
RAPORTUL 
Campaniei de promovare a educației: “Eu îmi aleg viitorul!”

Campania de promovare a importanței educației „Eu îmi aleg viitorul!”, va fi organizată în
fiecare an de implementare al proiectului. 
In anul scolar 2018-2019 s-a desfășurat pe durata a 2 zile (18.12.2018-19.12.2018) 

 Elevii claselor a XI-a și a XII-a au fost organizați pe 4 grupe în funcție de specializarea pe
care  o obțin la  sfârșitul  liceului  (tehnician  chimist  de laborator,  tehnician  în  industria
sticlei și ceramicii, tehnician designer vestimentar și respectiv coafor-stilist).

 Au  fost  prezenti  la  campanie  in  data  de  18.12.2018  un  numar  de  176  elevi  iar  in
19.12.2018 un numar de 194 de elevi

 Fiecare  grupă  a  avut  invitați  din  domeniul  în  care  se  pregătesc  elevii,  în  scopul
familiarizării acestora cu viitoarele meserii, cu noutățile și provocările din domeniile lor
de interes. 

 Invitați la activități au fost:
o Reprezentanta SC Apulum SA, d-na Dăian Viorica

o Asistent universitar dr. Roxana Bostan de la Universitatea “1 Decembrie 1918” din

Alba Iulia însoțită de 2 studenți, foști absolvenți ai Colegiului Tehnic “Apulum”
o De  la  Administratia  Nationala  Apele  Romane  –  inspector  la  Administratia

Bazinala   Somes – Tisa,  Cluj  Napoca,  d-nul ing.  Avram Valentin,  fost  elev al
școlii noastre

o Absolvenți ai școlii, actualmente her-stiliști 

o Doamnele Gruiță Delia și Bodea Laura din partea Asociației “Start Cariera” din

Alba Iulia
o Părinți, cadre didactice

 Activitățile au fost antrenante și diverse, ele constând în:
o Familiarizarea elevilor cu viitoarele meserii și cu provocările acestora

o Discuții cu foștii absolvenți ai școlii noastre

o Cunoașterea traseului educațional al unor absolvenți ai școlii noastre

o Expunerea și descrierea unor modele de molecule realizate anterior în laboratorul

de chimie, a unor produse realizate în atelierul de ceramică și a unor creații/desene
pe tema Centenarului, creații care au fost cuprinse într-o expoziție organizată în
holul de la intrarea în școală 

o Elevii de la specializarea coafor-stilist au realizat câteva coafuri demonstrative pe

care le-au prezentat elevilor din clasa a IX-a
o Vizionarea filmulețului intitulat “Cum să îmi descopăr talentul?”

o Completarea și interpretarea unor chestionare de interese

o Comentarii în urma lecturării “Alegoriei broscuțelor” 

o Activități interactive (Copacul meseriilor, Roboțelul carierei etc.)

 La finalul activităților elevii au completat chestionare de feed-back și apoi au servit pizza,
dulciuri și sucuri împreună cu participanții la campanie.

 De buna organizare și desfășurare a campaniei s-au ocupat: director prof. Ursu Carmen
Iuliana, director adjunct prof. Urițescu Dana, consilier educativ prof. Pitea Gabriela, prof.
Maniu  Daniela,  prof.  Conțan  Lucia,  prof.  Floca  Alina,  prof.  instruire  practică  Chețan
Sanda și prof. instruire practică Borz Anica.



Coordonator proiect,
Dir. adj. prof. URIȚESCU DANA


