PARTENERIATE EDUCAŢIONALE ÎNCHEIATE
1. PROIECTE ŞI PARTENERIATE LOCALE. INTERJUDEŢENE
(inclusiv cele încheiate între unităţile de învăţământ şi palate şi cluburile copiilor)
Tema şi / sau titlul
colaborării
Absenteismul şi

-ore de dirigenţie cu invitaţi (din cadrul Poliţiei de

abandonul şcolar

proximitate) -adunarea, tipărirea şi distribuirea de material auxiliar

Gr. Şc. "C.D.Niţescu"-Baia Mare.

Coordonare în cadrul

-Şcoala noastră, fiind centru de resurse, îndrumă şcoala

Maramureş

Proiectului Phare T VET

implicată în proiect

Coordonare în cadrul

-Şcoala noastră, fiind centru de resurse, îndrumă şcoala

Proiectului Phare TVET

implicată în proiect

Activităţile extraşcolare.

-participarea elevilor şcolii la cercurile Clubului Copiilor -

un mod plăcut şi util de a

participarea elevilor şcolii

petrece timpul liber

Copiilor

În colaborare cu...
POLITIA-Municipiului Beiuş

O scurtă descriere a activităţilor

Gr. Şc. Forestier-Câmpeni. Alba
Gr. Şc. Industrie Uşoară. Baia Mare.
Maramureş
Gr. Şc. ..Horea, Cloşca şi Crişan",
Abrud. Alba
Colegiul Tehnic ..Angliei Saligny".
Baia Mare. Maramureş

Clubul Copiilor
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la acţiunile desfăşurate de Clubul

Muzeul Municipal

Casa Corpului Didactic, Oradea
Primăria Municipiului Beiuş

Artă şi talent
Formarea continuă a
cadrelor didactice
Declaraţie de susţinere

-expoziţiile absolvenţilor claselor cu profil arte plastice
-expoziţii periodice cu temă
-Acţiuni coordonate de CCD în localul şcolii
-Declaraţie de susţinere în vederea desemnării liceului drept
„Centru de resurse"

Universitatea din Oradea
Agenţia Judeţeană pentru ocuparea
forţei de muncă

Practica studenţilor

Formarea forţei de muncă

-Punerea la dispoziţie

a spaţiului

şi a dotării

laboratoarelor
-Colaborare în domeniul forţei de muncă

Grupul de firme European Drinks

Formarea forţei de muncă -Sprijinirea şcolii de către Grupul de firme European Drinks

întreprinderea cooperatistă de

Formarea forţei de

-Sprijinirea şcolii în vederea formării forţei de muncă necesare

comerţ cu ridicata Beiuş

muncă

desfăşurării actvităţii economice

S.C.Elvila S.A. Bucureşti, Sucursala
ELMOBEROM BEIUŞ
S. C. înfrăţirea S.A. Sucursala
Fabrica de Maşini Unelte Beiuş

Formarea forţei de muncă

S. C. C ori sat Beiuş SA
Ocolul silvic „Codru Moma" Beiuş
Ocolul silvic „Codru Moma'' Beiuş
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-Sprijinirea şcolii în vederea formării forţei de muncă necesare
desfăşurării activităţii unităţii

2. PROIECTE ŞI PARTENERIATE INTERNAŢIONALE (inclusiv schimburile de experienţă, colaborările cu
organizaţii, fundaţii şi asociaţii din străinătate)

În colaborare cu...

Tema şi / sau titlul

O scurtă descriere a activităţilor

colaborării

Liceul din „CISZMAD1A GYULA", 504,

Handbalul - punte între

Komlo, Ungaria

tinerii din Beiuş şi Komlo

-întreceri sportive, bilaterale, anuale

Handbalul - punte între
Liceul din Bekescsaba, Ungaria

tinerii din Beiuş şi

-întreceri sportive, bilaterale, anuale

Komlo
Liceul din „CISZMAD1A GYULA", 504,
Komlo, Ungaria

Liceul La Charme (Camille Claudel),
Clerment-Ferrant, Franţa

Tabără ecologică
Schimb de cunoştinţe şi
competenţe

-Ecologizarea celor 2 oraşe
-Schimb de cunoştinţe şi competenţe pentru elevii
care

studiază

contabilitatea,

electronica

şi

electrotehnica pentru a atinge standardele din U.E.
Programul Leonardo da Vinci- mobilităţi
-Aptitudini

Liceul La Charme (Camille Claudel),
Clerment-Ferrant, Franţa

Aptitudini şi competenţe

şi

competenţe

dobândite

studiul

informaticii aplicabile în alte domenii şi mai ales în
contabilitate
Programul Leonardo da Vinci- mobilităţi
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