
ACTIVITĂŢI/PROIECTE/PROGRAME EUROPENE 

2000-2015

Proiecte destinate dezvoltării competenţelor digitale 

 Programul  ECDL - Şcoala  este  centru acreditat  ECDL.  Programul ECDL (European Computer Driving

License)  permite  obţinerea  permisului  european  de  conducere  a  calculatorului,  este  un  program

dezvoltat de Council of European Professional Informatics Societies. În program sunt înscrişi cursanţi din

sistemul educaţional  şi  din alte domenii,  colegiul  fiind centru deschis.  Certificatul  ECDL reprezinta 25

credite  profesionale  transferabile.  Sunt  acreditaţi  ca  examinatori  ECDL prof.  Adina  Constantinescu  şi

Mihaela  Paduraru.  Elevii  care  obțin  certificatul  ECDL  pot  solicita  echivalarea  probei  de  evaluare  a

competenţelor digitale, în cadrul examenului de bacalaureat.

 Programul CISCO -  cursanţii  au acces la programul educational CISCO Netacad ,  cel mai amplu şi

modern  program  de  e-learning  în  domeniul  tehnologiei  şi  comunicaţiei.  Programul  îmbină  noţiunile

teoretice dobândite prin studiul individual şi prezenţa la cursuri, cu activităţi de laborator în care elevii

lucrează  pe  echipamente  reale.  Academia  CREDIS  este  membru  fondator RONETACAD  şi  detine

presedintia acestei instituţii. Este cea mai mare Academie Cisco din România şi câştigătoare a premiului

Best Local Academy of the year 2007  în regiunea Europe & Emerging Markets, regiune care numără 130

de ţări şi peste 4000 de academii din zona Europa, Orientul Mijlociu, Africa, Rusia şi fostele ţări CIS şi

America Latină (instructor  prof. Păduraru Mihaela).

 Programul EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) este un program de certificări

recunoscute  european  lansate  de  CEPIS  -  Council  of  European  Professional  Informatics  Societies,  o

organizaţie non-profit sprijinită de Uniunea Europeană care îşi propune să dezvolte şi să îmbunătăţească

standarde profesionale în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei la nivelul Europei (instructor

prof. Păduraru Mihaela).

 În  colegiu  se  derulează  Programul  Oracle,   în parteneriat  cu Academia  Americana  Oracle  şi

MEN ; programul se finalizează cu certificat de iniţiere în modelarea şi  programarea bazelor de date,
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eliberat  de  Oracle  Romania  şi  MEN.  Orele  şi  examenele  se  desfaşoară  on-line,  în  baza  de  date.

(coordonator, formator  naţional Mihaela Păduraru).

Program Socrates/ Lifelong Learning

Mobilităţi Comenius 

 Florentina  Bratu  –  prof.  lb.  engleză  -  “Developing  Oral  Fluency  in  the  English  Language

Classroom”- Marea Britanie, 24. 02-10.03.2002;

 Elena Nicolaescu -  prof.  lb.  franceză -  “Formation continuee pour professeurs de français non

francophones “- Belgia,  4-15.08.2003;

 Alina Şerban- prof. lb. italiană - “Cultura, Identita e Cittadinanza”- Italia, 18.10 -1.11.2003;

 Daniela  -  Elena Mircea -  prof.  lb.  engleză -  “How to Stimulate Business English Teaching in a

Modern Environment”- Italia,12-16.07.2004;

 Mihaela Diaconescu - prof. chimie - “Education to Human Rights: Social Rights and Globalization”-

Italia, 22 - 26.11.2005;

 Mihaela Păduraru - prof. informatică - ‘EDIPED”- Austria - 18-25.02.2006;

 Veronica Oancea - prof. lb. engleză - “Using Technology, Music and Drama in the EFL Classroom”-

Marea Britanie,12 - 24.03. 2006;

 Marian Dobrescu - prof. religie- “Action Methods Improving Quality in Learning Situation”- Malta,

20-27.05.2007;

 Mihaela Mitroi - prof. geografie - “Human Rights Education: Lessons from History, Euroclio Annual

Conference and Professional Training Development Course – Slovenia,19-25.03.2007;

 Andreia Paşcu - prof. biologie - “Creating e-Learning courses- hands-on  tools&practical tips “ –

Malta, 10 -14.03.2008;

 Alina Ianeţ- prof. limba engleză - “Developing Oral Fluency in the English Language Clasroom“

Anglia, 20.04.- 03.05.2008;

 Oana Troneci-prof. lb. franceză -“Stage de perfectionnement”- Montpellier, Franţa, 6-17.04.2009;

 Manuela Brezeanu -  informatician/  prof.  informatică-  “Promoting Digital  Competence through

School Partnerships”, Suedia, 4-10.05.2009;

 Mihaela Diaconescu - prof. chimie - “ Stress Management at Schools”- Turcia, 25.10.-1.11.2009;
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 Voicu Victoria - “Mathematics E-learning software for Highschool: Units for Mathematics Teachers

for Teaching and Learning Mathematics in Elementary , Functions, Differentiation, Intergration, Linear

Algebra and Statistics “- Graz, Austria, 4 -10.09.2010;

 Cezar Stanciu - „One Week Course for European Teachers of History at Secondary Level”, organizat

la Southampton de către International Study Programmes, septembrie 6 -11, 2010;

 Marcu Denisa - stagiu de perfecţionare „Innover pour motiver” – Montpellier, septembrie 2010;

 Voicu Victoria  – MATHEU -  Identification,  Motivation and Support  of  Mathematical  talents  in

European Schools, Agros, Cipru, 20-26.07.2012.

Mobilităţi Leonardo da Vinci

 Daniela  Mircea  – curs de formare în cadrul   Proiectului  de mobilitate Leonardo da Vinci  LLP-

LdV/VETPRO/2013/RO/097  “Îmbunătățirea  competențelor  personalului  din  învățământul

preuniversitar  în  scriere  și  management  de  proiect,   în  scopul  accesării  de  fonduri  europene  în

perioada de programare 2014 -2020“- Italia, noiembrie 2013

 Mihaela Diaconescu – curs de formare în cadrul  Proiectului de mobilitate Leonardo da Vinci LLP-

LdV/VETPRO/2013/RO/097  “Îmbunătățirea  competențelor  personalului  din  învățământul

preuniversitar  în  scriere  și  management  de  proiect,   în  scopul  accesării  de  fonduri  europene  în

perioada de programare 2014 -2020“- Italia, septembrie 2014

Bursă Socrates-Erasmus 

 prof.  dr.  Cezar  Ionut  Stanciu -  stagiu  de  cercetare  la  Universitatea  din  Helsinki,  31.10.2005  –

30.01.2006

Vizită de studiu Arion

 Daniela Mircea, director – “A New Network Of  Organisations For Quality Education”,  Malta  19

-23 .02. 2007

 Vizită de studiu / Programul Transversal

 Mihaela Diaconescu, director adjunct – “Improving quality in education through internal and 

external evaluation in autonomous schools”- Germania- 30.11- 4.12.2009
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Actiunea Vizită pregătitoare 

 Mihaela  Diaconescu  -  19-25.01.2008,  Italia,   San  Benedetto  del  Tronto.   Vizita  s-a  finalizat  cu

completarea aplicaţiei pentru proiectul multilateral  “Healthy School” şi depunerea acesteia la Agentia

Naţională.

 In scopul iniţierii unui noou proiect Comenius, CN Nicolae Titulescu a gazduit o vizită pregătitoare în

perioada 17-21 ianuarie 2011, la care au participat reprezentanţii viitoarelor şcoli partenere din Ungaria

şi Grecia- organizator prof. Daniela Mircea. Vizita pregătitoare s-a finalizat cu depunerea aplicaţiei pentru

un nou proiect Comenius, în februarie 2011 «The Power of  Reading, the Magic of Discovering Ourselves”,

parteneri din Ungaria, Grecia, Bulgaria, Italia, Polonia, Spania, Turcia, România- coordonator. 

PORTOFOLIUL DE PROIECTE COMENIUS ALE COLEGIULUI 

Proiecte Socrates – Comenius 1:

Proiect de dezvoltare scolară : “ Sustainable Development in a Modern European Society, withinthe

Topic  of  Youth , Democracy and Environment”. ( 2005-2007)

 Parteneri de proiect : şcoli din Ungaria - coordonator , Polonia, Suedia, Spania şi România.

 În cursul proiectului, s-au realizat  22 mobilităţi : 12 profesori şi 10 de elevi. Mobilităţile au avut loc

în: Skelleftea, Suedia (2 elevi şi 2 profesori), Gyor, Ungaria (5 profesori şi 8 elevi), Novi Sacz, Polonia

(3 profesori), Epila, Spania (2 profesori). Colegiul a gădzuit 2 întâlniri de proiect.

 Coordonator proiect: Daniela Mircea, director.

Proiect lingvistic :“ Through Drama and Music to Children’s Rights” ( 2006-2007)

 Partener de proiect  Jonava Senaniestis Gymnasium, Lituania;
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 Colegiul Naţional  “Nicolae Titulescu” - Pucioasa a fost  coordonator;

 În luna februarie 2007 a avut loc vizita coordonatorului din Lituania;

 În luna aprilie 2007 coordonatorul din România , profesor Veronica Vlasceanu a realizat  vizita de

pregătire a schimbului de elevi în Lituania ;

 În luna martie a avut loc  primul schimb de elevi-15 elevi lituanieni şi trei profesori au fost în liceul

nostru şi au prezentat piesa de teatru cu tema proiectului;

 În aprilie-mai 2007, 15  elevi şi trei profesori s-au deplasat în Lituania, pentru al doilea schimb de

elevi  şi  prezentarea  pisei  de  teatru  “Oglinzi  in  tara  lui  Gufi”.  Au  participat  profesorii  :  Veronica

Vlăsceanu, Elena Nicolaescu şi Doru Mares, critic de teatru, regizorul spectacolului. Elevii participanţi:

Maria  Doda,  Ioana  Doda,  Bianca  Măhălean,  Andreea  Zamfir,  Luiza  Popescu,  Alexandra  Stănescu,

Theona  Simion,  Victoria  Nicolaescu,  Oana  Dobre,  Alexandru  Sinca,  Paul  Diaconescu,  Dragoş

Drogoreanu,  Ştefan Deaconescu, Erwin Anefi, Silviu  Mircescu. 

            

Parteneriate multiltaterale

Proiect Comenius“ Healthy School “ (2008-2010)

 Proiectul finanţat de Comisia Europeană  prin Programul Lifelong Learning cu  suma de

24000 euro,  s-a dezvoltat în parteneriat cu alte cinci  şcoli  europene şi anume:  Wilhelm-

Leuschner -Schule, Niestetal-  Germania ,  Liselotte-Gymnasium, Mannheim- Germania,

Escola Secundária Braamcamp Freire,  Pontinha- Portugalia, IPSSAR “Filippo Buscemi” , San Benedetto

del Tronto- Italia, Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium, Budapesta-Ungaria. 

 Proiectul  a fost implementat de o echipa formată din:  Diaconescu Mihaela Cristina - director

adjunct, coordonator,  Mircea Daniela - director, Abramescu Simona, Ianeţ Alina, Păduraru Mihaela,

Oancea Veronica,  Alina  Serban,   Stanciu Cezar,  Mătuşescu Gabriel,  Prundaru Marius.  Echipa  de

proiect a cuprins şi 21  de  elevi  din  clasele a IX a si a X a, foarte buni  vorbitori de  limba engleză . 

 În cursul proiectului, s-au realizat 43 de mobilităţi: 12 profesori şi 32 de elevi. Mobilităţile au avut
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loc în  Pontinha, Portugalia (3 profesori),  Mannheim, Germania (2 profesori şi 7 elevi),  Budapesta,

Ungaria (3  profesori  şi  8 elevi),  San Benedetto del Tronto,  Italia (  4 profesori  şi  16 elevi);  şcoala

noastra a gădzuit 2 întâlniri de proiect. 

       

Proiect  Comenius   „Through Intercultural Dialogue, from Cultural Diversity to Unity” - 7 I.D. 4 U   (2010-

2012)

 Parteneri:  Colegiul  Naţional  “Nicolae Titulescu” din Pucioasa- coordonator,  Pietarsaaren Lukio-

Pietarsaari, Finlanda, Liselotte-Gymnasium- Mannheim, Germania, Disk Tekstil Kiz Teknik

Ve  Meslek  Lisesi,  İstanbul-Turcia,  Escola  Básica  2  3  Da  Pontinha,  Portugalia,  Antano

Baranausko Vidurinė Mokykla- Anykščiai,  Lituania, 3o Esperino Epaggelmatiko Lykeyo-

Lamias, Grecia.  

 Echipa de proiect: coordonator Mihaela Diaconescu, Daniela Mircea, Sorina Stan,

Cezar  Stanciu,  Veronica  Oancea,  Alina  Şerban.  Gheorghe  Stănescu,  Florentina  Bratu,  Mihaela

Păduraru. 

 S-au  realizat  48  de  mobilităţi  în  cele  6  întâlniri  de  proiect  realizate  în  şcolile

partenere: 

Pietarsaari, Finlanda:   6-12 februarie 2011 - Colegiul Naţional Nicolae Titulescu- Pucioasa, Romania a fost

reprezentat  de  7  participanţi:  profesorii  Mihaela  Diaconescu,  Veronica  Oancea,  Sorina  Stan  şi  elevii

Ruxandra Diaconescu, Daria Diaconescu, Alexandru Tebeică şi Andrei Hârciu.  
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Mannheim, Germania: 8-14 mai 2011    -  La această întânire de proiect , colegiul a celebrat, alături de

ceilalţi  parteneri,  Ziua  Europei.   Echipa  de  proiect  a  C.  N.  Nicolae  Titulescu,  a  fost  reprezentată  în

Germania, de director prof. Daniela Mircea, prof. Bratu Florentina şi elevii Andreea Iordănescu, Beatrice

Ivan, Răzvan Vasile şi Filip Cojocariu. 

Lisabona, Portugalia,   23-28 octombrie 2011 - Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu” a fost reprezentat de

profesorii  Mihaela  Diaconescu,  Alina  Şerban,  Cezar  Stanciu  şi  elevii  Ruxandra  Diaconescu,  Daria

Diaconescu, Ruxandra Iacob.  

Anykščiai, Lituania, 15-21 ianuarie 2012    - Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu” a fost reprezentat de

profesorii Mihaela Diaconescu, Daniela Mircea, Florentina Bratu şi elevii Teodora Cioroba, Silivia Pleşea,

Bogdan Tudose.      

Lamia, Grecia, 11 – 18 martie 2012 - Colegiul a fost reprezentat de profesorii: Florentina Bratu, Gheorghe

Stănescu și Marian Dobrescu și elevii: Cioroba Teodora, Cojocariu Filip, Ilie Miruna, Iordănescu Andreea,

Pleșea Silvia, Tudose Bogdan, Vasile Răzvan, Zamfir Andrei. 

Istanbul Turcia, 7-11 mai 2012  – Participanţi din Pucioasa, România: profesorii Mihaela Diaconescu şi

Gheorghe Stănescu şi 10 elevi: Daria Diaconescu, Ruxandra Diaconescu, Ruxandra Iacob, Lorena Laţea,

Bianca Sorescu, Teodora Savu, Beatrice Ivan, Andrei Hârciu, Alexandru Tebeică şi Valentin Abramescu.  

  

Proiectul  Comenius “The Magic of Reading, the Power of Discovering Ourselves” (2011-2013)

 Parteneri:  Colegiul  Naţional  „Nicolae  Titulescu“,  Pucioasa,  ROMÂNIA-  coordonator,  Gyárvárosi  és

Szabadhegyi  Főigazgatóság  Szabadhegyi  Magyar-Német

Középiskola,Gyor,  UNGARIA,  Music  School  of  Lamia  –  Lamia,

GRECIA,  Liceo  „Metastasio”,  Scalea,  ITALIA,  II  Liceum

Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w

Lublińcu, Lubliniec, POLONIA, Instituto de Enseñanza Secundaria „La
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Palma“ – La Palma del Condado, SPANIA, Özel Esayan Ermeni Lisesi – Istanbul, TURCIA.

 Echipa de proiect: coordonator Daniela Mircea, Mihaela Diaconescu, Sorina Stan, Cezar Stanciu, Iuliana

Ancuţa, Florentina Bratu, Elena Nicoleascu, Adina Constantinescu, Marian Dobrescu, Carmen Ducu.  

 S-au realizat 58 de mobilităţi în cele 5 întâlniri de proiect realizate în şcolile partenere: 

La Palma del Condado, Spania: martie, 2012 - Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu” a fost reprezentat la

această întâlnire de patru profesori: Daniela Mircea, Mihaela Diaconescu, Ovidiu Măntescu, Sorin Ion şi

patru elevi: Ambra Coman, Ruxandra Diaconescu, Luiza Milea şi Dariana Plăeşu.

Istanbul-Turcia,  mai 2012 - participanţi din România:  5 profesori - Daniela Mircea, Iuliana Ancuta, Adina

Constantinescu, Florentina Bratu si Oana Nicolaescu  şi  13 elevi:  Ambra Coman, Luiza Milea, Dariana

Plăeşu,  Ioana Teodoroiu,  Bianca Bunoiu,  Denisa  Nichita,  Raluca  Ungureanu,  Sânziana Voicu,  Teodora

Sprinceană,  Cristian Neagu, Cristian Constantin, Andrei Banu si Eric Torcică.

  

Budapesta-Ungaria, octombrie 2012-  participanţi din România – Daniela Mircea, Elena Nicolaescu şi 6

elevi: Alina Stoica, Ioana Teodoroiu, Laura Tănase, Silvia Stanciu, Răzvan Tănase, Cristian Zamfir. 

Scalea-Italia, decembrie 2012 - participanţi din România:  2 profesori - Stan Sorina, Iuliana Ancuta şi  8

elevi:  Banu Romina, Diaconescu Daria,  Diaconescu Ruxandra,  Hârciu Andrei,  Iacob Ruxandra, 

Zamfir Cristian, Oproiu Teodora, Cristian Constantin.

Lamia - Grecia, aprilie 2013 - participanţi din România:  2 profesori - Daniela Mircea şi Mihaela Mitroi şi

12 elevi:  Bianca Bunoiu,  Ioana Timeea Diaconescu,  Rareş Gheorghe-Tatu,  Andrei  Hârciu,  Luiza Milea,

Andra  Neagu,  Dariana  Plăeşu,  Ioana  Puricel,  Paul  Stăncioiu,  Daiana  Stoica,  Eric  Torcică  şi  Raluca

Ungureanu.

Proiectul  Comenius “  Through Universal Myths, towards Eternal Truths” (4 Myths 4 Truth)   (2013-2015)

 Parteneri:  Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu“, Pucioasa, ROMÂNIA- coordonator,  Anykščiai Antanas

Baranauskas  General  School-  Anykščiai,  Lithuania,  6th Geniko  Lykeio  -  Lamia,

8



Grecia, Szily Kálmán Műszaki Középiskola Szakiskola és Kollégium - Budapesta, Ungaria, Agrupamento

de Escolas de Barcelos - Eb 2,3 Abel Varzim - Barcelos, Portugalia, İbrahim Atalı Ticaret Meslek Lisesi -

Adana, Turcia, Etelänummen Koulu - Pietarsaari, Finlanda.

 Echipa de proiect:  coordonator Mihaela Diaconescu, Daniela Mircea,   Veronica Oancea,  Florentina

Bratu, Elena Nicoleascu, Mihaela Păduraru, Carmen Andreiana, Laura Cojocaru, Mihaela Mitroi, Izabela

Stăncioiu, Adelaida Pătrașcu, Victoria Voicu, Gheorghe Stănescu.

 S-au realizat 26 de mobilităţi în cele trei întâlniri de proiect realizate în şcolile partenere, programate

în primul an de proiect: 

Anykščiai, Lithuania  , ianuarie 2014 - Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu” a fost reprezentat la această

întâlnire  de  doi  profesori:  Daniela  Mircea,  Mihaela  Diaconescu  și  opt  elevi:  Ioana  Cioroba,  Ștefania

Manta, Ruxandra Diaconescu, Diana Sprinceană, Valentin Abramescu, Andrei Benescu, Radu Popescu,

Mihnea Șerban. 

Pietarsaari, Finlanda, martie 2014 - participanţi din România:  4 profesori - Mihaela Diaconescu, Mihaela

Păduraru, Adelaida Pătrașcu, Victoria Voicu și cinci elevi din echipa de proiect: Ana-Maria Brînzoiu, Ioana

Cioroba, Tudor Pașcu, Sînziana Voicu, Antoniu Vlad Vasile.

Barcelos, Portugalia, mai 2014 -  participanţi din România:  4 profesori – Mihaela Diaconescu, Mihaela

Mitroi,  Izabela Stăncioiu, Elena Nicolaescu și  trei  elevi  – Luciana Cojocaru,  Ștefania Manta și  Mihnea

Preduchin.
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Lamia,  Grecia,  noiembrie  2014 -  participanţi  din  România:   3  profesori –  Laura  Cojocaru,  Carmen

Andreiana, Costin Cristina și treisprezece elevi din echipa de proiect:  Bănescu Isabela, Budoiaș Miruna

Ruxandra,  Dicu  Ioana,  Ilie  Alexandra,  Petre  Bianca,  Costin  Dragoș,  Bodrug  Ioana,  Manta  Ștefania,

Diaconescu Ioana, Slevoacă Ștefan, Lică Andrei, Șerban Mihnea, Popescu  Radu. 

Adana, Turcia, februarie 2015 - participanţi din România:  1 profesor – Elena Nicolaescu și șase elevi din

echipa de proiect:. Alexandra Ilie, Isabela Bănescu, Ştefania Burtescu, Ioana Cioroba, Diana Sprinceana şi

Mihnea Şerban.

  

Proiect Comenius Regio 

Proiect:  “Innovative  School  Management  For  Better  School  Environment  (School  Sustainability)  -

VELTIOSIS” (2009-2011)

 Coordonator : Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa;

 Partenerul transnaţional al ISJ -  1ST BUREAU OF SECONDARY EDUCATION OF FTHIOTIS”, Lamia, Grecia;
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 Şcolile  pilot  din  Damboviţa:  Şcoala  nr.  5  Coresi  şi  Colegiul  Naţional  Nicolae  Titulescu.  Colegiul  a

găzduit 5 vizite de studiu şi a fost implicat în mobilităţile realizate în Grecia prin directorii Daniela

Mircea şi Mihaela Diaconescu (câte 2 mobiltăţi), profesorii Alina Ianeţ (o mobilitate) şi Cezar Stanciu

(2 mobilităţi).  

Programului Erasmus+

Proiect de mobilitate KA1, destinat elevilor de la clasele XI A și XI B:

"Mobilitate  europeană  pentru  viitori  creatori  de  pagini  web”,

2014-2015 (iniţiator și coordonator de proiect Mihaela Diaconescu)

În perioada septembrie 2014-august 2015, Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, derulează

proiectul de mobilitate “MOBILITATE EUROPEANĂ PENTRU VIITORI CREATORI DE PAGINI WEB ” finanțat

în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-VET.

Proiectul se dezvoltă în cadrul  unui  parteneriat,  în care sunt implicați  trei instituții:  Colegiul Național

“Nicolae Titulescu” – organizația  de trimitere,  Agrupamento de Escolas  de Barcelos –  organizația  de

primire, Asociația Interculturală Amigos de Mobilidade (A.I.A.M.) – organizația intermediară. 

Organizația de primire - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS - are o vastă experiență în derularea

de  programe europene  în  cadrul  programului  de  finanțare  Lifelong Learning,  atât  în  dezvoltarea  de

proiecte Comenius cât și Leonardo da Vinci.  Escola Secundaria de Barcelos din cadrul AGRUPAMENTO DE

ESCOLAS DE BARCELOS, în care se va realiza stagiul de pregătire profesională, a implementat în ultimii

patru  ani,   patru proiecte  de parteneriat  Comenius  și  două proiecte  în  cadrul  programului  sectorial

Leonardo da Vinci, a găzduit patru asistenți Comenius și a trimis în mobilități europene individuale sau

instituționale peste 600  elevi și profesori, ocazii cu care a dovedit capacitatea de a planifica, organiza,

evalua  activități  de  învățare  în  cadrul  proiectelor.  AGRUPAMENTO  DE  ESCOLAS  DE  BARCELOS  este

partenerul Colegiului Național "Nicolae Titulescu" în proiectul "Through Universal Myths, towards Eternal

Truths” (4 Myths 4 Truth), derulat în cadrul unui parteneriat multilateral Comenius cu implicarea a șapte

instituții de învățământ europene. Prin urmare, experiența și expertiza anterioară sunt premise pentru ca

Escola Secundaria de Barcelos să funcționeze cu succes ca  organizație de primire în cadrul proiectului de

mobilitate, conform standardelor stabilite în cadrul programului Erasmus+ și  a acordurilor stabilite cu

organizația de trimitere, Colegiul Național "Nicolae Titulescu".

Asociația  Interculturală  Amigos de Mobilidade (A.I.A.M.) este  o  asociație  non-profit,  specializată  în

dezvoltarea de programe europene de tip Internship, care promovează, organizează și sprijină programe

internaționale  de mobilitate,  întâlniri  internaționale  pe teme de interes  reciproc,  multiculturalitate  și
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interculturalitate. Sediul asociației este în Barcelos, Districtul Braga, în nordul Portugaliei, foarte aproape

de Oceanul Atlantic. În Portugalia, asociația organizează mobilități în Braga, Barcelos, Esposende Beach,

Praia  da  Rocha  (Algarve)  si  Funchal  (Insula  Madeira).  Asociația  a  lucrat  în  programe  de  Internship

european  din  mai  2012,  ca  și  instituție  gazdă  și  partener  intermediar.  Cu  mai  mult  de  18  luni  de

experiență și 1070 participanți primiți în acest timp, Asociația Interculturală Amigos de Mobilidade este

cea mai mare organizație gazdă pentru programe europene din Portugalia. Având un personal cu foarte

mulți ani de experiență relevantă pentru domeniul proiectelor europene, A.I.A.M. organizează pentru

participanți: vizite pregătitoare, vizite de lucru, cursuri de limbi străine, vizite de studiu, vizite culturale,

tururi, întâlniri,  mese rotunde, ateliere de lucru, contacte profesionale și  de afaceri  și  plasamente de

lucru în multe organizații publice și private. În cursul anului 2012 A.I.A.M a primit 263 de participanți, iar

in 2013 a primit 808 participanți din diferite țări precum: Spania, Franța, Italia, Grecia, Estonia, Letonia,

Lituania, Germania, Suedia, Ungaria, Irlanda, Turcia, Polonia, România, Bulgaria, Slovacia, Republica Cehă,

Slovenia,  Rusia,  Maroc  și  Egipt.  Informațiile  primite  de  la  parteneri  ca  și  cele  postate  pe  site,

promptitudinea  cu  care  au  răspuns  solicitărilor  în  etapa  de  inițiere  a  proiectului,  ne-au  convins  că

Asociația  Interculturală  Amigos de Mobilidade (A.I.A.M.)  poate  fi un partener  de încredere în cadrul

proiectului.

Obiectivul  principal  al  proiectului este  oferirea  de  sprijin  elevilor  de  la  specializarea  matematică-

informatică pentru dezvoltarea și recunoașterea competențelor lor digitale, prin participarea la un stagiu

de formare profesională în domeniul creării de pagini web în AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS,

atât pentru asigurarea succesului școlar imediat - obținerea atestatului de competențe profesionale în

informatică cu rezultate îmbunătățite, cât și pentru a oferi perspective îmbunătățite de carieră. Proiectul

va dezvolta deopotrivă competențele lingvistice ale elevilor, prin utilizarea limbii engleze pe tot parcursul

stagiului, competențele antreprenoriale, prin elaborarea și prezentarea de proiecte destinate realizării

elementelor de identitate digitală pentru clienți reali - promotori de turism din districtul Barcelos.

Grupul  țintă  al  proiectului este  format  din  36  elevi  din  clasele  a  XI  a,  profil  real,  matematică-

informatică, care vor susține examenul  de atestare la informatică,  elaborând un proiect în domeniul

creării paginilor web. Cei 36 participanți și cele patru rezerve, au fost selectionați, în cadrul unui proces

complex, care a inclus și o etapă de preselecție, în perioada de pregătire a aplicației. 

Cei 36 participanți au fost repartizați în două fluxuri de mobilitate ce s-au realizat în  Barcelos, Portugalia

în perioadele 13-26.01.2015 și 14-27.04.2015. 

 Flux I: 

elevi:  Anghelescu Dumitru Dănuț,  Aron Alin Costin,  Benescu Andrei  Alexandru,  Drosu Darius Florentin,
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Ghinea Beatrice Ioana,  Grigoroiu Adrian Sebastian,  Ionescu Felix Mihai Teofan,  Mănguță Ionuț Cristian,

Mihăloiu Andrei, Mușescu Andrei  Silvestru, Negoescu Alexandru Nicolae, Popescu George, Popescu Raul

Gabriel, Șerban Mihnea Ștefan, Șagulea Rebeca Alexandra, Lică Andrei Eduard, Țică Cosmina Elena, Voicu

Radu Nicolae; profesori: Ianeț Alina, Constantinescu Adina

 Flux II:

Elevi:  Ionescu Marian Razvan, Căliman Robert Nicolae, Chiva Alexandru Nicolae, Dragomir Ioana Cristina,

Chiorniță Traian Adrian, Budoiaș Miruna Ruxandra, Brînzoiu Ana Maria, Bodrug Ioana Teodora, Tebeică

Vlăduț  Alexandru,  Stîngaciu  Bogdan Petru,  Sprinceană Andreea Diana,  Slevoacă Ștefan Gabriel,  Pavel

Andra Ioana,  Opincă Alisia  Maria,  Nicola Bogdana Ioana,  Liță  Ioana Luiza,  Gîmbuță Ana Maria,  Duță

Nicoleta Ancuța; profesori: Diaconescu Mihaela Cristina, Păduraru Mihaela Gabriela
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Bugetul solicitat și aprobat pentru proiect este de 74040 euro. 

Parteneriat strategic KA2:  “BE, ACT, LIVE: Being Aware, Discovering the

Quality of Life, Acting for Living!”, 2014-2016 (iniţiator proiect Mihaela

Diaconescu, coordonator Veronica Oancea) 

În perioada septembrie 2014-august 2016, Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, derulează

proiectul "BE, ACT, LIVE: Being Aware, Discovering the Quality of Life, Acting for Living!”   finanțat în

cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2- parteneriate strategice în domeniul școlar. 

Proiectul se dezvoltă în cadrul unui parteneriat, în care sunt implicați opt instituții (cinci școli europene și

trei parteneri care nu sunt instituții de învățământ):

Colegiul Național “Nicolae Titulescu” - Pucioasa, România, instituția coordonatoare;

Agrupamento de Escolas de Barcelos - Barcelos, Portugalia;

I.I.S. "A. RIGHI"- Cerignola, Italia;

Anyksciu Antano Baranausko Pagrindine Mokykla - Anykščiai, Lithuania;

Gimnazjum Dwujezyczne w Boguchwale - Boguchwala, Polonia;
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Innova Project Consulting S.R.L. - București, România;

P&Partners Consulting Services SRL - București, România;

SC SKA NET SRL- București, România.

Proiectul "BE, ACT, LIVE: Being Aware, Discovering the Quality of Life, Acting for Living!”(Fii, Acționează,

Trăiește: fiind conștient, descoperind calitatea vieții, acționând pentru a trăi!) își  propune să dezvolte un

nouă disciplină de învățământ bazată pe predarea și învățarea prin intermediul noilor tehnologii digitale,

în  scopul  creșterii gradului  de  conștientizare cu  privire  la  importanța adoptării  unui comportament

sănătos și responsabil, nu numai la nivel personal, ci și la nivel social.

Principalele obiective ale proiectului sunt: 

 Dezvoltarea capacității elevilor de a avea un stil de viață sănătos,  bazat pe practici responsabile și

comportamente  fără risc,  în  general,  și în  legătură cu  farmacovigilența,  în special,  prin  integrarea în

curriculum-ul existent a unei noi și inovatoare discipline de învățământ;

 Îmbunătățirea procesului  de  învățare și predare prin  integrarea noilor  tehnologii  digitale și

dezvoltarea unui instrument de educație multimedia accesibil;

 Creșterea  autonomiei elevilor în  ceea  ce  privește dezvoltarea  personală  și  profesională,  prin

oportunitatea de  a  deveni consilieri  pentru  egali  (peer-counsellors)  și  cetățenii activi,  în  special în

domeniul sănătății.

Principalele activități desfășurate în cadrul proiectului sunt: 

  Activități aferente produselor intelectuale: 

- Elaborarea programei "BE, ACT, LIVE!" (O1) pentru dezvoltarea unui stil de viață sănătos;

- Testarea programei în timpul celor  patru sesiuni de formare organizate în cadrul schimburilor pe

termen scurt ale grupurilor de elevi, după elaborarea fiecărui capitol (6 elevi  și 1 cadru didactic din

fiecare școală la fiecare activitate cu elevii);

- Implementarea noii  programe prin sesiuni  de  formare ale  consilierilor  pentru  egali (4  sesiuni de

formare în fiecare școală / 20 de beneficiari pe sesiune de formare / 300 elevi beneficiari la nivelul

întregului  parteneriat)  și  sesiuni  de formare oferite de profesori (4  sesiuni  de formare în fiecare

școală / 20 de beneficiari pe sesiune de formare / 100 de beneficiari la nivelul întregului parteneriat);

- Revizuirea/îmbunătățirea noii  programe/elaborarea  formei  finale a programei după  aplicarea /

interpretarea rezultatelor a 400 de chestionare aplicate beneficiarilor sesiunilor de formare;

- Dezvoltarea Aplicației  Web Multimedia  'Live to Learn,  Learn to Live'  (LtL)  (O2)("Trăiește pentru a

învăța, Învață pentru a trăi" ) 
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- Testarea Aplicației Web în timpul sesiunilor de formare organizate în cadrul schimburilor pe termen

scurt ale grupurilor de elevi, după elaborarea fiecărei secțiuni a programei (6 elevi și un cadru didactic

din fiecare școală la fiecare la fiecare activitate cu elevii);

- Implementarea Aplicației  Web prin sesiunile  de  formare  peer-couseling  și  cele oferite  de cadre

didactice;

- Revizuirea/ îmbunătățirea Aplicației Web 'Live to Learn, Learn to Live' (LtL) ("Trăiește pentru a învăța,

Învață pentru a trăi") , ca urmare a aplicării și interpretării  rezultatelor a 400 de chestionare;

- Elaborarea manualui de utilizare a Aplicației Web 'Live to Learn, Learn to Live' (LtL) (O3);

- Elaborarea unui studiu (O4) privind posibilitățile de a extinde utilizarea instrumentelor educaționale

multimedia pe o scară mai  largă în sistemele școlare din Italia,  Polonia,  Portugalia,  România și

Lituania.

 Activități  de  management de proiect înainte/în  timpul/după patru întâlniri transnaționale M1

(România),  M2 (Polonia),  M3 (Lituania),  M4 (Portugalia); la fiecare dintre acestea vor participa câte

doi reprezentanți de la fiecare partener;

 Activități înainte/ în timpul/după evenimentele de multiplicare organizate ca și  conferințe finale

"BE, ACT, LIVE!": E1 (România), E2 (Portugalia), E3 (Italia), E4 (Polonia), E5 (Lituania), care implică cel

puțin 200 de participanți (136 participanți din țările instituțiilor organizatoare, 40 participanți străini) 

 Activități de management și implementare a proiectului.

Grantul acordat parteneriatului este de 227840 euro, din care Colegiului  Național “Nicolae Titulescu”, îi

revin 39735 euro. 

În perioada  26-30 ianuarie 2015,  școala noastră a fost gazda primei întâlniri  de proiect și  a primului

schimb de elevi. Au participat câte doi profesori din fiecare școală parteneră, precum și reprezentanți ai

celor trei firme partenere din România, iar în schimbul de elevi au fost implicați 24 de elevi din școlile

partenere (șase elevi din fiecare școală), precum și un profesor însoțitor din fiecare școală parteneră. Ca

de fiecare dată în desfășurarea parteneriatelor europene, participanții au avut oportunitatea unei excursii

culturale în cadrul căreia au vizitat Castelul Peleș și Castelul Bran, precum și câteva locuri deosebite din

orașul nostru, Clubul Copiilor și Muzeul Aviatic.

Activitățile desfășurate în școală au ocupat, însă, cea mai mare parte a vizitei de lucru și au fost de două

tipuri: activități legate de managementul și implementarea proiectului și sesiuni de instruire pentru elevi

și pentru câte un profesor din fiecare școală parteneră. Aceste sesiuni au urmărit testarea primului modul

din  cadrul  programei  „BE,  ACT,  LIVE!”  pe  tema  „Nutriție  sănătoasă”,  precum  și  a  aplicației  Web

Multimedia 'Live to Learn, Learn to Live' (LtL).
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În perioada 23 – 27 martie 2015 a avut loc în orașul Cerignola, Italia, a doua mobilitate pe termen scurt a

elevilor în cadrul aceluiași proiect. Programul propus de școala gazdă (Instituto d’Instruzione Secondaria

Superiore „Augusto Righi”) a cuprins vizite culturale și  sesiuni  de formare pentru elevi și  profesori în

cadrul cărora s-au testat modulul II al programei pe tema „Viaţa Activă”, precum si aplicația multimedia

'Live to Learn, Learn to Live'.  Sesiunile de lucru au cuprins activități menite să sublinieze importanţa

sportului, a respiraţiei corecte, dar şi a somnului în viaţa cotidiană a unui tânăr. Reprezentanţii Colegiului

Național  „Nicolae  Titulescu”  Pucioasa  la  mobilitatea  din  Italia  au  fost  elevii  Cioroba  Ioana,  Manta

Ştefania, Petre Bianca, Sîrbu Theodor, Vasile Antoniu (X A) şi Pleşea Ioana (IX A) însoţiţi de prof. Elena

Nicolaescu. 

  
  

Programul e-Twinning al Uniunii Europene

 Hola, Europa” înregistrat la 1. 10.2007;

 „I  personaggi  famosi  dell’Antico  e  del  Nuovo  Testamento”  –

înregistrat la 13.12.2007;

 “Towards an interactive curriculum on European civilization”- înregistrat la 24.11.2008 ;

 “Looking ahead through the Eyes of Interactive Education”-înregistrat la 28.11.2008 ;

 “All teachers work together” - înregistrat la 24.06.2009; 
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 “Art photography and Maths” - înregistrat la 01.01.2009;

 “Paperless School” - înregistrat la 20.07.2009 ;

 “Our drops never be tears”- înregistrat la 26.07.2009 ;

 “Nature, my friend” - înregistrat la 09.05.2009; 

 “Happy newpaper”- înregistrat la 08.06.2009;

 “Families and school”- înregistrat la 28.07.2009;

 ”To  be  European   by  studying  and  respecting  our  natural  and  cultural  environment,  our

similarities and differences in order to understand  our place in the world, to embellish the Earth,

which is our life”- înregistrat 1.01.2009;

 „Maths History” - înregistrat la 1.10.2010;

 ”Let’s Come Together!” - înregistrat în octombrie 2012;

 “English Blogs” - înregistrat în aprilie 2010;

 “Statistics and Teenagers” - înregistrat în iunie 2012;

 "Mathematics in everyday life" - înregistrat în iunie 2013

Cursuri finantaţe prin alte programe internaţionale

Bursă oferita de Consiliul Europei , în colaborare cu Consiliul Britanic – Pestalozzi

 Mihaela Paduraru, profesor informatica - Marea Britanie - 9-14 .01.2007.

Seminar de perfecţionare în Italia 

 Şerban Alina  -  bursă oferită  de Oficiul  Naţional  al  Burselor  de Studii  în  Străinătate  (ONBSS)  prin

Ambasada Italiei la Bucureşti şi Ministerul Italian al Instrucţiunii, Universităţii şi Cercetării - august 2009

Grant de cercetare ştiintifică finanţat prin UEFISCDI

 Tema “Utopie şi realism în politica externă a României”- co-beneficiar prof. dr. Stanciu Cezar.

Grant POSDRU – Marea Britanie

 Bratu  Florentina  –  beneficiar  pachet  educational  acordat  in  proiectul  strategic

POSDRU/87/1.3/S/62665  „Formarea  continuă  a  cadrelor  didactice  pentru  utilizarea  resurselor

informatice  moderne  în  predarea  eficientă  a  limbii  engleze  şi  evaluarea  la  nivel  european  a

competenţelor lingvistice”- furnizor de formare:  : Ministerul Educatiei Nationale, PEARSON EDUCATION

LTD,  27.10-03.11.2014 – Marea Britanie
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Proiecte europene destinate dezvoltării competenţelor de bază privind ştiinţa şi tehnologia

Proiect Nano You 

Proiectul a fost finanţat de Comisia Europeană şi s-a derulat în 25 de şcoli europene

începând cu 1.01.2010. A fost destinat dezvoltării competenţelor ştiinţifice ale elevilor,

în mod special în domeniul nanotehnologiei.  (coordonator prof. Mihaela Păduraru -

beneficiar training Bruxelles 2010). 

Proiect Nano Channels

Proiectul Nanochannels (2011- 2012) finanţat de Comisia Europeană,  a fost un

experiment public unic al dialogului democratic despre noua revoluţie industrială

care  ar  putea  schimba  medicina,  producerea  de  energie  şi  epurarea  apei,

electronica, materialele şi securitatea – nanotehnologia. În România proiectul s-a derulat în doar două

licee,  unul  dintre  acestea,  fiind  Colegiul  Naţional  “Nicolae  Titulescu”.  (coordonator  prof.  Mihaela

Păduraru) Colegiul  a  organizat  pe  4  aprilie   dezbaterea  publică  Nanoparticule  pentru  detectarea

prospeţimii hranei în care au fost implicaţi elevi, cadre didactice, părinţi, cercetători şi reprezentanţi ai

comunităţii  locale,  reprezentant  European  Schoolnet  (EUN)  –  dra.  Eloise  Gerard,  primarul  oraşului

Pucioasa – jurist Bădău Dănuţ, directorii Mircea Daniela Elena, Diaconescu Mihaela Cristina, prof. univ. dr

Valerică Cimpoca. 

Proiect Nanopinion 

Participare la sesiunile on-line organizate în cadrul proiectului european Nanopinion –

Mihaela Păduraru

Secondary Schools Competition  - Alianței Europene din cadrul Comitetului Regiunilor, Bruxelles

În perioada 24-26 iunie 2014 a avut loc competiția dedicată liceelor

din țările de proveniență a membrilor Alianței Europene din cadrul

Comitetului  Regiunilor,  la  Bruxelles.  Grupul   Alianța  Europeană

organizează de nouă ani, competiția dedicată liceelor din țările de

proveniență a membrilor săi – Secondary Schools Competition. 
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La invitația domnului Emil Drăghici, primar al comunei Vulcana Băi, președinte al Asociației Comunelor

din România, membru al grupului Alianța Europeană, doi elevi ai colegiului – Bucă Adelina și Bogdan

Țărgheș - selectați de d-nul primar, însoțiti de dir. adj. Mihaela diaconescu, au putut participa la această

competiție dedicată popularizării instituțiilor Uniunii Europene. În una dintre zile, a avut loc prezentarea

liceelor de către reprezentanții  acestora (elevi  din Polonia,  Scoția,  Estonia,  Irlanda,  Lituania, Slovacia,

România),  găzduită  de  una  dintre  sălile  grupului  organizator.  Ulterior,  elevii  și  profesorii  au  avut

posibilitatea de a participa la sesiunea plenară a Comitetului Regiunilor și de a vizita Parlamentarium, un

impresionant centru care permite vizitatorilor să fie parte a unei călătorii virtuale interactive prin Europa. 

Concursul internaţional de matematică aplicată “Cangurul” 

 anual, februarie – martie

 coordontor  pe  plan  european:  Asociaţia  Internaţională  Kangourou Sans

Frontiers

 coordonator în România: Ministerul Educaţiei Naţionale, Fundaţia pentru

Integrare Europeană Sigma, Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie.

 coordonator în colegiu: prof. Voicu Victoria. 

Proiecte destinate dezvoltării competenţelor sociale şi civice

Programul Euroscola organizat de Parlamentul European în România

 La data de  22 Octombrie 2010,  23 de elevi  şi  2 profesori  ai  Colegiului  Naţional

 „Nicolae Titulescu” Pucioasa, împreună cu tineri din alte 19 ţări ale Uniunii Europene, au

avut onoarea de a lua parte la Ziua Euroscola, desfăşurată la Parlamentul European din

Strasbourg. In anul 2009, Andreea Oproiu, Răzvan Chiţu, Silviu Gheorghe, Adriana Mercan,

Ana-Maria  Tiţa,  Alexandra  Grigorescu,  Iulia  Ilie,  Ioana  Băcioiu,  Alexandra  Diaconescu,  Raluca  Dan  şi

Alexandra Hosszu, susţinuţi  de profesorii  de istorie Cezar Stanciu şi Gheorghe Stănescu, au realizat o

campanie de promovare a alegerilor europarlamentare şi, ulterior, un eseu despre rezolvarea conflictelor

dintre state prin intermediul Parlamentului European. Drept recompensă pentru munca depusă am putut

lua  parte  la  evenimentul  desfăşurat  la  Strasbourg. Reprezentanţii  nostri  au  ocupat  trei  posturi  de

preşedinte  (Vlad  Roşoiu,  Sânziana  Voicu  şi  Alexandra  Hosszu)  şi  un  post  de  secretar  (Ruxandra

Diaconescu).
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 În iunie 2012, 24 elevi şi 2 profesori ai Colegiului Naţional  „Nicolae Titulescu” Pucioasa, au participat

împreună cu  tinerii  din  alte  ţări  ale  Uniunii  Europene,  la  Ziua  Euroscola,  desfăşurată  la  Parlamentul

European din  Strasbourg.  Participarea elevilor  noştri  la  acest  eveniment  a  fost  posibilă  ca  urmare  a

câştigării Concursului Euroscola, ediţia 2011. Coordonatorii proiectului sunt prof. Stănescu Gheorghe şi

Stanciu Cezar.

   

Şcoala de vară de studii baltice şi nordice „Lumini nordice”

 29.07.2012-11.08.2012 

 Parteneri: Asociaţia Română pentru Studii Baltice şi Nordice, Universitatea Valahia

din  Târgovişte,  Ambasada  Finlandei  la  Bucureşti  Ambasada  Norvegiei  la  Bucureşti,

21



Ambasada Lituaniei la Bucureşti, Consulatul Onorific al Letoniei la Bucureşti, Colegiul Naţional Nicolae

Titulescu.

Parteneriat cu Centrul „Europe Direct” 

 Coordonator: prof. Stanciu Cezar

 În perioada 10-12.05.2010, eleva Toma Lavinia din clasa a X a A, voluntar în cadrul

parteneriatului derulat cu Centrul Europe Direct de la Biblioteca Judeteana I. H.

Radulescu, a efectuat o vizită la  Parlamentul European de la Bruxelles,  alături  de alţi  nouă elevi

voluntari din Târgovişte. Alţi  elevi ai colegiului, voluntari ai  Centrului Europe Direct : Clipea Clara,

Manica  Georgiana,  Mărculescu  Noriana,  Sima  Denisa  Mihaela,  Simionescu  Alin,  Vlădoiu  Alina,

Ştefănescu  Oana,    s-au  deplasat  la  Parlamentul  European din  Strasbourg,  cu  scopul  vizitării  şi

cunoaşterii instituţiilor Uniunii Europene. 

Forumul Olimpic al Parlamentului European al Tinerilor - Olympic Riviera, Grecia

Parlamentul European al Tinerilor-  OLYMPIC FORUM 1 2010 din Olympic Riviera,

Grecia  desfăşurat  sub  deviza  "Yes,  we  can  overcome  the  Crisis!”.  La acest

eveniment  au  participat  10  elevi  ai  Colegiului  Naţional  „Nicolae  Titulescu”

Pucioasa:   Cioroba  Teodora  Gabriela,  Diaconescu  Daria  Ioana,  Diaconescu

Ruxandra  Maria,  Hârciu  Andrei  George,  Ioardănescu  Andreea,  Cojocariu  Filip,  Stroea  Răzvan  Ştefan,

Cioroba Ştefania Sânziana, Vasile Răzvan, Milea Anda Mihaela.

   

Proiect “Green Brigade: Eco-Heroes in Action”
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Proiectul face parte din rețeaua de proiecte școlare, desfășurate cu finanțare de la fundația Asia-Europa.

Înscrierea a fost realizată de Mihaela Păduraru. La acest proiect participă clasa a X-a G și Iuliana Ancuța.

Program Matra

Proiectul “ Tineri pentru tineri, prin proiecte, pentru comunitate”

 septembrie 2007- aprilie 2008, coordonator Mihaela Diaconescu

 finantare in valoare de 1000 Euro, În cadrul Proiectului european ”Children and Youth as Builders of

Civil  Society  in  Romania”.  (în  România: “Instruire  şi  sprijin  in  dezvoltarea  abilităţilor  de  viaţă”,

implementat de FDSC  in parteneriat cu ICDI din Olanda). 

Obiectivul general a fost iniţierea  a 28 de elevi in managementul proiectului , cu scopul de  a sprijini

iniţiativa  acestora de a dezvolta proiecte, in beneficiul comunitatii educationale si al comunitatii locale

largite. 

Obiectivele specifice: formarea a 28 de elevi  – resursă pentru managementul proiectului,  iniţierea de

proiecte  in  sprijinul  copiilor  si  tinerilor  din  comunitate  ,  de  catre  elevii-resursa   in  managementul

proiectului  

                     

Spring Day in Europe 

Colegiul a participat la acest proiect european in anii 2004, 2005, 2006 , 2007 2008, 2010.

Programe internaţionale destinate dezvoltării competenţelor de comunicare în limbi moderne

Asigurarea prezenţei în colegiu, a vorbitorilor nativi de limbi moderne 

 Şcoala a derulat parteneriatul cu Corpul Păcii, prin care s-a asigurat , în perioada 2006-2010, prezenţa

unui vorbitor nativ de limbă engleză din SUA . Programul a urmat celui de colaborare cu GAP,  prin  care

s-a  asigurat prezenţa  a doi vorbitori de limbă engleză în şcoală , din Australia.

 În perioada 2008-2011, am asigurat prezenţa  unui  profesor  vorbitor  nativ  de  limba franceză,

graţie parteneriatului cu Maison Francophone.  Colaborarea va fi reluată în anul 2013-2014. 

Concurs de limbă franceză organizat de Casa Francofonă Dâmboviţa

Plăeșu Dariana - a căştigat unul dintre cele 10 locuri atribuite pentru a participa la un stagiu în Lyon -
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aprilie 2014. 

Voicu Sânziana - a căştigat unul dintre cele 10 locuri atribuite pentru a participa la un stagiu în Lyon -

decembrie 2013. 

Proiect internaţional Global English

 2011-2012

 61 elevi (clasele a IX a şi a X a) şi 3 profesori de limba engleză: Daniela Mircea,

Veronica Oancea si Alina Ianeţ (coordonator)

 Obiective:

o Folosirea resurselor informatice moderne în orele de limbă engleză;

o Experimentarea, de către unor  tehnici şi activităţi noi care răspund nevoilor acestora;

o Explorarea subiectelor în mod creativ, utilizând atât materiale clasice, cât şi materiale

media moderne, pentru a dezvolta interesul, implicarea şi motivatia acestora;

o Dezvoltarea  celor  patru  competenţe  de  comunicare  în  limba  engleză   (reading,

speaking, writing şi listening);

o Aprofundarea gramaticii şi vocabularului limbii engleze;

o Familiarizarea cu structura şi cerinţele examenelor internaţionale de limbă engleză.

Concursul de traduceri „Juvenes Translatores”

 coordonator: Direcţia Generală Traduceri a Comisiei Europene (DGT)

 participare începând din 2011 

 concursul îşi propune: promovarea învăţării limbilor străine şi a profesiei de

traducător,  sprijinirea  profesorilor  şi  elevilor  pentru  dezvoltarea

competenţelor de traducere a unui text.

“Cangurul Lingvist” franceză-spaniolă/engleză-germană

 participare din 2009

 coordonator:  Funda  ţ  ia  pentru  Integrare  Europeană  Sigma,  Institutul

pentru Dezvoltarea Evaluării în  Educaţie, Editura Sigma.

Concursul Naţional de Discurs Public în Limba Engleză (Public Speaking Competition)

 Concursul se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 12-15 ani (pot participa până la etapa
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regională),  respectiv 16-20 ani  (pot participa până la etapa internaţională desfăşurată la Londra).

Şcoala noastră a fost reprezentată cu rezultate foarte bune începând din 2006. 

Examene de certificare a cunoştinţelor de limbă engleză Cambridge (FCE,CAE)/ Examene de certificare

a  cunoştinţelor  de  limbă  franceză  (DELF,  DALF)/  Examene  de  certificare  a  cunoştinţelor  de  limbă

italiană (CILS)

 Elevii noştri participă cu succes la examele de certificare organizate de British Council România

(centru Platinum al Cambridge ESOL), respectiv Institutul Francez din România.

 Certificatul final obţinut, cu calificativ conform Cadrului European de Referinţă înlocuieşte proba de

Competenţe Lingvistice a examenului de bacalaureat.

 Certificatul  este  utilizat  de  elevi  pentru  echivalarea  probei  de  limbă  engleză/franceză  în  cadrul

diverselor examene ulterioare absolvirii liceului.

Concursul Naţional de Creaţie în Limba Engleză „Shakespeare School Essay Competition”

 organizator Asociaţia “Shakespeare School pentru Educaţie” – organizaţie non profit care susţine

copiii şi tinerii talentaţi din România

 participare începând cu anul 2010

Conferinţe europene, seminarii, școli de vară pentru tineret / Program Tineret în acţiune.

 Seminarul “Youth and Community Empowerment “Anglia, 11-19.02.2006 - Raluca Voicu,  Bianca

Măhălean 

 Şcoala de vară a Institutului Transatlantic Benjamin  Franklin  “ BFTF  Alumni  06”- SUA , iulie, 2006

- Alexandru Sinca

 Parlamentul European al Tinerilor, Belgia - Raluca Voicu, 2006

 Reuniunea absolvenţilor Institutului Transatlantic Benjamin Franklin “BFTF Alumni 06”- 2- 23 iulie

2007,  Danemarca - Alexandru Sinca

 Conferinţa “Waves of Democracy”- Rhodos, Grecia, 23 septembrie-4 octombrie 2007- Alexandru

Sinca

 Proiect “Cultural monuments trough camera”- Macedonia - 2008 -  Radu Jibotean

 Proiect “Youth Participation”- Dublin - Cavan, Irlanda - 2008 - Radu Jibotean şi  Simion Theona 
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 Proiect “UFOLEP Environment Event”- Concarneau, Franţa -  2009 - Raluca Jibotean

 Proiect “Active Youth, Creative Adulthood”- Sovata, România-2009 - Raluca Jibotean 

 Proiect  “Believe  in  Your  Inside Power”- Nasutow ,  Polonia-2009  -  Iordănescu  Andreea,  Milea

Anda, Roşoiu Rares 

 Proiect “ Trade your Culture” organizat de IQ Suport , la Pucioasa, în perioada 10- 19.04.2010:

Teodora Cioroba, Silvia Pleşa, Anda Milea, Andreea Iordănescu, Andrei Zamfir, Rareş Rosoiu, Răzvan

Vasile şi Ruxandra Diaconescu. 

 “Ecocetăţenia  europeană  şi  animaţia  în  acţiune”  -  participare  la  simpozionul  “Ecocetăţenia

europeană şi animaţia în acţiune” organizat de Liga Educaţiei din Franţa (La Ligue de l’Enseignement),

având ca misiune dezvoltarea durabilă, în cadrul programului „Tineret în acţiune” – Direcţia Educaţie

şi Cultură, în parteneriat cu alte patru ţări europene: România, Ungaria, Germania şi Marea Britanie –

5-12  noiembrie  2011  -  Franţa,  la  Remiremont  –  Xonrupt  Longemer  –  Centre  les  Jonquille  –  în

vecinătatea Parcului Natural Regional „Ballons des Vosges”- prof. Prundaru Marius.

 Sânziana Maria Voicu participă la Adunarea Generală a OBESSU și la școala de vară,  “Learn to

change” -  Hapsaalu,  Estonia,  în  calitate  de  membru al  delegației  CNE,  alături  de  din  Iulia  Flavia

MIRON, președinte CNE. 

Programe internaţionale destinate dezvoltării competenţelor antreprenoriale şi iniţativei 

Programul Junior Achievement 

 2005-2014

 Programele “Finanţele personale” “Tehnici de comunicare”, “Educație pentru

sănătate și  nutriție”, „Tehnici  de comunicare.Succesul profesional”  derulate

de profesorii Voicu Victoria, Dobrescu Marian , Alina Şerban, Iuliana Ancuţa.

 Obiectivele programului TEHNICI DE COMUNICARE:

o Dezvoltarea deprinderilor şi  a competenţelor de documentare şi argumentare în public a unor

opinii în diverse situaţii de comunicare; 

o Manifestarea  unui  comportament  social  activ,  responsabil  şi  tolerant,  adecvat  unei  societăţi

democratice ;

o Cooperarea în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul grupurilor. 

 Obiectivele programului FINANŢELE MELE:
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o Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de planificare financiară în funcţie de nevoi şi obiective;

o Dezvoltarea capacităţii de stabilire a obiectivelor în funcţie de context;

o Manifestarea  unui  comportament  social  activ,  responsabil  şi  tolerant,  adecvat  unei  societăţi

democratice; 

o Cooperarea  cu  ceilalţi  în  rezolvarea  unor  probleme  teoretice  şi  practice,  în  cadrul  diverselor

grupuri.

 Obiectivele programului EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE ȘI NUTRIȚIE:

o Adoptarea unui stil de viaţă sănătos

o Facilitarea  alegerilor  corecte  și  potrivite  privind  alimentaţia,  înţelegând  valoarea  nutritivă  şi

energetică a alimentelor, precum şi a nevoilor organismului.

Proiecte europene destinate dezvoltării conştiinţei şi expresiei culturale

PROIECTELE “TOWN TWINNING”iniţiate de Primăria şi Consiliul Local al Oraşului Pucioasa

 Festivalul  Internaţional  de  Folclor  „TRYS  RATILELIU“,  Jonava  -  Lituania  ,  21-

23.06.2012, 2 elevi participanţi: Cristian Zamfir şi Andreea Iordănescu.

 Festivalul  Internaţional  de  Dansuri  Populare  cu  Ocazia  Zilei  Republicii,

Büyükçekmece-ISTANBUL-TURCIA, 27-30.10.2012,participanţi: prof. Daniela Mircea, prof.

Elena Nicolaescu şi elevii Cristian Zamfir, Olaru Alexandra şi Olaru Ionela.

 Tabăra internaţională la Vadul lui Vodă – Republica Moldova (finanţată de autorităţile locale în

cadrul  proiectului  de  înfrăţire  dintre  Pucioasa  şi  Vadul  lui  Vodă) -  august  2011,  august  2012;

participanţi  20  elevi  ai  C.N.  Nicolae  Titulescu,  elevi  din  Polonia,  Georgia,  Ucraina,  Republica

Moldova. Tabăra se organizează începând din 2011 şi va continua şi în vara anului 2013.

Program POSDRU

Proiectul EVRICA - Educatie pentru Viaţă şi Responsabilizare Individuală prin programe de Cetăţenie

Actitivă pentru tinerii din România (2011-2013) 

Proiectul s-a derulat în 15 dintre judeţele tarii, în perioada 01 septembrie 2010 –

31 august  2013 şi  a  fost  cofinanţat  din  Fondul  Social  European prin Programul

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.  În acest proiect, partenerul
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national unic al Fundaţiei Tineri pentru Tineri este MECTS.

 Coordonator  judeţean  Diaconescu

Mihaela

 Din liceul nostru au fost instruiţi în cadrul

proiiectului, voluntarii: Banu Romina, Tebeică Alina, Diaconescu Daria, Diaconescu Ruxandra, Hârciu

Andrei, Zamfir Cristian, Sprinceană Teodora, Voicu Sânziana. Aceştia derulează activităţi de formare

cu alti elevi şi activităţi în afara şcolii destinate promovării comportamentelor fără risc.  

 Fundaţia  Tineri  pentru  Tineri  (TpT)  este  o  organizaţie  neguvernamentala,  naţionala,  bazată  pe

voluntariat, înfiinţată în 1991, recunoscută la nivel naţional pentru calitatea activităţii  desfăşurate,

partener al colegiului în numeroase proiecte. În 2010, Fundatia Tineri pentru Tineri a fost premiată în

cadrul Galei Societăţii Civile 2010, cel mai mare eveniment de recunoaştere a activităţii ONG-urilor

din România. Premiul câştigat la secţiunea Educaţie şi cercetare unde au fost înscrise 35 de proiecte

importante pentru sectorul non-profit, a revenit proiectului Cresterea accesului tinerilor la educaţie şi

servicii prietenoase de sănătatea reproducerii  derulat de Fundaţia Tineri pentru Tineri, cu sprijinul

UNFPA. În 2011, an în care Fundaţia a sărbătorit 20 de ani de la înfiinţare, un alt proiect -  Abordari

integrate de prevenire HIV/SIDA în Romania finanţat de Mecanismul Financiar SEE (EEA Grants), a fost

premiat la Gala Societăţii Civile ca fiind Cel mai bun proiect adresat tinerilor. Acelasi proiect a obţinut

premiul Cel mai bun proiect de voluntariat din domeniul sănătăţii, în cadrul Galei Voluntariatului, care

a avut loc  în decembrie 2011 - anul pe care Uniunea Europeană și Organizatia Naţiunilor Unite (ONU)

l-au proclamat Anul Voluntariatului. 

 La data de 15 decembrie 2014, Comisia Europeană și Structural Consulting Group au premiat - în

cadrul Galei Fondurilor Structurale - cele mai bune proiecte derulate cu fonduri europene. Proiectul

EVRICA primit Premiul 1, pentru cel mai bun proiect din domeniul educației (Secțiunea „Școala face

omul OM). Premiul  a fost acordat de către doamna Angela Filote, Șef  al  Reprezentanței  Comisiei

Europene în România.

Proiectul  „ACCED  /Absolvenți  Competitivi  Către  o  Economie  Durabilă–  tehnici  inovative  pentru

îmbunătățirea inserției elevilor de liceu pe piața muncii” - POSDRU

În  perioada  25.04.2014  –  23.10.2015,  se  derulează  proiectul  „ACCED  /

Absolvenţi Competitivi Către o Economie Durabilă – tehnici inovative pentru

îmbunătăţirea  inserţiei  elevilor  de  liceu  pe  piaţa  muncii”
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POSDRU/161/2.1/G/139606,  în  cadrul  parteneriatului:  Asociaţia  Târgovişte  spre  Europa  (Beneficiar),

Colegiul  Naţional  “Nicolae Titulescu” Pucioasa (Partener 1),  Liceul Tehnologic Pucioasa (Partener 2) şi

Asociaţia  InoVitaVerde  (Partener  3).  Proiectul  este   co-finanţat  din  Fondul  Social  European,  prin

Programul  Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor  Umane Axa prioritară  2,  Domeniul  major  de

intervenţie 2.1.
Obiectivul  general  al  proiectului vizează  îmbunătăţirea  perspectivelor  de  inserţie  pe  piaţa muncii  a

elevilor din învăţământul preuniversitar prin optimizarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională,

prin  creşterea  performanţei  stagiilor  de  practică  şi  utilizarea  metodelor  inovative  de  tip  “firme  de

exerciţiu”. Grupul ţintă selectat din cadrul Partenerului 1 - Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu” Pucioasa

va  fi  reprezentat  de  500  elevi.  În  cadrul  proiectului,  elevii    beneficiază  de  consiliere  şi  orientare

profesională și activităţi inovative specifice - firme de exerciţiu. 
Până la sfărștiul lunii februarie 2015, au fost selectați în grupul țintă al proiectului peste 300 elevi din

clasele IX-XII.  Toți elevii selectați beneficiază de activitatea  A2. Consilierea și orientarea profesională a

elevilor din grupul țintă al proiectului . În cadrul subactivității A2.3 se realizează  evaluarea abilităților

cognitive, a profilului psihologic și intereselor profesionale – prin Asociaţia Târgovişte spre Europa cu un

soft specializat de evaluare, utilizat cu licență–baterii de teste specializate, instrumente de descriere și

modificare ale cerințelor psihologice ale postului, teste de evaluare a abilităților cognitive, inventare de

personalitate,  chestionare  de  evaluare  a  intereselor  profesionale,  instrumente  de  potrivire  post-

persoană,  de  ierarhizare  persoană-persoană  pentru  un  anumit  post.   În  cadrul  subactivității  A2.4.

Informare  profesională –  ședințe  de grup cu  10-15  elevi/ședință  sunt  pezentate  diversele  profile  de

interes pentru elevi, conform ședințelor de evaluare parcurse de aceștia. Subactivitatea A2.5 Consiliere

profesională pune accent pe metode de căutare a locului de muncă, tehnici de prezentare la interviul de

angajare, realizare video-CV și se realizează ca activitate de consiliere individuală sau consiliere de grup -

ședințe care abordează  subiecte ca: piața muncii din România și Uniunea Europeană, metode de căutare

a locului de munca, tehnici de prezentare la interviul de angajare. 
În cadrul activității A4. Realizare platformă inovativă - platforma inovativă de acțiuni pentru tranziția de

la școală la viața activă – elevii  iau contact cu  conceptul  de firmă de exercițiu.  Subactivitatea  A4.2.

Dezvoltarea,  desfășurarea  și  monitorizarea  activității  în  firmele  de  exercițiu presupune  înființarea  și

înregistrarea a patru firme de exercițiu în colegiu , fiecare fiind formată din 15 elevi. Cele patru firme sunt

coordonate de experții Asociaţiei InoVitaVerde: Cătălina Homeghiu, Cristina Tanislas și Eusebiu Petrescu.

În luna mai a acestui an se va organiza un târg de firme de exercițiu (A4.3) la care vor participa toate cele

șase firme create în proiect (patru de la P1 și două de la P2), firme de exercițiu autorizate ROCT invitate

(din  regiune/alte  regiuni).  Se  va  organiza  un  concurs  pe  secțiuni:  cel  mai  bun stand,  cea  mai  buna
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prezentare,  cel  mai  bun  spot  publicitar,  cel  mai  bun  vânzător  etc  și  se  vor  acorda  premii  pe

echipe/membrilor FE.
Pentru Colegiul Național “Nicolae Titulescu” proiectul prevede un buget total de 311.065,41 lei, din care

6252,41 lei reprezintă contribuția proprie. 100.000 lei sunt alocați subvențiilor pentru elevii din grupul

țintă (200 lei/elev), iar 6000 lei reprezintă premiile ce se vor acorda elevilor participanți la concursurile

adresate firmelor de exercițiu. Proiectul prevede cheltuielii de tip FEDR pentru colegiul nostru, destinația

acestora  fiind  renovarea  spațiilor  în  care  se  desfășoară  activitățile  din  proiect.  Așadar,  în  cadrul

proiectului s-au renovat și dotat: 2 laboratoare IT (fiecare dotat cu 15 birouri, 15 scaune, 1 dulap, 15 PC-

uri, 1 videoproiector+ecran proiecție), un  spațiu pentru consiliere (2 scaune, 1 birou, 1 dulap) și o sală

de conferințe/activități specifice (3 mese meeting, 2 dulapuri, 20 scaune). 

Programe naţionale

Programul Strategia  Naţională pentru Acţiune Comunitară

 Coordonator Oana Dobre; voluntariatul se derulează la Centrul “ Floarea Speranţei” Pucioasa

 Obiectivele majore ale programului  sunt: dezvoltarea unei reţele de voluntari  activi,  la nivelul

fiecărei comunităţi locale, care să se implice în rezolvarea problemelor persoanelor, identificarea, la

nivelul  comunităţilor  locale,  a  tuturor  persoanelor  care  necesită  sprijin,  precum şi  a  problemelor

acestora, identificarea resurselor din comunităţile locale.

Programul Eco-Teen

 Proiect derulat în parteneriat cu Asociaţia EST Bucureşti - coordonator prof. Mihaela Mitroi.

Parteneriatul cu Asociatia ecologică “ Floare de colţ” 

 Începând din 2010

 Proiectele “În dialog cu noi, în dialog cu muntele”- 20.09-28.10.2010 şi “Primii paşi la munte”

28.09-8.10.2010

 Proiectele au fost finanţate de Agentia Naţională pentru Sport şi Tineret, prin Asociaţia ecologică “

Floare de colţ”

 Coordonatorul proiectelor- prof. Marius Prundaru. 

Programul de responsabilitate sociala” Milioane de oameni, milioane de copaci” 

 Realizat de Fundatia PRAIS, în parteneriat cu  Ministerul Mediului şi Devoltării durabile, Lafarge,
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Smithfield , Ursus Breweries, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului -2007, 2010; coordonator- director

Daniela Mircea

Parteneriat  cu  Organizaţia  Naţională  „Cercetaşii  României”, Centrul  Local  „Naparis  Pucioasa  şi

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa 

 “Şcoala Muntelui” - aprilie 2012 

 Coordonatorul proiectului - prof. Prundaru Marius

Parteneriat cu ANTFCR România - programe educaţionale de informare

 Proiectul  „Ai  grija  de  sănătatea  ta!”  -  program  educaţional  derulat  în  perioada  septembrie

-noiembrie  2005,  2007-  2008,  2009  -2010,  finantat  de  ANTFCR  –  Bucureşti;  coordonator  –prof.

Mihaela Diaconescu; 

 Proiectul  „Drepturile tinerilor la o viaţă europeană” finanţat de ANTFCR şi  implementat in CN

Nicolae  Titulescu,  Liceul  “Traian”  –  Deva si  Colegiul  Tehnic  Petru  Rares  Bucuresti;  coordonatorul

proiectului – prof. Mihaela Diaconescu, în colaborare cu Alina Şerban, 2010-2011. 

 Proiectul  „Children  are  Not  for  Sale”  s-a  implementat  în  perioada  ianuarie-  februarie  2010.

Proiectul a fost finanţat deANTFCR, în cadrul programului european cu acelaşi nume, implementat în

România, Belarus, Armenia şi Moldova cu sprijinul Lydia Project;  coordonatorul proiectului – prof.

Mihaela Diaconescu.

Programul “ Parteneriat cu societatea civila”  al Camerei Deputaţilor

 Parlamentului Tinerilor: Raluca Voicu – 2006, Alexandru Florin Sinca- 2007, Sânziana Voicu-2010. 

 Mihaela Diaconescu a participat la cursul competitional  organizat de Fundaţia pentru Dezvoltarea

Societatii  Civile  (  FDSC),   sesiune  de  training  specializată  pe  înţelegerea  procesului  legislativ,  a

modalităţilor  şi  condiţiilor  de  implicare  a  organizatiilor  neguvernamentale  în  elaborarea unui  act

normativ şi participarea la audieri publice, în legatură cu domeniul educaţie şi tineret.

Programul de granturi de dezvoltare şcolară 

 Colegiul Naţional Nicolae Titulescu a aplicat pentru PGDS şi a primit finanţare pentru proiectul

”Pro-mediu:  prin  şcoală,  pentru  comunitate”  în  valoare  de   27.400,  00  RON  .  Proiectul  a  fost

implementat  în  perioada iun.-  dec.2007. Initiaţiatorul  şi  coordonatorul  proiectului  a  fost  profesor
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Mihaela  Diaconescu.  Parteneri: Agentia  pentru  Protectia  Mediului,  Primaria  Pucioasa,  Societatea

Nationala de Chimie-filiala Dambovita, Centrul Cultural I. Al.  Bratescu Voinesti, Asociatia de Turism

Chindia, Recyfuel SRL Bucuresti-punct de lucru Fieni, EGOT Pucioasa. Obiectivul general al proiectului

a fost informarea si constientizarea elevilor, parintilor, membrilor comunitatii locale, in legatura cu

necesitatea   protectiei   mediului  ,  astfel  incat  sa determine dezvoltarea abilitatii  de protejare  a

mediului,  prin  promovarea  comportamentelor  responsabile  în  acord  cu  dezvoltarea  durabilă  ,

generatoare de atitudini individuale şi de grup,  pozitive faţă de mediu si comunitate.  

“Promovarea unui comportament fără risc HIV/SIDA/ITS în rândul tinerilor 15-24 ani”

 Aplicaţie a  Centrului Educaţia 2000+ la Fondul Global al Băncii Mondiale- octombrie 2004

- decembrie 2005

 prof. coordonator Mihaela Diaconescu; consilieri pentru egali în cadrul proiectului: Raluca

Voicu şi Bianca Măhălean. 

Alte parteneriate 

 Colegiul  a dezvoltat numeroase parteneriate cu: Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului,

Agenţia  Judeţeană pentru  Ocuparea Forţei  de  Muncă,  Direcţia  de Sănătate  Publică,  Asociaţia  de

Turism  Chindia,  Biblioteca  Judeţeană,  Primăria  Pucioasa,  Consiliul  Local,  Centrul  Cultural  I.  Al.

Brătescu Voineşti, Clubul Copiilor, Poliţia Pucioasa, Biblioteca Gh. Costescu, universităţi,  şcolile din

nordul judeţului etc.

                                                    Consiliul Elevilor

Consiliul Elevilor  funcţionează cu rezultate foarte bune şi a fost/ este bine reprezentat la nivel judeţean

sau naţional, prin Raluca Voicu (preşedinte al CJE şi CNE 2006-2007), Alexandra Pîntea        (preşedinte CJE

2008-2009),  Anda Milea (preşedinte CJE 2009-2010 şi  vicepreşedinte CJE 2010-2011),  Sânziana Voicu

(preşedinte CJE 2012-2013, vicepreședinte CNE 2012-2013). Consiliul Elevilor este implicat în activităţile

din şcoală, în proiecte iniţiate de elevi sau de şcoală, cu diverşi parteneri din domeniul educaţiei.  

Activităţile  extracurriculare

Activităţile   extracurriculare  sunt  diverse  si  încurajează  dezvoltarea  liberă,  integrală  şi  armonioasă  a

individualităţii elevului şi  formarea personalităţii sale autonome şi creative, prin adecvarea activităţilor

educative la provocările societăţii contemporane. 
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 În şcoală se realizează activităţi  care au devenit tradiţii:  Balul Bobocilor, Serbarea de Crăciun,

Zilele Colegiului “Nicolae Titulescu”, Ziua Absolventului, Balul Absolventului. 

 Începând  din  ianuarie  2007,   Colegiul  Naţional   “Nicolae  Titulescu”  organizează   Concursul

Judeţean  de  Creaţie  Literară  “Ion  Ruşeţ”. Concursul  şi-a  propus  ca  obiectiv  stimularea  şi

promovarea potenţialului creator al liceenilor cu aptitudini literare, încurajarea opiniilor elevilor

privind fenomenul cultural dâmboviţean şi naţional, formarea spiritului critic şi analitic, necesar în

aprecierea unor texte literare şi dezvoltarea interesului pentru literatură. Concursul se bucură de

prezenţa  unui  juriu  valoros  si  competent,  prezidat  de  domnul  Nicolae  Prelipceanu,  scriitor  -

directorul revistei “Viaţa Românească”. Concursul este organizat de director prof. Daniela Mircea,

cu sprijinul prof. Stan Sorina şi al poetului Doru Mareş).

 Colegiul  are ansambluri de  teatru performante (cele mai multe dintre ele au fost conduse de

criticul de teatru  Doru Mareş) şi are o ofertă deosebită de activități literare:  cercul de lectură

„ Magia lecturii” şi cenaclul literar „Ion Ruseţ”.

 Obţinem numeroase premii la  Festivalul artistic al elevilor, la concursurile naţionale de creaţie

literară şi creaţie plastică.
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