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 Colegiul Naţional “Constantin Cantacuzino” din Târgovişte implementează, începând 

cu 1 septembrie 2017, un nou Proiect European Erasmus+, cu titlul „EUROSTRONOMIA”.  

 La propunerea Comisiei Europene, care  a stabilit ca intituțiile care implementează 

proiecte prin programul Erasmus+ să desfășoare activități de diseminare a rezultatelor 

obținute în cadrul acestora într-un eveniment comun în perioada 13-14 octombrie 2017, 

echipa de management şi implementare a proiectului Erasmus+ „Eurostronomia” a desfăşurat 

trei activităţi de diseminare a rezultatelor. 

 Marţi, 4.10.2017, doamna profesoară Cristina Măcriş a participat la Conferinţa de 

Ştiinţe Spaţiale „EduSpace”-World Space Week România,  în Amfiteatrul Institutului de 

Cercetări Ştiinţifice şi Tehnologice Multidisciplinare (ICSTM) al Universităţii „Valahia” din 

Târgovişte, unde a susţinut o comunicare despre ştiinţele spaţiale, în care a diseminat şi 

rezultate ale proiectului Erasmus+”Eurostronomia”. La acest eveniment au fost prezenţi, pe 

lângă elevi şi cadre didactice de la Colegiul Naţional  “Constantin Cantacuzino”, Colegiul 

Naţional „Constantin Carabela” şi Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” din Târgovişte, 

reprezentanţi ai ISJ Dâmboviţa, domnul Inspector Şcolar General, prof. Sorin Ion, care a 

subliniat rolul ştiinţelor spaţiale în formarea personalităţii tinerilor, doamna Cristina Stancu, 

vicemanager ESERO România, domnul Valentin Grigore, Preşedintele Societăţii 

Astronomice Române de Meteori( SARM), cercetători din cadrul ICSTM.  

 Joi, 12.10.2017, doamna Mortici Mirela, profesor responsabil cu diseminarea în cadrul 

echipei de management şi implementare, a făcut o prezentare a obiectivelor, a activităţilor şi 

a rezultatelor proiectului, în cadrul Consiliului Profesoral al Colegiului Naţional „Constantin 

Cantacuzino”. Vineri, 13.10.2017, în cadrul unei activităţi cu titlul ”Eurostronomia 

Erasmus+InfoDays”, întreaga echipă de management şi implementare a proiectului a 

desfăşurat o activitate de diseminare pentru elevii selectaţi să facă parte din echipă.

 Ecouri ale acestor activităţi pot fi găsite pe reţelele de socializare la adresele 

următoare: 
https://www.facebook.com/macris.cristina?fref=ts 

https://www.facebook.com/gabriel.state.5?fref=ts 

https://www.facebook.com/vali.grigore?fref=ts 

pe TwinSpace-ul proiectului eTwinning Eurostronomia, actualizat de doamna prof. Sorescu 

Florina, la adresa următoare: 
https://twinspace.etwinning.net/45275/pages/page/278853 

şi pe contul smore, actualizat de doamna prof. Mortici Mirela, la adresa următoare: 
https://www.smore.com/tqhx4-eurostronomia?ref=email 

 Considerăm acest eveniment comun, organizat la recomandarea  ANPCDEFP, a fost 

extrem de important deoarece ne-a oferit posibilitatea să sporim vizibilitatea instituției 

noastre și a proiectului Erasmus+”Eurostronomia” la nivel local, național și european.   
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