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PARTEN ER I :

� AS O C IAŢIA “ S OCIETATEA N AŢIO NALĂ S P IR U  HAR ET 
P EN TR U  EDU C AŢIE ,  ŞT I IN ŢĂ Ş I  C U LTU R Ă”

� IN S P EC TOR ATU L S CO LAR  AL  JU DETU LU I  S IB IU
PROGRAM PILOT DE STIMULARE 
A PARTICIPĂRII LA EDUCAŢIE A 
COPIILOR CU PĂRINŢI PLECAŢI 

LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE. 

PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE



Eveniment pentru promovarea parteneriatelor dezvoltate pentru sprijinirea copiilor din 
județul Sibiu cu părinți plecați în străinătate

11.04.2022

TEMA: PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE DE CALITATE ÎN 
COMUNITĂȚILE URBANE ÎN CARE EXISTĂ  COPII CU PĂRINȚI  PLECAȚI  

ÎN STRĂINĂTATE
Invitați:
• Școala Gimnazială „Radu Selejan” Sibiu
• Școala Gimnazială „Ion Slavici” Sibiu
• Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu
• Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu
• Liceul Teoretic „Gustav Gündisch” Cisnădie



GARANTAREA UNEI EDUCAȚII DE CALITATE (1/2)
Departamentul pentru dezvoltare durabilă are în Agenda 2030 Obiectivul 4: EDUCAŢIE DE CALITATE

ȚINTE PENTRU 2030:
• toate fetele și toți băieții au acces la dezvoltarea timpurie de calitate, îngrijire și educația preșcolară, astfel încât să fie

pregătiți pentru învățământul primar;
• toate fetele și toți băieții absolvă învățământul primar și secundar gratuit, echitabil și calitativ, care să conducă la 

rezultate relevante și eficiente pe planul învățării;
• eliminarea disparităților între sexe în educație și asigurarea accesului egal la toate nivelurile de învățământ și formare 

profesională a persoanelor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, a populațiilor indigene și a copiilor aflați 
în situații vulnerabile;

• asigurarea faptului ca toți tinerii și o proporție substanțială a adulților, atât bărbați, cât și femei, dispun de competențe
elementare, precum alfabetizarea și aritmetica elementară.

http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/odd4/



GARANTAREA UNEI EDUCAȚII DE CALITATE (2/2)
Departamentul pentru dezvoltare durabilă are în Agenda 2030 Obiectivul 4: EDUCAŢIE DE CALITATE

ȚINTE PENTRU 2030: 
• creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, inclusiv competențe tehnice și 

vocaționale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și antreprenoriatul;
• toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv, printre 

altele, prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, 
promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, cetățenia globală și aprecierea diversității culturale și a contribuției 
culturii la dezvoltarea durabilă;

• asigurarea accesului egal pentru toate femeile și toți bărbații la educație tehnică, vocațională și terțiară, inclusiv 
universitară, accesibilă și calitativă.

• http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/odd4



EDUCAȚIE DE CALITATE ÎN COMUNITĂȚILE URBANE

Comunitățile urbane trebuie să răspundă nevoilor educaționale existente prin implicarea a cât mai multori actori în actul

educațional și existența unei strategii coerente în educație.
La nivelul instituțiilor de învățământ se pot aplica următoarele măsuri:
• Integrarea conținuturilor de învățare și realizarea de activități interdisciplinare;

• Diversificarea câmpului educațional pentru a cuprinde întreaga varietate de provocări apărute: educație

pentru diversitate culturală, pentru mediu, pentru gândirea critică și comunicare, educație parentală etc.;

• Realizarea de programe și activități de educație nonformală și informală;
• Investiții în resursele umane;

• Încurajarea învățarii pe tot parcursul vieții;

Acestea sunt completate cu parteneriate realizate cu diferite instituții locale, județene, naționale internaționale

astfel încât să se atingă obiectivele mai sus menționate.



PARTENERIATE NECESARE ÎN ȘCOLI PENTRU EDUCAȚIE DE CALITATE
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Sursă proprie Fig. 1. Actorii educaționali care influențează procesul de învățare în contextul diversificării câmpului 
educațional



PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE DE CALITATE ÎN COMUNITĂȚILE URBANE

Parteneriatul educațional reprezintă 
colaborarea dintre două sau mai 
multe părţi care acţionează împreună 
pentru realizarea unor interese sau 
scopuri educaționale. 

INSTITUȚII

RESPONSABILE

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI CE SE POT REALIZA PRIN
PARTENERIAT EDUCAȚIONAL:
- Organizarea de activități culturale, sportive, tehnico-științifice,

expozitii, concursuri, excursii, întâlniri de lucru etc.;
- Realizarea de activități cu muzee, teatre, biserică, bibliotecă și

alte instituții locale;
- Elaborarea de proiecte, portofolii, creații artistice, agricole, etc.;
- Participarea la proiecte comune în calitate de parteneri.



Contact:
� E-mail: eduacces@snsh.ro
� Pagină web: https://eduacces.snsh.ro
� Facebook: https://www.facebook.com/EduAcces-111786574472081
� Tweeter: https://twitter.com/AccesEdu

Vă mulțumim!

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


