
Școală Europeană

 
 La  data de 5.06.2007,  a avut loc, Festi vitatea de  decernare  a  certi fi catelor   Şcoală

Europeană. Ministrul educaţiei, cercetării  şi  tineretului, domnul Cristian Adomniţei, a premiat

cele  60 de şcoli  câştigătoare  la  a  IV-a  ediţie  a  concursului  „Şcoala  Europeană”,  în  cadrul  unei

festivităţi  organizate  în  foaierul  Operei  Române din  Capitală.  Cu acest  prilej,  ministrul  Cristian

Adomniţei a înmânat reprezentanţilor fiecărei unităţi de învăţământ placheta şi certificatul „Şcoală

Europeană - 2007".  Colegiul National  Nicolae Titulescu  a ocupat locul 8 , în competiţia în care

s-au acordat 60 de certificate Şcoală Europeană şi în care au aplicat 159 de şcoli din ţară. Evaluarea

celor 159 de şcoli înscrise în concurs s-a realizat după următoarele criterii: coerenţa activităţilor de

cooperare europeană cu politica generală a instituţiei şcolare, integrarea activităţilor de cooperare

europeană în  programul  curent  al  şcolii,  varietatea  grupurilor  de  vârstă  implicate  în  activităţi,

continuitate şi constanţă în activităţi, strategie şi  modalităţi de evaluare şi diseminare, calitatea

parteneriatelor. 

 În  2010,  Colegiul  National  „Nicolae  Titulescu”,  a  redobândit  certificatul  Şcoală  Europeană,

pentru calitatea şi diversitatea activităţilor de cooperare europeană, în cadrul competiţiei naţionale

adresate  tuturor  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar  implicate  în  activităţi,  programe   sau

proiecte de cooperare europeană.  Joi, 22 aprilie 2010, la  Palatul Parlamentului. a fost decernat

titlul de Şcoală   Europeană  unui număr de 60 de unităţi şcolare din ţara noastră. La editia din

2010, s-au inscris 148 de unităţi de învăţământ preuniversitar din  36 de judeţe şi din municipiul

Bucureşti. 

La aceasta ediţie,  Colegiul Naţional Nicolae Titulescu a ocupat locul 4  în competiţia naţională,

ceea ce, faţă de locul 8 ocupat la ediţia precedentă din 2007, dovedeşte o îmbunătăţire a propriei

performanţe. 
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 În 2013, Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu”, a fost recertificat ca Şcoală Europeană, ocupând

locul  5  în  competiţia  naţională.  Festivitatea  a  avut  loc  la  data  de  20.05.2013,  la  Palatul

Parlamentului. Cu aceeaşi ocazie, ni s-a decernat şi Diploma de merit din partea Comisiei pentru
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Învăţământ,  Ştiinţă,  Tineret  şi  Sport,  prin  preşedintele  comisiei,  d-na  senator  Ecaterina

Andronescu, fost ministru al educaţiei. Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu” este una dintre cele 20

de unităţi de învăţământ din ţară care primesc acest certificat pentru a treia oară. 
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