
   

Colegiul National Pedagogic ”Carol I” CÂMPULUNG MUSCEL 

  
Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I” din Câmpulung Muscel este continuatorul 

Şcolii Normale înfiinţate în anul 1867, la Bucureşti. 

Construcția monumentalei clădiri s-a realizat în perioada 1892-1896, sub patronajul 

Regelui Carol I, care a donat din caseta proprie 12000 de galbeni la care s-a adaugat 

contribuţia autorităţilor locale şi a Ministerului Instrucţiunii Publice. 

La vremea aceea era una din cele mai frumoase si moderne clădiri din Europa, având 

peste 100 de incaperi. A fost prima cladire a orasului Campulung iluminată electric si aici s-a 

facut prima proiectie cinematografica din localitate, in anul 1906, deoarece clădirea dispunea 

de o centrala electrica proprie. 

Comenius spunea: “O şcoală care să corespundă perfect ţinutei sale e o adevărată 

instituţie pentru cultivarea omului . . .” 

Si astăzi, la 150 de ani de la înfiinţare, Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I” este una 

din cele mai moderne şcoli atât din Romania cât şi din Europa, graţie unui proces de 

reabilitare complex şi a unei baze materiale de excepţie. 

Astăzi, aproape fiecare profesor îşi are propriul cabinet sau laborator, dotat cu tablă 

interactivă, laptop şi videoproiector, toţi elevii 

beneficiind de 

tehnica modernă din 

aceste cabinete şi 

laboratoare deoarece 

aceştia din urmă se 

deplasează după 

profesor.  

Astfel, baza 

materială cuprinde 5 cabinete de limba 

română, 6 cabinete de limbi străine din care 2 cabinete fonice dotate cu aparatură 



specială – un cabinet fonic pentru limba franceză şi altul pentru limba engleză, 2 cabinete de 

matematică, 2 cabinete de informatică, 2 cabinete pentru disciplinele socioumane, 4 cabinete 

pentru fizică-chimie-biologie, 2 cabinete de istorie, 2 cabinete de geografie, 4 cabinete de 

religie şi arte, o sală de muzică, o sală de spectacole cu 238 de 

locuri, două săli de sport, din care una modernă, dotată cu 150 

de locuri, o bibliotecă cu peste 27.000 de volume la care se 

adaugă 6 calculatoare, un videoproiector şi alte mijloace 

multimedia, un muzeu propriu, un internat cu 150 de locuri şi 

o cantină.  

Toate cabinetele şi laboratoarele, precum şi biblioteca au 

conexiune la internet şi sunt utilizate în permanenţă pe 

parcursul orarului zilnic, dar şi în afara orarului pentru 

diverse activităţi extracurriculare.  

 

Prin deplasarea elevilor, în funcţie de orele pe care le 

au, în cabinete şi laboratoare s-a creeat o mobilitate totală 

care  a sporit sentimentul de apartenenţă şi a crescut  

responsabilitatea pentru menţinerea în condiţii foarte bune 

a sălilor unde se desfăşoară procesul instructiv – educativ. 

Astfel, activitatea în școală este organizată în așa fel încât s-a creat un mediu la standarde 

educaționale înalte. 

În prezent, procesul educațional din Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I” din 

Câmpulung Muscel se desfășoară pe un singur schimb de elevi, dimineaţa, de la ciclul 

preprimar la cel liceal, prezentând o paletă extinsă a vârstelor de la 3 la 19 ani. 

Unitatea noastră şcolară  cuprinde:  

- o grupă de grădiniţă (unde se efectuează practica pedagogică de către elevii de la 

specializarea învăţători – educatoare); 

- 5 clase primare (unde se efectuează practica pedagogică de către elevii de la 

specializarea învăţători – educatoare); 

- 8 clase gimnaziale; 

- 16 clase liceale,  

- Numărul elevilor înscrişi în clasele menţionate mai sus fiind de 900. 

Profilurile din oferta şcolară sunt: pedagogic, uman şi real, cu specializările 

învăţători-educatoare, filologie, și ştiinţe sociale. 
 

Baza materială a fost completată cu: 

- 10 table interactive ultramoderne, laptopuri și videoproiectoare cu care s-au dotat 

clasele primare (Preg.-IV) din Școala de Aplicație,  unde  elevii de la profilul pedagogic 

desfășoară practica pedagogică, precum și cinci cabinete  din școală, astfel, în acest 

moment dispunem de 38 de cabinete și săli de clasă dotate cu table interactive, 

laptopuri și videoproiectoare. 



   - dulapuri casetate pentru toți elevii de gimnaziu și liceu, acestea fiind repartizate 

astfel: pentru elevii de gimnaziu – în sălile lor de clasă, iar pentru elevii de liceu în 

diferite locuri din școală, având în vedere faptul că aceștia din urmă se deplasează, în 

funcție de orele pe care le au, în cabinete și laboratoare.  

 

 Colegiul Național Pedagogic ”Carol I” a obținut rezultate remarcabile la 

Olimpiadele și Concursurile școlare, din care remarcăm participarea la CONCURSUL 

INTERNATIONAL  BALTIC MOOT COURT 2015, din POLONIA – Gdynia, 

unde Echipa ROMÂNIEI a fost reprezentată de elevii de la Colegiul Național 

Pedagogic ,,Carol I” care au obținut LOCUL I și MEDALIA DE AUR, calificându-

se la Concursul Mondial International Moot Court 2016, din Haga, Olanda, unde au 

obținut mențiune. 

 Următorul Concurs Moot Court EUROPE s-a  desfășurat la Câmpulung, gazdă 

fiind Colegiul Național Pedagogic ”Carol I”, în perioada 1-7 iunie 2017.   

 Țări participante au fost: Rusia (St. Petersburg), Olanda (Haga), Polonia (Gdynia), 

Germania (Munchen), Norvegia (Spydeberg), Islanda și România (echipa de elevi de la 

Colegiul Național Pedagogic ”Carol I” Câmpulung) 
   

 Rezultatele elevilor la examenul de bacalaureat sunt foarte bune, Colegiul 

Național Pedagogic ”Carol I” obținând în ultimii ani procente de promovabilitate de peste 

90%. 

   

Colegiul Național Pedagogic ”Carol I” are în derulare mai multe proiecte 

europene, din care enumerăm:  

- un proiect de colaborare cu Olanda, prin Fundația Olanda – România, acesta 

fiind numele instituției partenere.  

Numele proiectului este ”TINERII DE AZI – EUROPENII DE MÂINE”, 

perioada de desfășurare fiind din anul 2003 și până în prezent. Pe parcursul acestor ani, 

peste 900 de elevi ai Colegiului Național Pedagogic ”Carol I” au participat la mobilitățile 

din cadrul proiectului. 

- Proiect Multilateral Comenius CIVITAS ”Fallowing in the footsteps of our 

ancestors” – țări participante: Anglia, Turcia, Romania, Danemarca, Grecia. 

 

-         Programul internațional  ,,ERASMUS PLUS”  unde se disting activități de 

„Folosirea strategiilor de dramă / teatru în predarea operei lui William 

Shakespeare”, care are ca scop aprofundarea dramei shakespeariene prin cultivarea 

tehnicilor de teatru cu ajutorul profesorilor și studenților  de la Universitatea din 

Manchester (participanți din Anglia, Danemarca, Grecia, Turcia, România). – 

finalizat în anul 2018, la Colegiul Național Pedagogic ”Carol I” 
 

-       Schimb bilateral de experiență cu elevi olandezi de la Gimnaziul Sorghvliet. Scopul 

proiectului este de a-i stimula pe elevi să descopere cele două culturi europene prin 

interacțiune directă si realizarea unui schimb intercultural. Programul a fost inițiat de 

Fundația Olanda-Romania. 
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- Ordinul "Meritul 
pentru învățământ” în 

grad de Comandor 

Acordat de Președintele 
României, Colegiului 
National Pedagogic 
”Carol I” la data de 

09.01.2018 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crucea Casei 
Regale a României 

 Acordată de  
Majestatea sa 

Margareta, Custodele 
Coroanei la data de 

31.05.2018 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopul Colegiului Național Pedagogic ”Carol I” este acela de a forma și pregăti tinere 

generații capabile să se integreze în societate, să contribuie la dezvoltarea acesteia, să 

acționeze și să gândească ca niște adevărați cetățeni europeni.  

 

 

 

 Diploma ”Spiru Haret” 

Acordată de Ministrul Educației Naționale, la data de  30 noiembrie 2017 
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