
” EUROPEAN CHRISTMAS TREE DECORATION EXCHANGE 2022” 

 

Elevi ai  Liceului  Tehnologic ”Nicolae Ciorănescu” din Târgoviște, s-au implicat alături 

de doamnele profesor Barbu Silvia, Iana Luminița și doamna bibliotecar Tița Florentina, în 

Proiectul Internațional ” European Christmas Tree Decoration Exchange 2022 ” , realizând 

decorațiuni și podoabe pentru  bradul de Crăciun. Obiectele au fost făcute manual, în principal 

din materiale reciclabile și au fost trimise către școlile din țările participante din grupa 10, din 

care facem și noi parte. În felul acesta decorațiunile noastre au trecut granița către: Bulgaria, 

Cehia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Spania. 

 Au fost implicați 23 de elevi de la clasa a XII-a A , clasă cu profil – Resurse Naturale și 

Protecția Mediului, o ocazie  de  a sublinia importanța reciclării și refolosirii materialelor – ”Artă 

din deșeuri ”. 

Activitatea s- a  derulat în cadrul parteneriatului cu Centrul Europe Direct din Târgoviște. 

 

   

     

     



        

         

                                   

 



”SĂPTĂMÂNA LEGUMELOR ȘI FRUCTELOR”. 

 

În perioada 21 - 25 noiembrie 2022 s-a derulat în cadrul S.N.A.C. o nouă ediție a 

Campaniei Sociale ”Săptămâna legumelor și fructelor”. 

Cu această ocazie, elevi și profesori ai Liceului Tehnologic “Nicolae Ciorănescu” 

Târgoviște, au desfășurat activitatea ” Toamna are roade bogate”, ce a constat în realizarea de 

produse, preponderent din fructe și din legume. 

Au fost pregătite următoarele preparate: salată de fructe, salata de boeuf, salată de vinete, 

ciuperci la cuptor, icre de fasole cu ceapă și cu usturoi, ruladă cu banană, plăcintă cu mere, 

zacuscă cu vinete și ardei, clătite umplute cu gem de căpșuni și cu ciocolată, gogoși, 

pandișpan.Toate aceste bunătăți au fost pregătite total sau parțial la școală sau acasă,  exclusiv de 

elevii clasei a XII-a A și de inițiatoarea acestui demers, prof. Barbu Ionela Silvia. 

Țelul nostru a fost să bucurăm cât mai multe persoane cu produsele muncii noastre, ceea ce 

s-a și întâmplat. Am fost cu toții entuziasmați și mulțumiți de rezultate. Activitatea s-a încadrat 

perfect în ziua respectivă, o zi însorită de toamnă, dar și în calendarul Proiectului Strategiei 

Naționale de Acțiune Comunitară a liceului nostru. 

Au fost implicați 27 de elevi sub atenta supraveghere și  îndrumare  a doamnei profesor 

Barbu Silvia și a doamnei bibliotecar  Tița Florentina . 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

  

 

  



   

 

 

 

 

 



”DĂRUIND VEI DOBÂNDI” 

 

În perioada 21-25 noiembrie 2022 s-a  derulat în cadrul S.N.A.C. o nouă ediție a Campaniei 

Sociale ”Săptămâna legumelor și fructelor”. 

Cu această ocazie, elevi și profesori ai LICEULUI TEHNOLOGIC “NICOLAE 

CIORĂNESCU” din TÂRGOVIȘTE , au desfășurat activitatea de donare de legume și fructe către 

CĂMINUL DE PERSOANE VÂRSTNICE – FUNDAȚIA ”CATEDRALA EROILOR” din 

TÂRGOVIȘTE. 

Scopul acestei campanii ” DĂRUIND VEI DOBÂNDI” a fost  de a dona  legume, fructe , 

alimente,  produse cosmetice, în cadrul proiectului de voluntariat inclus în Strategia Națională de Acțiune 

Comunitară ( S.N.A.C.). Este o activitate de suflet și o dovadă că școala îi implică pe elevi în acțiuni 

extracurriculare , îi ajută să devină adulți responsabili și în același timp, să fie generoși , buni, sufletiști, să 

se implice direct în sprijinirea semenilor lor. 

La buna desfășurare  a acestei activități au participat un număr de  22  de  elevi,  coordonați de 

următoarele cadre didactice: Barbu Silvia, Tița Florentina, Lăzărescu Lia, Dragomir Vali, Cucuteanu 

Stela. 

 

   

 

      



      

 

      

 

 


