
 

 

 CENTRUL ȘCOLAR SPECIAL 
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        O institutie de invatamant este un loc binecuvantat prin menirea sa plina de noblete si 

generozitate aceea de a forma si cultiva personalitati,de a deschide portile spre cultura,de a trezi 

interesul prntru cunoastere. Este de datoria noastra sa facem cunoscute generatiei de 

astazi,elevi,profesori,parinti eforturile depuse si realizarile predecesorilor.Dorim ca peste ani,imagini 

proiectate pe ecranul memoriei sa recompuna existenta unui spatiu de suflet.Scoala nu trebuie 

perceputa ca o institutie cu ziduri impunatoare si reci,ci ca o casa primitoare cu temelii stabile si 

acoperis de speranta,despre care,peste ani,cel ce a trait pe aici sa poata spune:  

,,Aici s-au nascut visele mele, aici a ramas o parte din sufletul meu"  

Dascalii:divinizati,huliti,iubiti,urati,apreciati,barfiti,ascultati,ignorati,adorati,dispretuiti,vii sau morti 

raman cumva in mintea fiecaruia dintre noi. 

            Situat în nord-estul judeţului Argeş, de-a lungul vaii Raului Targului, intr-o benefica depresiune 

subcarpatica ce-si apara locuitorii de vanturi napraznice si de burzuluielile vremii,Campulungul 

Muscelului isi incepe istoria- ca asezare omeneasca- in perioada bronzului timpuriu (1700-1600i.H.). 

O atesta descoperirea unei necropole din epoca bronzului timpuriu, la Pescareasa,in sudul orasului, 

dar si localitatile invecinate: Albestii de Muscel, Cetateni  

             Daca inceputurile invatamantului din prima capitala a Tarii Romanesti sunt legate de Curtea 

Domneasca, cum este si firesc pentru secolul al XIV-lea, in secolele al XVII-lea si al XVIII-lea 

invatamantul de masa (de obste cum era numit la acea vreme) inscrie Campulungul in randul 

principalelor centre orasenesti ale tarii.  

               



 

 

               Astfel, în 1669 prima şcoală obştească cu învăţătură în limba română  intră în peisajul 

cultural al Câmpulungului, ca premieră naţională, apoi - în epoca modernă – ia fiinţă Şcoala Naţională 

(1832) din iniţiativa filantropului Oprea Iorgulescu. Se înfiinţează, în 1894, Gimnaziul Câmpulung, 

primind denumirea de Gimnaziul ,,Dinicu Golescu,, în 1898, care în 1917 devine Liceul ,,Dinicu 

Golescu,, şi funcţionează în clădirea care adăposteşte astăzi şcoala noastră până în 1937, când se 

mută în noua clădire. 

               Clădirea a fost, aşadar, leagăn al învăţământului câmpulungean, adăpostind –pe rând – 

diferite instituţii şcolare: 

� Şcoală profesională; gimnaziu industrial şcoală medie agricolă până în 1955 

� Şcoală profesională – cu profil de contabilitate (1958-1968) 

� Liceu economic şi de drept administrativ (1968-1975) 

� Cămin şcoală (1981-1986) 

� Centrul şcolar special nr.16 (1986-1991) 

� Centrul şcolar special (1991 şi în prezent). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


