
COLEGIUL  NAŢIONAL PEDAGOGIC  “CAROL I”
CÂMPULUNG MUSCEL
STR. MĂRĂŞEŞTI NR.15
TEL. FAX: 0248/506.005

“Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru”. (N. Iorga)

Colegiul Național Pedagogic „Carol I” din Câmpulung anunţă demararea proiectului

Euroscola cu tema „Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identităţii europene”. În

contextul organizării Anului european al patrimoniului cultural, ne adresăm unui public larg

prin implicarea în acțiuni de informare şi conştientizare propuse de Biroul de Informare al

Parlamentului European în România (BIPE) şi de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în

cadrul concursului naţional pentru liceeni Euroscola, ediţia 2017-2018.

Scopul acestui proiect este acela de a prezenta şi promova în comunitate şi în mediul public

obiectivul ales, Colegiul Național Pedagogic ”Carol I” din Câmpulung, clădire monument istoric,

punând în valoare elementele de patrimoniu național și locul lui în patrimoniul cultural european,

precum şi demararea acţiunilor care conduc către declararea acestuia drept obiectiv turistic.

Proiectul conceput de echipa şcolii îşi propune următoarele obiective:

1. să identifice mai multe obiective de patrimoniu şi să selecteze unul dintre ele în vederea

evidenţierii valorii sale;

2. să conceapă proiectul de campanie de informare a comunităţii locale asupra valorii

patrimoniale a acestui lăcaş de cultură;

3. să iniţieze activităţi de promovare în mediul cultural, turistic, a obiectivului patrimonial;

4. să conştientizeze rolul instituţional în promovarea diversităţii culturale la nivel european;

5. să acţioneze în vederea conservării lui pentru generaţiile viitoare.
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Echipa este formată din elevi ai Colegiului Național Pedagogic „Carol I” Câmpulung ,

clasele IX-XI şi din profesorii coordonatori după cum urmează:

Nr. crt. Nume şi prenume

1. Prof. Irimia Iulia

2. Prof.Palade Coralia

3. Banciu Pavel

4. Bărboiu Oana

5. Bârloiu Horia

6. Bidilică Gabriel

7. Burhan Irina

8. Cantoriu Anca

9. Cartaleanu Iulia

10. Coșa Maria

11. Covîlcescu Lavinia

12. Dinu Roxana

13. Filipescu Ioana

14. Florescu Şerban

15. Ivașcu Sandra

16. Moldoveanu Antonia

17. Moldoveanu Manuela

18. Năftănăilă Denisa

19. Pancu Anastasia

20. Peti Diana

21. Popescu Vlad

22. Rizea Petruț Ștefan

23. Țigău Sidonia

24. Ungureanu Ioana

25. Ungureanu Nicuşor

26. Vasile Magdalena
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Stadiile proiectului

Nr. crt. Perioada Stadiul proiectului

1. 3- 6 mai Alcătuirea echipei

2. 7-15 mai Organizarea echipelor de lucru

3. 18-22 mai Stabilirea şi distribuirea sarcinilor pe grupuri de lucru

4. 25-29 mai Identificarea obiectivelor de patrimoniu din localitate
Stabilirea obiectivului de patrimoniu –subiect al proiectului

5. 8-12 iunie Identificarea documentelor ce atestă obiectivul de patrimoniu

6. 15-19 iunie Planul de acţiune pentru perioada vacanţei şcolare-derularea
propriu-zisă a proiectului

7. 22 iunie
-1 septembrie

1. Expoziție fotografie- 150 de ani de istorie

2. Emisiune radio local – RADIO GALAXY

3. Tabără de arhitectură – Schiţe arhitecturale

4. Emisiune TV – Muscel TV

- precedată de interviu realizat în municipiul Câmpulung,

Piteşti, Târgovişte, Bucureşti

5. Concurs – ”Pro arhitectură”

-Elemente arhitecturale europene regăsite în specificul

clădirii

6. Conferinţă-simpozion

Istoria clădirii:

- municipalitate (primar)

- cultură (istorici, arhitecți, pictori, artiști plastici)

- religie (preoţi)

- învăţământ (profesori)

7. Documentar TV, You-tube (evidenţierea elementelor de

patrimoniu)

8. Album foto – „Străbătând timpul”

8. 18-20septembrie Diseminarea proiectului

9. 21septembrie-4
octombrie

Descrierea proiectului realizat şi depunerea dosarului
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