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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 de promovare a parteneriatelor dezvoltate pentru sprijinirea copiilor din județul 
Sibiu cu părinți plecați în străinătate

12.04.2022

TEMA: BENEFICIILE IMPLICĂRII COPIILOR ÎN 
PROIECTE EDUCAȚIONALE 

Invitați:

• Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăveni

• Școala Gimnazială Hoghilag

• Școala Gimnazială Biertan

• Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian” Agnita

• Școala Gimnazială „Georg Daniel Teutsch” Agnita



BENEFICIILE PROIECTELOR EDUCAȚIONALE ÎN COMUNITATE

Managementul bazat pe comunitatea locală a școlii presupune implicarea factorilor comunității locale în predarea/ 
învățarea, finațarea și angajarea în școlile din comunitate. Acest lucru este datorat conștientizării impactului semnificativ
al școlii în comunitate și beneficiilor aduse de proiectele educaționale pe care instituțiile de învățământ le derulează. 

Școlile trebuie să dezvolte parteneriate ce vizează realizarea de proiecte cu comunitatea în eforturile comune de 
îndeplinire a ceințelor procesului educativ, astfel încât să dezvolte copilul fizic, intelectual, socio-emoțional și în ceea 
ce privește capacitățile și atitudinile față de învățare. Parteneriatele școală-comunitate aduc beneficii de ambele părți.
• Clădirea școlii poate fi spațiu de întâlnire a reprezentanților comunității, destinate cursurilor pentru adulți, 

programe de promovare a sănătății, de educație civică etc;
• Elevii școlii se pot implica în proiecte ale comunității în calitate de voluntari;
• Implicarea părinților și a comunității în școală duce la promovarea dezvoltării copiilor în mediul din care fac parte.

Sporește dialogul școală- familie- comunitate Potențial de a forma cetățeni bine educați



BENEFICIILE PROIECTELOR EDUCAȚIONALE ÎN ÎNSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Proiectele educaționale realizate în parteneriat vor aduce următoarele beneficii pentru școli:

• Creșterea calității educației prin implicarea copiilor în actul educațional și stimularea realizării de activități 
nonformale care se adresează unor nevoi diferite ale copiilor;

• Pentru profesorii din școli – conștientizarea contextului socio-cultural al comunității ce favorizează îmbunătățirea 
climatului din clasă și creșterea pregătirii cadrelor didactice implicate în proiecte educaționale datorită dezvoltării
unor relaţii de colaborare, cooperare şi cunoaştere reciprocă între membrii echipelor cu care sunt în parteneriat;

• Creșterea încrederii instituției în resursele proprii de dezvoltare; 
• Creșterea motivației factorilor locali de a se implica în proiectele pentru dezvoltarea școlii;
• Provocarea factorilor responsabili de educaţie în ceea ce privește găsirea unor noi modalități eficiente de coordonare a 

activităţii educaționale; 
• Promovarea imaginii școlii ca instituție de învățământ de calitate și factor de susținere a comunității.

SUPORT MORAL, INFORMAȚIONAL ȘI ECONOMIC PRIN ATRAGEREA DE SURSE DE FINANȚARE



BENEFICIILE IMPLICĂRII COPIILOR ÎN PROIECTE EDUCAȚIONALE

Instituțiile de învățământ oferă servicii publice de educație pentru societate cu rol esențial în creșterea capitalului 
uman și social. Școala sprijină comunitatea și familia în educarea viitorilor adulți și integrarea lor în societate.
Prin activitățile desfășurate de instituțiile de învățământ în proiectele educaționale pe care acestea le 
implementează, copiii pot obține următoarle beneficii:
• Valorificarea şi dezvoltarea de interese şi aptitudini variate prin trăirea de noi experiențe;
• Creearea unui sentiment de siguranţă şi încredere prin munca desfașurată în echipe;
• Activități realizate în mediu informal și dezvoltarea de relații ce favorizează climatul din clasă și comunitate;
• Divertisment - timpul liber este organizat într-o manieră plăcută și relaxantă;
• Egalitate de șanse pentru elevii din medii defavorizate;
• Intrarea în contact cu alte culturi prin participarea la proiecte internaționale și cu grupuri de minorități;
• Beneficii materiale și simbolice;



BENEFICIILE IMPLICĂRII COPIILOR ÎN PROIECTUL EDUACCES

Proiectul aduce beneficii cu privire la o paleta largă de nevoi ale copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate:

• Educație – activitățile proiectului cuprind ore suplimentare la matematică și informatică de tip școală după școală care 
ajută copii la teme, recuperarea unor lacune în educație sau exerciții pentru performanță în funcție de nivelul fiecăruia;

• Consiliere/ orientare profesională – în cadrul proiectului sunt realizate sesiuni de grup și individuale ce vizează aceste 
aspecte, acțiuni realizate de psihologi cu vastă experiență;

• Emoționale- prin discuțiile cu psihologii implicați în activitățile proiectului copiii sunt ascultați și își pot exterioriza 
sentimentele;

• Sociale – prin activitățile realizate se urmărește dezvoltarea de comportamente sociale pozitive;
• Exprimare și comunicare – copiii sunt ascultați și invitați să își exprime părerile, să comunice cu părinții și cei din jur și li 

se oferă suport pentru a exersa aceste abilități în cadrul sesiunilor cu experții din proiect;
• Materiale – participarea constant la orele desfășurate în cadrul preictului duce la acordarea unei sume de bani la 

finalizarea activităților.



ÎNSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CĂUTARE DE FINANȚARE PENTRU PROIECTELE EDUCAȚIONALE

Pentru access la fonduri în vederea finanțării proiectelor educaționale managementul școlar se află de multe ori
în situația de a parcurce periodic diferite surse e informații din comunitate sau din medul online. Pentru
facilitarea dezvoltării socio-comunitare, în cadrul proiectului EduAcces este publicată lunar o Listă de
oportunități/ surse de finanţare relevante pentru îmbunătățirea situației privind copiii din județul Sibiu cu părinți
plecați în străinătate https://eduacces.snsh.ro/

Oportunitățile pe care insituțiile de învățământ și comunitățile din jurul acestora le pot accesa în luna aprilie 
sunt:
� Nouă ne pasă - https://www.nouanepasa.ro/
� Start ONG - https://startong.ro/
� Sprijin pentru funcționarea GAL - https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-

capital-uman/462/pocu-5-1-regiuni-si-b-i-etapa-iii-depunere-in-mysmis



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


