ACTIVITĂȚI DE SUSȚINERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ A
ELEVILOR
ᴥ Activități de pregătire pentru viață (autocunoaştere, a învăţa să
înveţi, abilităţi de comunicare, integrare socială, coduri de conduită,
atitudine responsabilă faţă de mediul înconjurător, stil de viaţă
sănătos etc.);
ᴥ Activităţi remediale susținute de consiliere psihopedagogică;
ᴥ Ateliere/ activităţi tematice/ cercuri;
ᴥ Activități de voluntariat;
ᴥ Activități pentru performanță (pregătire pentru participarea la
competiţii şi olimpiade şcolare, concursuri sportive, artistice,
examinări lingvistice - Cambridge, DELF).

REZULTATE DEOSEBITE OBTINUTE DE ELEVII DE GIMNAZIU
LA OLIMPIADE SI CONCURSURI

An școlar 2017-2018
Limba și literatura română- OLAV- Costache Corina- mențiune, etapa
județeană;
OLLR- Burtoiu Andrei – mențiune, etapajudețeană;
Limba engleză- Burtoiu Andrei – premiul I, etapa județeană;
Geografie- Burtoiu Andrei – premiul al II-lea, etapa județeană,
calificat etapa interjudețeană;
:
Matematică-Tudorache Emanuel – mențiune, etapa județeană;
Mathématiques sans frontières- elevii clasei a V-a – premiul al III-lea,
etapa internațională.
An școlar 2018-2019
Limba italiană- Costache Corina - premiul special, etapa națională;
Limba engleză-Sandu Ștefania – premiul al II-lea, etapa județeană;
Mastacan David – premiul al III-lea, etapa județeană;
Limba și literatura română- OLAV- Mocancea Nicol – mențiune,
etapa județeană;
Geografie- Boșcan Ariadna, premiul al III-lea, etapa județeană;
Astronomie și astrofizică-Boșcan Ariadna – participantă la etapa
națională;
Mathématiques sans frontières- elevii clasei a V-a – premiul al III-lea,
etapa internațională.
An școlar 2019-2020
Geografie-Mitroi Emil – premiul I, calificat la etapa națională;
Robotică -NextLabTech - Cojocaru Luca și Cojocaru Anna - calificați la
etapa națională;
Astronomie și astrofizică- Boșcan Ariadna – premiul al II-lea, etapa
județeană; calificată la etapa națională;
Matematică- Cojocaru Luca – calificat la etapa județeană;
Dobrescu Teodora – calificată la etapa județeană;
Limba și literatura r omână-OLAV- Dan Irene – calificată la etapa
județeană;
Dobrescu Teodora - calificată la etapa județeană;
Costache Corina - calificată la etapa județeană;
OLLR-Sandu Ștefania – calificată la etapa județeană;
Băcioiu Emanuela - calificată la etapa județeană;

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
an şcolar 2020-2021
NIVEL GIMNAZIAL: 1 CLASĂ a V-a
(25 locuri)

Elevii beneficiază de:
00
00
ᴥ Ore de curs în intervalul orar 8 -13 ;
ᴥ Studiul a trei limbi moderne: engleză, franceză, italiană;
ᴥ Activități de pregătire pentru performanță;
ᴥ Activități extrașcolare lunare;
ᴥ Activități remediale, la solicitarea părinților;
ᴥ Atelier de dezvoltare personală;
ᴥ Cercul „Micii matematicieni”;
ᴥ Atelier creativ- limba engleză;
ᴥ Club de Robotică.

COLEGIUL NAŢIONAL
„NICOLAE TITULESCU”
ŞCOALĂ EUROPEANĂ
începând din 2007

Desen realizat de Teodora Stoicescu
în cadrul campaniei „Nu zidurile definesc CNNT”

Înscrierile se fac online pe adresa:
nicolaetitulescu2005@yahoo.com
Perioada de înscriere: 18.05-04.06.2020
Acte necesare :
ᴥ Copie certificat de naștere al elevului;
ᴥ Copii CI ambii părinți/tutore legal;
ᴥ Cerere tip și declarația părintelui pe proprie
răspundere cu privire la calitatea de elev a copilului
(formulare disponibile pe site-ul /pagina facebook a
Colegiului).
5.06.2020 - anunț susținere test, dacă numărul cererilor
de înscriere depășește numărul de locuri aprobate (25)
00
00
09.06.2020 (16 -17 ) - test de verificare a cunoștințelor
de limba și literatura română și matematică (60min)
10.06.2020 - afișarea rezultatelor;
00
00
11.06.2020 (8 -16 ) - depunerea contestațiilor;
12.06.2020 - afișarea rezultatelor finale.

- locul 8 la nivel naţional în 2007;
- locul 4 la nivel la nivel naţional în 2010;
- locul 5 la nivel la nivel naţional în 2013;
- locul 2 la nivel la nivel naţional în 2016;
- recertificare la nivel național în 2019.

B-dul. Trandafirilor nr. 9, Pucioasa
Tel: 0245/760489
nicolaetitulescu2005@yahoo.com
www.cnnt-puc.net
facebook.com/cnntpuc/

Cultivăm pasiunile, dezvoltăm abilitățile
și competențele sociale ale elevilor
prin activități extracurriculare

Excursii tematice

Colinde

Vizite la muzee

Learning by Doing Activity (curs opțional de
matematică aplicată)

Serbarea de Crăciun

Plimbări în parcuri
Sărbătoriții lunii

Copilărie fericită

Clubul de robotică

Activități de voluntariat

Halloween Party
Museum Tour

Campania „Toată școala
citește”
Prietenul secret

Drumeții montane
Activități de dezvoltare personală

Starea de bine

Proiecte de grup

