
1. Parteneriat Cambridge Preparation Centre 

 

Incepand cu anul 2004, Colegiul Național Spiru Haret are dreptul sa afișeze sigla: 

CAMBRIDGE PREPARATION CENTRE. Școala pregătește elevii la limba engleza, în 

vederea susținerii examenelor  Cambridge ( KET, PET, FCE, CAE, CPE), atât pe cei de 

la clasele intensive și bilingve, dar și de la celelalte clase. Conform acordului, CPC 

poate organiza simulări si examene în școala noastră.  

 

 

2. Parteneriat cu American Councils, 

 

Parteneriat cu American Councils, in realizarea unor activități de voluntariat. In anul 

2018, in semestrul al doilea, elevi ai liceului au vizitat secția de copii bolnavi de la 

Spitalul Marie Curie. 

 

3. Parteneriat English Kids Academy, FONIX 

 

Obiectiv:  

-  organizarea unui concurs de limba engleza, adresat elevilor de gimnaziu si clasa 

a 9-a. In parteneriat din anul 2015, acest proiect incurajeaza invatarea limbii 

engleze 

 

4. Parteneriatul cu JAR- Junior Achievement Romania 

 

Parteneriatul cu JAR- Junior Achievement Romania, o traditie de peste 10 ani. 

Programele  internaționale derulate in cadrul parteneriatului sunt: 

●  Antreprenoriat verde 

●  Antreprenoriat social 

● Social Innovation Camp 

● Educație antreprenoriala 

● Compania elev 

● Programul de educație financiara susținută de Bursa de Valori București, BRD, 

BCR, Reiffeisen Bank 

● Programul de orientare profesionala Job Shadowing Day- Parteneri pentru o zi.  

 

 

 

5. CNSHB – Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) 



Începută cu mult timp în urmă, activitatea educativă privind drepturile omului s-a 

bucurat de un succes real în rândul elevilor, ceea ce a făcut ca, în anul 2017, între cele 

două instituţii să se încheie şi un protocol de parteneriat. Prin acest acord de colaborare 

sunt menţionate obiectivele comune cum sunt: organizarea unor evenimente pe teme 

educative, sociale, culturale, a unor activităţi de formare a cadrelor didactice şi a 

elevilor, în comunicarea socială şi dezvoltarea abilităţilor de integrare în comunitate; 

organizarea şi participarea în comun la ateliere, sesiuni de comunicări educative, 

culturale. 

Acordul s-a materializat prin diferite activităţi, dintre care amintim spre 

exemplificare: 

a. În data de 21 februarie 2017, este celebrată Ziua Internaţională a Limbii 

Materne. Cu acest prilej, elevii claselor a noua, profil uman, de la Colegiul 

Naţional Spiru Haret, s-au bucurat de prezenta domnului dr. Adrian Bulgaru, 

directorul Institutul Român pentru Drepturile Omului, care a onorat invitaţia de a 

participa la o activitate educativă dedicată diversităţii lingvistice şi culturale. 

După ce a fost relevată semnificaţia internaţională a evenimentului, s-au purtat 

discuţii despre drepturile minorităţilor într-o societate democratică şi despre 

drepturile copilului.  

b. În cadrul Programului ”Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, desfăşurat între 6 şi10 
noiembrie 2017, la Colegiul Naţional Spiru Haret, Bucureşti, în data de 9 
noiembrie 2017, a fost marcată, prin activităţi educative non-formale, Ziua 
Internaţională de combatere a fascismului şi antisemitismului. Elevi ai claselor 
a X-a şi a XI-a, profil Ştiinţe sociale, au avut ca invitat, din partea Institutului 
Român pentru Drepturile Omului, pe doamna Daniela Albu, care le-a vorbit 
despre semnificaţia zilei respective, a importanţei toleranţei şi a necesităţii de a 
se implica în demersuri dedicate respectării drepturilor omului, împotriva 
oricăror forme de discriminare, a prezentat elevilor o parte dintre activităţile 
desfăşurate de IRDO în parteneriat cu organizaţia UNITED for Intercultural 
Action.  

c. 26 martie 2018, IRDO, Săptămâna europeană de combatere a rasismului, 
vizită documentară la sediul IRDO, plasarea liceului pe o hartă internaţională 
interactivă, au participat elevi ai claselor a 12-a, profilul Ştiinţe sociale. 

d. Elevii de la clasele profil uman au dezbătut cazuri de încălcare a drepturilor 
omului, cu ocazia zilei de 25 noiembrie 2018, participând astfel la Campania 
IRDO, Ziua Internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, 
Orange Day. 

 

 

 



6. Parteneriat CNSHB – Universitatea din Bucureşti 

Încă din anul 2007, studenţi de la Facultatea de Drept, de la Facultatea de Ştiinţe 

politice şi de la Jurnalism, din cadrul Universităţii din Bucureşti au desfăşurat practica 

pedagogică din cadrul formării iniţiale pentru profesia didactică în liceul nostru. Stagiile 

de practică pedagogică sunt coordonate de profesori care deţin şi calitatea de mentor. 

Colaborarea mai implică şi promovarea ofertei educaţionale a Facultăţii de Sociologie, a 

Facultăţii de Filosofie, a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. 

 

7. CNSHB – Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA)  

Între Facultatea de Ştiinţe Politice şi liceul nostru a fost reînnoit, în anul 2017, un 

parteneriat privind promovarea ofertei educaţionale, precum şi pentru derularea unor 

activităţi educative şi de cunoaştere a vieţii sociale. 

 

 


