
 

 

 

Proiect EduAcces- POCU/784/6/24/139601 

Evenimentul din august pentru sprijinirea copiilor din județul Sibiu cu părinți 

plecați în străinătate 

Marți, 23 august 2022, a avut loc în cadrul activității de dezvoltare socio-comunitară a 
proiectului EduAcces un eveniment de promovare a parteneriatelor dezvoltate pentru sprijinirea 
copiilor din județul Sibiu cu părinți plecați în străinătate. La întâlnire au particiap cadre didactice 
din următoarele instituții de învățământ: 

• Grădinița cu Program Prelungit nr. 42 Sibiu 
• Grădinița cu Program Prelungit nr. 28 Sibiu  
• Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța poveștilor” Sibiu 
• Grădinița cu Program Prelungit nr. 43 Sibiu. 
Tema întâlnirii a fost: Atașamentul la preșcolarii cu părinți plecați la muncă în străinătate iar 

dezbaterea s-a axat pe cum ne asigurăm că preșcolarii au suport emoțional acasă și la școală pentru 
a se dezvolta armonios.  

Subiectul copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate este unul de interes, chiar dacă 
numărul părinților care pleacă este mai mic deoarece este necesară „primirea de informații utile în 
ajutorul acestor situații cu care ne confruntăm”. „Posibilitatea de a interveni și împărtăși din 
experiența” a fost apreciată de participanți care au aflat informații noi despre parteneriatele 
existente prin intermediul proiectului EduAcces: 

• 8 Parteneriate cu instituții cu atribuții la nivel județean care pot sprijini copiii cu părinți  
plecați în străinătate; 

• 50 Parteneriate cu unitățile de învățământ din județul Sibiu care lucreaza cu copii cu 
părinți plecați în străinătate; 

• 2 Parteneriate bilaterale între unități de învățământ cu scopul partajării de resurse pentru 
sprijinirea copiilor cu părinți plecați în străinătate. 

Catalogul de oportunități / surse de finanţare relevante pentru îmbunătățirea situației privind 
copiii cu părinți plecați în străinătate și pentru dezvoltare socio-comunitară prezentat în cadrul 
evenimentului a fost apreciat de managementul instituțiilor de învățământ pentru viitoarele proiecte 
educaționale de care instituția are nevoie. 

Proeictul EduAcces are impact pozitiv asupra grupului țintă, aspecte relevante referitoare la 
contribuțiile proiectului pot fi consultate pe site în secțiunea testimoniale : 
https://eduacces.snsh.ro/testimoniale.  

În luna septembrie vor continua întâlnirile cu instituții de învățământ din județul Sibiu astfel 
încât să fie atrase în rețeaua partenerială cât mai multe entități care pot îmbunătăți situația copiilor 
cu părinți plecați la muncă în străinătate.  

Informații suplimentare despre evenimentele EduAcces pot fi consultate pe site-ul 
proiectului http://eduacces.snsh.ro/ cât și pe rețelele de socializare: Facebook: 
https://www.facebook.com/EduAcces-111786574472081 şi Twitter: https://twitter.com/AccesEdu.  

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