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PROGRAME/ PROIECTE / PARTENERIATE

-

Naţionale:

Proiectul „Junior Achivement- România” – participanţi:
 Ioniţă Doina – Finanţe personale
 Tiron Viorica – Este afacerea mea
 Vechiu Luiza – Succesul profesional
 Vrabie Felicia – Sensul banilor

-

Proiect pentru obţinerea permisului european de conducere al computerului (ECDL- acreditat);

-

SNAC – PROIECT DE VOLUNTARIAT, (desfăşurat anual din 2003 şi în prezent). În acest an
tema proiectului este „O şcoală europeană pentru comunitate”- încurajarea elevilor pentru a se
dedica activităţilor desfăşurate cu persoane aflate în dificultate, în scopul susţinerii procesului de
integrare socială a acestora, precum şi de dezvoltare educaţională personală ;

-

Proiect ECO – FOTOGRAFIA ANULUI, desfăşurat din 2009 până în prezent;

-

Proiect PATRULA ECO, începând din 2009;

-

Proiect „Let’s do it, Romania!” ;

-

Spring Day in Europe.

-

Proiect educaţional „Săptămâna Educaţiei Globale 2012” – activităţi de informare şi educare în
domeniul educaţiei;

-

Program naţional „Excelenţă pentru angajare şi afaceri” în parteneriat cu S.C. Socioexpert S.R.L –
pentru furnizarea competenţelor practice esenţiale pentru angajare şi afaceri, promovarea şi
dezvoltarea internshipului şi voluntariatului în vederea dobândirii experienţei profesionale
relevante pentru managementul carierei;

-

Campania „Rescrie viitorul” – încurajarea participării copiilor în promovarea educaţiei de calitate
în zonele de conflict armat, realizarea unor sesiuni de informare şi colectare de materiale care să
susţină necesitatea combaterii conflictelor armate şi importanţa accesului la educaţie de calitate;

-

Proiect naţional „Ascultă cinci minute de muzică clasică” în parteneriat cu Societatea Română de
Radiodifuziune – educarea din punct de vedere muzical a elevilor;

-

Proiectul EDMUNDO în parteneriat cu Grupul Educativa – oferirea de informaţii despre studii
preuniversitare şi universitare, burse şi alte surse de finanţare, vize, transport, cazare şi viaţa
socială în străinătate;


-

Locale şi la nivelul şcolii:

Proiect „Jurnalism şi comunicare” cu tema „Jurnalism şi comunicare prin radioul şcolar” (cu
participare interjudeţeană) . Proiectul se desfăşoară anual, în luna februarie;

-

Proiect educaţional „Dăruind vei dobândi!”- educarea tinerei generaţii în spiritul prieteniei, al
respectului şi al grijii faţă de semeni;

-

Programul partenerial cu Poliţia Municipiului Tecuci, Biroul rutier şi Şcoala de şoferi Elite Best
Drive de prevenire şi combatere a accidentelor rutiere „Alege viaţa” – stabilirea unor modalităţi
comune şi unitare de acţiune pentru a se asigura educarea elevilor în domeniul circulaţiei rutiere.
S-a derulat activitatea „Ziua comemorării victimelor accidentelor rutiere”

-

Proiect caritabil „O rază de lumină” realizat în parteneriat cu Consiliul local şi Serviciul de
Asistenţă Socială;

-

Programe de cursuri de formare în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Galaţi – „Consiliere şi
orientare”, „Crearea şi utilizarea softului educaţional”;

-

Program de strângere de fonduri în scopuri caritabile – ajutorarea copiilor aflaţi în dificultate;

 Protocoale de colaborare încheiate de colegiu cu alte instituţii şi
parteneri:
-

Primăria Tecuci;

-

Consiliul local al municipiului Tecuci;

-

Serviciul Public Local de Asistenţă Socială;

-

Casa de Cultură Tecuci;

-

Biblioteca Municipală „Ştefan Petică”;

-

Muzeul Mixt Tecuci;

-

Casa Corpului Didactic Galaţi;

-

Centru Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională;

-

Spitalul „Anton Cincu” Tecuci;

-

Judecătoria Tecuci;

-

Protoieria Tecuci;

-

Poliţia Municipiului Tecuci, Şcoala de şoferi Elit Best Drive Tecuci;

-

Clubul Copiilor Tecuci;

-

Colegiul Naţional „Spiru Haret” Tecuci;

-

Şcoala Gimnazială Nr. 10 „Dimitrie Sturdza” Tecuci;

-

Şcoala Gimnazială Nr. 11 „Iorgu Iordan” Tecuci;

-

Şcoala gimnazială Nr.1 Matca;

-

Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Sibiu;

-

Societatea Română de Radiodifuziune;

-

AIESEC Iaşi;

-

S.C. Socioexpert S.R.L.

-

Centrul Europe Direct Galaţi;

-

Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare Bucureşti
– pentru derularea unor cursuri de formare;

-

Organizaţia Salvaţi copiii

-

Grupul Educativa;

-

Junior Achievement Romania;

-

Asociaţia „Tinereţe fără bătrâneţe”;

