COLEGIUL NATIONAL NICOLAE TITULESCU CRAIOVA
CONSORTIUL STIMULA
PROIECT MULTILATERAL COMENIUS
In cadrul programului Lifelong Learning (LLP), pentru Comenius urmatoarele actiuni sunt
coordonate de EACEA( Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura) :
Proiecte multilaterale Comenius -Proiectele de acet tip au ca scop : dezvoltrea, promovarea si



diseminarea noilor metode si materiale de predare si invatare; schimbul de experienta pentru elevi,
profesori sau pentru stafful educational;dezvoltarea unor noi cursuri precum si pregatirea continutul
acestora. Termen limita pentru depunere 02.02 2012 la EACEA - Brussels


Retele Multilaterale Comenius -Retele sunt

reprezentate de un numar

minim de

organizatii din 6 tari. Scopul dezvoltarea educatiei in diverse domenii sau discipline;.Ofera
suport pentru alte proiecte si parteneriate Comenius
 eTwinning Portal care promoveaza colaborarea dintre scoli folosind Internetul si instrumente

media. Nu finanteaza proiecte , dar le ofera instrumente si suport.

Consortiului STIMULA(Stimulating science and technology competences through innovative means
for teaching and learning) a fost realizat de 6 parteneri:
 Coordonator Fundatia Elhuyar , Spania- fundatie care aduce activitatea stiintifica mai

aproape de elevi


St. Mary’s University College ,Belfast, Irlanda– ofera expertiza in educatie



The University of Zaragoza -cea mai mare institutie de invatamant superior din regiunea
Aragon Spania (35,000 studenti si 3,500 lectori si cercetatori)



The Steinbeis Innovation parte a Steinbeis Foundation, Germania

care are drept tinta

transferul de tehnologii din universitati in economie –principala legatura dintre lumea muncii
si scoala (the world of work and schools)
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PHAENOVUM -Germania- retea de cercetare care are drept scop atragerea tinerilor in
diverse activitati stiintifice-este localizata la granita Germania-Franta–Elvetia – primeste elevi
din aceasta regiune;

 Colegiul National Nicolae Titulescu Craiova, Romania- liceu de prestigiu craiovean

CNNT se va axa pe cresterea motivarii elevilor, va STIMULA interesul pentru matematica,
stiinte si TIC aplicand pre- si post - chestionare, noi materiale didactice, cursuri precum si

pe

instruirea profesorilor.
Alegerea CNNTitulescu Craiova s-a facut pentru ca in primul rand, ca prezenta sa este esentiala
pentru a asigura o dezvoltare realistica a initiativelor, va fi legatura directa cu elevii si profesorii. In
al doilea rand, fiind din Romania , parteneri din mediu socio- economic semnificativ, pot aduce in
Consortiu realitatile tarilor est-europene. Reprezentarea CNNTitulescu Craiova in Consiliul
Consortului este urmatoarea prof. Alexandru Gidăr-- management și prof. Marilena Ionescucoordonator tehnic, iar prof. Mihai Călugăru – implementare .
Proiectul STIMULA are ca scop furnizrea unor metode inovative pentru o mai buna
predare si invatare a S&T si pentru cresterea interesului elevilor. S-a pornit de la evaluarile
testelor PISA (Programme for International Student Assessment) si TIMMS (Trends in International
Mathematics and Science Study) .
Durata proiectului 2 ani(2011-2013), valoare grant 298.886 euro, valoare totala 437.950 euro
Acest proiect incerca sa le ofere elevilor metode noi de invatare a cursurilor S&T, implicandu-i
intr-o serie de activitati educationale inovatoare, in care agentii din piata muncii vor fi parteneri
“world of work” (universitati si ca parti interesate din “lumea afacerilor” ).
In paralel, alte 7 scoli europene din Spania, Franta, Germania si Marea Britanie vor participa la
acest proiect dar indirect. CNNTitulescu este singura scoala din Dolj direct implicata intr-un
consortiu de acest tip fiind evident, si beneficiara rezultatelor acestui proiect.
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