PARTENERIATE EDUCAŢIONALE
2010 – 2011
• Parteneriat Educaţional „ Pe urmele înaintaşilor ” în colaborare
cu Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România.
• Parteneriat Activitate Extraşcolară în colaborare cu Asociaţia
pentru Tineret Olimp, organizator al Programului Naţional
EUROJUNIOR.
• Parteneriat Pentru Educaţie în colaborare cu Asociaţia „ Media
Kinder ”.
• Parteneriat Educaţional în colaborare cu Muzeul Judeţean de
Istorie şi Arheologie Prahova.
• Parteneriat Educaţional „ Tradiţia olăritului la români ” încheiat
cu Asociaţia pentru promovarea tradiţiilor populare româneşti
„ Meşterul Olar ”.
• Proiect Educational "Scoala Arborilor".
•

Parteneriatul Educaţional „ Grădiniţă – Şcoală – Familie ” în
cadrul programului „Să citim pentru mileniul III”.

• Parteneriat Educaţional „ Micii mari muzicieni de lângă noi ” în
colaborare cu Liceul de Muzică „ Dinu Lipatti ”.
• Parteneriat Educaţional „ Prietenii naturii” în colaborare cu
Grupul Şcolar Mihăileşti, jud. Giurgiu.
• Parteneriat Educaţional cu Asociaţia „Junior Achievement”.
•

Acord de parteneriat cu Agenţia de turism AVIA TRANS CO
TOURS în cadrul proiectului "Parteneriat pentru educaţie".

• Acord de parteneriat cu Fargo Production în proiectul "Mai
frumoşi şi mai buni prin muzică".

•

Parteneriat cu opera comică pentru copii.

•

Activităţi de voluntariat şi de sprijin pentru obţinere de fonduri
desfăşurate în colaborare cu UNICEF ROMANIA.

• Eco-proiectul
ROMANIA.
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• Proiectul Educaţional: “Cum să concepem materiale didactice
moderne, desfăşurate în parteneriat cu Infomedia Pro Bucureşti.
• Proiectul naţional-modalităţi de comunicare între toţi copiii
colaborare cu Organizaţia Salvaţi Copiii şi Asociaţia Reninco
România.
• Proiectul naţional “Prietenie şi Cunoaştere”, în parteneriat cu ISJ
Prahova şi Şcoala cu cls I-VIII, Lilieşti, Baicoi.
• Proiectul internaţional – “Participare, schimbare şi creativitate
pentru un viitor durabil”, în parteneriat cu ISJ Suceava şi EcoŞcoala Ion Creangă Suceava-campania internaţională-350 în
România pe 10-10-10 .
• Proiect de parteneriat educaţional internaţional-“Muguri şi aripi”
- ediţia a V a- ISJ -Maramureş, CCD-Maramureş, biblioteca
Petre Dulfu, Baia Mare şi Şcoala Al Ivasiuc, Baia Mare.
• Proiect naţional - “MAGIA IERNII” desfăşurat în parteneriat cu
Gradiniţa cu Program Prelungit nr.3 Slatina şi cu Gradiniţa cu
Program Prelungit nr. 5 Slatina.

