PROIECTE EDUCATIONALE( 2009-2015)
1.) Discover countries through letters 2009-2011.
( Sa ne descoperim tarile cu ajutorul literelor)
Participanti:scoli din : Romania , Lituania , Franta , Polonia , Grecia , Spania .
Coordonator : prof. Uleia Magdalena
Scopul proiectului este utilizarea tuturor mijloacelor creative (poze, fotografii, clipuri video, mijloace IT)
de catre elevi pentru a analiza traditiile din tarile lor prin comparatie cu colegii din celelalte tari folosind literele
care compun cuvantul ce reprezinta tara fiecaruia .
2.)Proiect european multilateral -2011-2013;2013-2015.
E-learning Maths for students across Europe
Participanti:scoli din Romania,Republica Ceha,Polonia,Austria,Norvegia , Finland, Irlanda,Turcia,Spania,
Lituania,Suedia,Islanda
Coordonator proiect : prof. Uleia Magdalena
Proiectul are ca scop principal promovarea soft-ului MathDesktop pe platforma Mathematica in randul
elevilor de liceu europeni .In cei doi ani de proiect atat elevii cat si profesorii participanti vor utiliza soft-ul si
vor urma un plan de evaluare .Rezultatul final va fi un blog al proiectului si un concurs de aplicatii realizate cu
aceste soft .
3.)Proiect REGIO-POR 2007-2013-AXA prioritara 3-cod SMIS 3174 "Modernizare camine, modernizare
sala de festivitati, amenajare baza sportiva " - Liceul Teoretic "I.C. Vissarion" Titu.
Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin
Fondul European pentru Dezvoltarea Regionala in perioada 2009-2012.
Coordonator:Primaria Titu
4.) Proiect E-Twinning:Development durable/suistenable devlopment,”yes we can”-2011
(Dezvoltare durabila , “ Da, se poate !”)
Participanti:scoli din Romania , Portugalia , Turcia , Franta
Coordonator proiect - prof. Uleia Magdalena
Proiectul îşi propune să dezvolte aria de cunoştinţe despre mediu şi dezvoltarea durabilă în ceea ce
priveşte aspectele legate de legăturile dintre generaţii şi aspecte economice referitor la dezvoltarea durabilă în
fiecare dintre ţările partenere .Dezvoltarea competenţelor lingvistice este un alt punct de interes al proiectului .
Corespondenţa se va face atât în engleză cât şi în franceză .
5.)Proiect educational-,,TARA LUI ANDREI”-PETROM
Proiectul a fost depus in 2014 si castigat de liceu pentru finantarea(5000 euro) unei statii de radio interne
de amplificare necesara elevilor si comunitatii locale.
Coordonator proiect-Prof.Valentin Polizache
6.)Proiect POSDRU-136612 ,,Teen Perform,,-Pregatirea examenelor nationale2014-2015
Proiect prin care elevii claselor a XII-a au beneficiat de pregatire suplimentara gratuita pentru bacalureat.
Coordonator-Prof.Valentin Polizache
7.)Proiect ERASMUS+(2015-2016)-Actiunea K1
Proiect castigat de liceul nostru in acest an scolar pentru perioada 2015-2016, cu doua coordonate privind
mobilitatile cadrelor didactice.
Coordonator-Prof.Magda Uleia
Director adjunct:Valentin Polizache
Coordonator proiecte si programe educatuonale:Prof.Magda Uleia

