserția profesională optimă pe piața muncii europeană.
Acestea au fost realizate prin atingerea obiectivelor specifice, respectiv: dezvoltarea compețentelor
profesionale pentru 16 elevi din domeniul Fabricarea produselor din lemn și 16 elevi din domeniul Electronică,
automatizari prin participarea la stagii de practică; dezvoltarea competențelor cheie corespunzatoare SPP;
competențe de comunicare în limbi straine; interpretarea documentației tehnice de specialitate într-o limbă de
circulație internațională; competențe de bază de matematica, stiințe și tehnologie; interpretarea informațiilor
cuprinse în documentele și documentația tehnică/tehnologică; competențe antreprenoriale; asumarea inițiativei în
rezolvarea problemelor; manifestarea responsabilității pentru asigurarea calității produselor/serviciilor; competențe
de a învăța să înveți; preocuparea permanentă pentru dezvoltarea profesională prin studiu individual și utilizarea
informațiilor primite de la formatori; competențe sociale și civice; asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă a
responsabilității pentru sarcina de lucru; crearea unor materiale de învățare în baza participarii la experiența de
formare care sa permită acumularea cunoștintelor teoretice in anii urmatori; schimbarea atitudinii participanților cu
privire la meseria în care se formează dar si cu privire la invatarea pe tot parcursul vieții; dezvoltarea metodelor de
lucru ale profesorilor, a instrumentelor și tehnicilor de invatare prin participarea a 10 profesori din catedra tehnică la
un stagiu de formare.
Proiectul s-a adresat urmărorului grup țintă:
- 16 elevi de la clasa a XI a C, domeniul Fabricarea produselor din lemn care se pregătește în calificarea
Tehnician designer mobilă și amenajări interioare în perioada 18 februarie – 9 martie 2019;
- 16 elevi de la clasa a X a C, din domeniul Electronică, automatizari, calificarea Tehnician în automatizări în
perioada 2 – 23 iunie 2019;
- 10 profesori din catedra tehnică în perioada 4 – 11 mai 2019.

Elevii au desfașurat un stagiu de practică de 3 săptămâni la agenții economici de profil propuși de partenerul
din Portugalia.
Pe durata stagiilor de practică, profesorii însotitori împreună (prof. Suseanu Ioana, prof. Adam Viorica, prof.
Frigură Magdalena) cu elevii au folosit cunoștintele dobândite pentru crearea unui suport de curs care vizează
estetica produselor din lemn din zona mediteraneană dar si a speciilor folosite, respectiv un dicționar de specialitate
in domeniul electronic, automatizari
Prin efectuarea stagiilor de practică la partenerul din Portugalia elevii de la ambele specializări s-au format la
agenții economici unde au există implementate cele mai noi tehnologii,acestea au condus la formarea la elevi a
competențelor tehnice profesionale.
Aceștia vor putea să satisfacă cerințele angajatorilor, nevoile lor de calificare. Formarea profesională a
elevilor va conduce la inserția optimă a acestora pe piața muncii după absolvirea liceului. Participarea lor la stagii de
formare va conduce la promovarea valorilor europene ale educației. De asemenea, oferta de formare de pregatire
teoretică va fi dezvoltată prin îmbunatățirea materialelor de învățare. Participarea la stagii de formare va constitui
exemplu de bună practica și pentru alți elevi cu risc de abandon școlar si pe termen lung la creșterea indicatorilor de
calitate a educației oferite.
La implementarea proiectului a contribuit echipa de gestiune formată din prof. coordonator Adam Viorica,
Prof. Suseanu Ioana, Director, Prof. Nedelcu Adriana, prof. Banu Florentina.
La mobilități au participat următorii profesori și maiștrii instructori: Adam Viorica, Suseanu Ioana, Nedelcu
Adriana, Tică Florina, Frigură Magdalena, Dănuleț Marilena, Ceapraz Adina, Neagoe Constanța, Mihai Georgiana
Irena, Broscoțeanu Corina, Petrică Marilena, Nițicală Viorel, Dulamă Florin, Miloși Nicolae, Zăbavă Gabriel.
Proiectul Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor, în
parteneriat cu Centrul Regional de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Pitești; coord. Prof. Florea Alina,
Moșteanu Gabriela – participanți: 8 profesori, 155 de elevi.
Proiectul mondial ECO- ȘCOALA – coord. Prof. Gheorghe Irina, Prof. Dogioiu Magdalena
Proiectul Regional Educație pentru sănătate – MENS SANA IN CORPORE SANO!, - în parteneriat cu
Colegiul Mihai Viteazul Bumbești – Jiu, Gorj
Proiect județean educativ-concurs ”Utilizarea calculatorului în domeniul științelor”, coord. Prof. Florea
Alina, prof. Moșteanu Gabriela
Olimpiada Deșeurilor ediția 2018 – 2019 – coord. Director, prof. Nedelcu Adriana, prof. Lupu Diana
Elena, prof. Iosifescu Mădălina, prof. Banu Florentina, prof. Duțan Mihaela, prof. Dănuleț Marilena, prof. Popescu
Ovidiu, prof, Suseanu Ioana, prof. Tică Florina, prof. Strafalogea Gabriela.
Concursul interdisciplinar fizică – geografie „Ștefan Hepiteș”, etapa județeană - coordonatori, prof.
Banu Florentina, prof. Popescu Ovidiu
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.
Concurs interjudețean Ediția 6 Mioveni 13 aprilie 2019, 6 elevi, coordonați de Maistru instructor,
Dulamă Florin, prof. Ceapraz Adina
Programului Leaders Explore - 3 elevi calificați din clasa a XI –a;
Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei face parte din programul România Meseriașă și este un
proiect bazat pe ateliere de dezvoltare profesională și personală pentru elevii și profesorii din clasele IX-XI din școli
profesionale, proiect susținut de OMV România
Tabăra cuprinde o serie de activități practice gândite să îi ajute pe elevi să fie mai bine pregătiți pentru piața
muncii după încheierea studiilor.
35 de elevii din clasele a IX –a A profesională, a X –a A profesională¸ a X –a B profesională – domeniul
Mecanic și clasa a XI –a A profesională – domeniul Electric s-au înscris la acest proiect în perioada 8.05 –
10.06.2019, alcătuind un curriculum vitae și o scrisoare de intenție.
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, 15 elevi.
În Tabăra Meseriașilor, elevii participă la cursuri de dezvoltare personală și la ateliere practice. În cadrul
atelierelor, liceenii lucrează îndrumați de profesioniști din domeniile în care se pregătesc, primesc responsabilități și
învață noțiuni de bază despre meseria lor. La încheierea fiecărei serii, viitorii meseriași realizează un proiect final,
specific meseriei alese.

La cursurile de dezvoltare personală, tinerii meseriași învață să comunice eficient, să lucreze în echipă și
dobândesc noțiuni elementare despre antreprenoriat. Totodată, învață cum să redacteze un CV și cum să se prezinte
în fața unui angajator.
În Tabăra Meseriaşilor din acest an, elevii şcolilor profesionale vor simula un program de lucru real în cadrul
unor ateliere practice şi vor lucra alături de profesori şi mentor, astfel:
► Seria mecanicilor: 28 iulie – 11 august şi 19 – 25 august. Elevii vor lucra alături de preşedintele Federaţiei
Romane de Drift, Gabriel Onofrei.
► Seria electricienilor: 26 – 31 august. Elevii vor lucra alături de iniţiatorii proiectului EFdeN, Claudiu
Butacu şi Mihai Toader-Pasti;
În fiecare săptămână vor participa câte 60 de elevi care vor avea de pus în practică un proiect final, care va
demonstra evoluţia lor în Tabăra Meseriaşilor.
Dintre cei 240 de elevi participanţi, 40 cei mai implicaţi şi cu o evoluţie deosebită în cadrul Taberei, vor
primi burse de studiu în valoare de 500 de lei, pe parcursul anului şcolar 2019-2020.
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.
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. – prof.
Dogioiu Maria, prof. Lupu Diana
Proiect „CINE’ MARELE RĂZBOI” - Director, prof. Nedelcu Adriana, prof. Iosifescu Mădălina, prof.
Lupu Diana, bibliotecar Stroie Gabriela
Proiect „o9atitudine pentru cultură! 100 România” – Coordonatori: Director, prof. Nedelcu Adriana,
prof. Iosifescu Mădălina, prof. Anghel Alina.
Proiecte derulate în vederea sărbătoririi Centenarului Marii Uniri:
„Centenarul Marii Uniri” - 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.; Proiectul de parteneriat educaţional, derulat în colaborare cu Biblioteca
Municipală „Ion Barbu” din Câmpulung;
„Recunoştinţă şi îndemn” - 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.
„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.
„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”– 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

ACTIVITATEA DE PROMOVARE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A COLEGIULUI
TEHNIC CÂMPULUNG, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020
Comisia de promovare a ofertei educaţionale a fost constituită la nivelul unităţii şcolare şi a fost compusă din
director, prof. Nedelcu Adriana, prof. Lupu Diana, prof. Banu Florentina, prof. Broşcoţeanu Corina, prof. Ceapraz
Adina, maistru instructor Dulamă Florin, prof. Florescu Sandu, maistru instructor Miloşi Nicolae, maistru instructor
Nițicală Viorel, prof. Saftii Daniela, prof. Savin Elena.
Echipa de promovare a fost sprijinotă de următoarele cadre didactice: director adjunct, Suseanu Ioana, prof.
Iosifescu Mădălina, de informaticianul şcolii, Croitoru Doina, bibliotecar Stroie Gabriela şi secretar şef, Prunaru
Cristina.
Comisia de promovare a stabilit modalitatea de a prezenta oferta educaţională celor interesaţi, prin:
prezentare PowerPoint care a cuprins calificările aprobate pentru anul şcolar 2019- 2020 la Colegiul
Tehnic Câmpulung;

un filmuleţ în care au fost surprinse aspecte din perioada de practică a elevilor Colegiului Tehnic
Câmpulung în atelierele şi laboratoarele şcolii sau la agenţii economici parteneri;
afişe cu oferta educaţională
flyere cu oferta educaţională
Responsabilul comisiei, pe domeniul promovare, a luat legătura telefonic cu toate unităţile şcolare
gimnaziale din localitate şi din zona limitrofă, solicitând acestora să stabilească o dată la care o echipă de la Colegiul
Tehnic Câmpulung să se prezinte pentru a face cunoscută oferta educaţională atât elevilor, cât şi părinţilor.
În funcţie de răspunsurile primite de la şcolile gimnaziale, echipele de promovare au fost prezente la acestea.
Promovarea la nivelul şcolilor gimnaziale s-a realizat astfel:
08.04.2019 - Şcoala Gimnazială nr.1 Valea Mare Pravăţ (conform procesului verbal nr.
1384/08.04.2019). Echipa de promovare a fost formată din următoarele cadre didactice: prof. Broscoţeanu Corina şi
prof. Lupu Diana. Au fost prezenţi director, prof. Boncoi Petre, prof. diriginte Ţenţiu Isabela şi elevi.
08.04.2019 - Şcoala Gimnazială Nămăeşti (conform procesului verbal nr. 1385/08.04.2019). Echipa de
promovare a fost formată din următoarele cadre didactice: prof. Broscoţeanu Corina şi prof. Lupu Diana. Au fost
prezenţi prof. diriginte Tănăsescu Radu Viorel, prof. Nica Cătălin şi elevi.
09.04.2019 - Şcoala Gimnazială Berevoeşti (conform procesului verbal nr. 1405/09.04.2019). La
promovare au participat următoarele cadre didactice: prof. Ceapraz Adina şi prof. Banu Florentina. Au fost prezenţi
prof. Proca Romulus, prof. Diaconu Antonela şi elevii claselor a VIII-a;
09.04.2019 - Şcoala Gimnazială Coteneşti – Godeni (conform procesului verbal nr. 1406/09.04.2019) –
echipa de promovare fiind formată din următoarele cadre didactice: prof. Ceapraz Adina şi prof.Banu Florentina. Au
fost prezenţi prof. Dogaru Emanuel şi prezenţi elevi.
09.04.2019 22.05.2018 – Şcoala Gimnazială Broşteni – Aninoasa (conform procesului verbal nr.
1407/09.04.2019) – echipa de promovare fiind formată din următoarele cadre didactice: prof. Ceapraz Adina şi prof.
Banu Florentina. Au fost prezenţi prof. Jianu Virginia şi prezenţi elevi.
09.04.2019 - Şcoala Gimnazială Slănic - (conform procesului verbal nr. 1408/09.04.2019) – echipa de
promovare fiind formată din următoarele cadre didactice: prof. Ceapraz Adina şi prof. Banu Florentina. Au fost
prezenţi prezenţi elevi din clasa a VIII-a;
09.04.2019 – Şcoala Gimnazială Poenarii de Muscel – la promovare a participat prof. Ceapraz Adina şi
prof. Banu Florentina. Au fost prezenţi elevi.
10.04.2019 - Şcoala Gimnazială „Iosif Catrinescu” Dragoslavele – (conform procesului verbal nr.
1421/10.04.2019) - echipa de promovare fiind formată din următoarele cadre didactice: prof. Broscoţeanu Corina,
prof. Lupu Diana şi prof. Savin Elena. Au fost prezenţi prof. Herisanu Anca şi elevii celor două clase de a VIII-a;.
10.04.2019 – Şcoala Gimnazială Stoeneşti – echipa de promovare fiind formată din următoarele cadre
didactice: prof. Ceapraz Adina şi maistru instructor Nițicală Viorel. Au fost prezenţi elevi.
10.04.2019 – Şcoala Gimnazială Bădeni – echipa de promovare fiind formată din următoarele cadre
didactice: prof. Ceapraz Adina şi maistru instructor Nițicală Viorel. Au fost prezenţi elevi.
11.04.2019 – Şcoala Gimnazială Albeştii de Muscel - (conform procesului verbal nr. 1444/11.04.2019)
– echipa de promovare fiind formată din următoarele cadre didactice: prof. Broscoţeanu Corina şi prof. Savin Elena.
Au fost prezenţi Director, prof. Bizon Marcelică, prof. Coman Ramona şi elevi.
11.04.2019 – Şcoala Gimnazială Bughea de Sus - (conform procesului verbal nr. 1446/11.04.2019) –
echipa de promovare fiind formată din următoarele cadre didactice: prof. Broscoţeanu Corina şi prof. Savin Elena.
Au fost prezenţi Director, prof. Gruianu Cristina, prof. Nae Raluca şi elevi.
11.04.2019 – Şcoala Gimnazială Bughea de Jos – (conform procesului verbal nr. 1445/11.04.2019) –
echipa de promovare fiind formată din următoarele cadre didactice: prof. Broscoţeanu Corina şi prof. Savin Elena.
Au fost prezenţi elevi.
11.04.2019 – Şcoala Gimnazială C.D. Aricescu Câmpulung – la promovare a participat prof. Moşteanu
Gabriela, prof. Saftii Daniela şi maistru instructor Dulamă Florin. Au fost prezenţi elevi.
11.04.2019 – Şcoala Gimnazială Lăzăreşti – echipa de promovare fiind formată din următoarele cadre
didactice: prof. Moşteanu Gabriela, prof. Saftii Daniela şi maistru instructor Dulamă Florin. Au fost prezenţi elevi.
12.04.2019 - Şcoala Gimnazială „Petre Ţuţea” Boteni (conform procesului verbal nr.
1467/12.04.2019). Echipa de promovare a fost formată din următoarele cadre didactice: prof. Broscoţeanu Corina,
maistru instructor Nițicală Viorel şi prof. Lupu Diana. Au fost prezenţi director, prof. Cîrstina Mirela, prof. diriginte
Pănulescu Constantin şi elevi.
12.04.2019 - Şcoala Gimnazială nr.1 Schitu Goleşti (conform procesului verbal nr. 1478/12.04.2019)–
echipa de promovare fiind formată din următoarele cadre didactice: prof. Broscoţeanu Corina, maistru instructor
Nițicală Viorel şi prof. Lupu Diana. Au fost prezenţi director, prof. Proca Daniela, prof. diriginte Benga Eugenia şi
elevi.

12.04.2019 - Şcoala Gimnazială Cetăţeni – echipa de promovare fiind formată din următoarele cadre
didactice: prof. Ceapraz Adina, maistru instructor Nițicală Viorel şi maistru instructor Miloşi Nicolae. Au fost
prezenţi elevi.
12.04.2019 – Şcoala Gimnazială ”Nanu Muscel” Câmpulung – echipa de promovare fiind formată din
următoarele cadre didactice: prof. Moşteanu Gabriela, prof. Saftii Daniela şi maistru instructor Dulamă Florin. Au
fost prezenţi părinți și elevi.
08.05.2019 – Şcoala Gimnazială ”Theodor Aman” Câmpulung (conform procesului verbal nr.
1783/08.05.2019) – echipa de promovare fiind formată din următoarele cadre didactice: prof. Florescu Sandu şi prof.
Lupu Diana. Au fost prezenţi prof. diriginte Pelmuş Elisabeta Cristina, părinţi şi cei 15 elevi din clasa a VIII-a.
23.05.2019 - Şcoala Gimnazială „Sfântul Iacob” (conform procesului verbal nr. 2131/23.05.2019).
Echipa de promovare fiind formată din următoarele cadre didactice: prof. Moşteanu Gabriela, prof. Broscoţeanu
Corina, prof. Lupu Diana. La promovare a participat şi reprezentatul S.C.CARMEUSE HOLDING S.R.L., doamna
Oprea Ramona. Din partea şcolii au participat Director, prof. Căţoiu Claudiu, prof. Popescu Claudia, prof. Leica
Constantin, părinţi şi elevi.
23.05.2019 - Primăria Municipiului Câmpulung, Asociaţia Gal – învăţământul profesional dual. Echipa
de promovare fiind formată din următoarele cadre didactice: Director, prof. Nedelcu Adriana, prof. Ceapraz Adina
prof.Banu Florentina, şi prof. Lupu Diana. La promovare a participat şi reprezentatul S.C.CARMEUSE HOLDING
S.R.L., doamna Oprea Ramona.
La întâlnirea Asociației Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel cu elevii şcolilor gimnaziale din
Muscel, cu profesorii şi părinţii elevilor de clasa a VIII-a, au mai participat directorul AJOFM Câmpulung, Paul
Petrescu, liderul Partidei Romilor, Marian Neagoe, Cornel Bertea Hanganu cel care a prezentat dezvoltarea
Învățământului Profesional și Tehnic prin identificarea de necesități și direcții de acțiune conform cu cerințele pieții
pentru a pune bazele dezvoltării socio – economice.
Formarea Profesională Inițială în Sistem Dual a fost înființată ca răspuns la criza forței de muncă, semnalată
în toate sectoarele economice. Companiile din România au nevoie de a încheia parteneriate cu unitățile de
învățământ pentru a soluționa cât mai curând această problemă.
Pentru a cunoaște nevoia reală a companiilor românești în ceea ce privește forța de muncă și, evident, pentru a
îndruma copiii către sistemul de învățământ dual reprezentanţii CCI se vor implica activ în vederea elaborării de
studii, statistici, analize și prognoze pe domeniul învățământului profesional inițial dual și al pieței forței de muncă,
în același timp cu consultarea periodică a mediului de afaceri, privind nevoia de calificare a resursei umane de tip
tutori de practică în învățământul dual.
10.06.2019 – Şcoala Gimnazială nr.1 Lereşti (conform procesului verbal nr. 2409/10.06.2019), – echipa
de promovare fiind formată din următoarele cadre didactice: prof. Saftii Daniela, prof. Savin Elena, prof. Lupu
Diana, prof. Broşcoţeanu Corina, maistru instructor Dulamă Florin,. Au fost prezenţi Director, prof. Maria Robert şi
elevi.

Întregul proces instructiv-educativ s-a desfăşurat în anul şcolar 2018-2019 în condiţii bune
conform metodologiilor şi regulamentelor în vigoare , proces manageriat de către:
Director – prof. NEDELCU ADRIANA
Director adj. – prof. ing. SUSEANU IOANA

