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Ame|y, |étrejött ma' 2022' áprili' 4'én, az Encsi Váci
Mihá|y Gimnázium és Ko||égium (Ma8yarország, Enc5)
és a Marosvásárhelyi Református Ko||égium
(Románia, MarosVá5árhely) kö2ött '

A két intézmény együttműködésének alapja az
intézmények kózött i partnerkapcsolat. A
Ínegá||apodas Iehet(jseget nyú]t egyrrás
megismeréséhez és a szemé|yes kapcsolatokra'

A me8álIapodás cé|ja:
. együttműkódési partnerkapcsoIat fej lesztése

közős programok megszervezésében,
amelynek cé|ja a diákok szabad idejű
pro8ramjainak hatékony nöVe|é5e

. oktatási, szakmal és ku|turá|i5 események é5
tevékenységek megszervezése diákok és
tanárok részVéte|éVeI

. a kapcso|at erősítése rendszeres
|átogatásokka|, osztá|ykirándu|ásokka|,
meiYek teret nyitnak e8ymás jobb
megi5meréséhe2'

lavasoIt tevékenYségek:
. tematikuskirándu|ások
. közös oktató.szorakóztató.sport programok

megszerVezése
. közös ku|turáJis prograrnokon Va|ó aktiV

részVéteI
. hagyományosösszejöveteIek'

Je{en megá|lapodás 2 éVre érvényes, az a|áírás
naoJáto| |ep ervenybe' A ket eV Iejdrtd Ltan, d
meBá||apodás automatikusan meghosszabbodik 2
éVre, ha egyik fé| sem kéri, le8a|ább 3o nappaI a
Iejárta e|őtL' hosy a megd||dpodds megs7unjdn
]e|en megá||apodás 2 pé|dányban Voit megírva,
mínden fé|nek egy eredeti pé|dány'
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PROTOCOI, DE COLABORARI'

1ncheiat azi, 12'o4'2022, intre Encsi Váci Mihá|Y
Gímnázium és Ko||égium (Ungaria, Enc5) 9i LiceuI
VocalionaI Reformat din Tg. Mure9 (Románia, Tirgu
MureS).

Baza protocoIuJui dintre ceIe douá institul i i  o
constituie parteneriatul dintre aceste institul i i .
ProtocoIuI oferá priIejUI de cunoa9tere a ceIuiIalt 9i a
íntemeieri i  rela[i i|or per5ona|e'

Scopulprotocolului:
. dezvoltarea unei relal i i  de colaborare in

Vederea deru|ári i  unor prográme 5i proiecte
ce au drept scop imbunátátirea si
eficientizarea activjtátiIor de petrecere a
timpului l iber a elevi lor

. or8anizar €a unor evenimente 5i activitál i  cu
caracter educativ, metodic 9i cultural la care
sá participe e|eVisi cadre didactice

. consolodarea real l iei prin vizite regulate,
excursi i gcolare, care dau posibi l i tatea unei
mai bune cunoasteria parteneri lor

Activitá!i programateI
. excursi itematice
. organizarea unor activitál i  educativ distractiv.

sportive
. particÍparea activá |a diferite programe

culturale
. reuniunitradi_tionale.

Prczentul protocol sc incheie pe durara dc 2 ani. care
decurJc d€ la data semnárii |Ui' La expirarea termenu|ui. sc
pre|ungcíe automat pen1ru unnálorul interva] de 2 ani' dacá
vreüna dinLle pá4i nü notit]cá in scris. cu ceI putin ]0 dc
Zilc inainle de acest lcrmcn. dorinta ca protocolul sá nu lie
prerungrr.
PÍczentu| protocol a lbí rcdactat ín 2 exemp|are orignra|e.
cátc unulpentru fiecare dintrc pártile Semnatare'

lgazgat0:
KarsaiAtt i la

Director:
Bar/ek zsolt

{)_)

/

f'n "')
i í-r ]../


