
 

 
 

 

Eveniment de promovare a parteneriatelor dezvoltate pentru 

sprijinirea copiilor din județul Sibiu cu părinți plecați în străinătate 

cu tema 
 

ABSENTEISMUL, O PROBLEMĂ ÎN LICEE? 

DE CE LIPSESC ELEVII DE LA ORE? 

Vineri, 17.06.2022, ora 10.00, Online 
 

 

 INVITAȚI: 

 
• Colegiul Tehnic „Cibiunium” Sibiu 

• Liceul Tehnologic „Stănescu Valerian” Târnava 

• Liceul Tehnologic Cisnădie  

• Liceul Tehnologic „Terezianum” Sibiu 

• Liceul Tehnologic Mârșa 
 

 

 

La eveniment sunt așteptați reprezentanți din instituțiile care lucrează cu copii din județul Sibiu cu 

părinți plecați în străinătate, membrii ai comunității, autorități publice și orice persoane interesate de 

dezvoltarea socio-comunitară la nivelul județului. 

 
E-mail:eduaccess@snsh.ro              Site:     http://eduacces.snsh.ro/ 

Facebook: https://www.facebook.com/EduAcces-111786574472081 Twitter: https://twitter.com/AccesEdu 

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

file:///C:/Users/Admin/Downloads/eduaccess@snsh.ro
http://eduacces.snsh.ro/
https://www.facebook.com/EduAcces-111786574472081
https://twitter.com/AccesEdu


 

 
 
 
 
 

 

AGENDĂ  
 
 

ABSENTEISMUL, O PROBLEMĂ ÎN LICEE? 

DE CE LIPSESC ELEVII DE LA ORE? 

 
Eveniment de promovare a parteneriatelor dezvoltate pentru 

sprijinirea copiilor din județul Sibiu cu părinți plecați în străinătate 
 

VINERI, 17.06.2022, ora 10.00, on-line 
 

Link acces: https://meet.google.com/xje-exkv-gyj  
 

 

• Conectarea participanților 

• Deschiderea evenimentului - Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu 

− Prof. Marius Emilian Novac –Coordonator partener proiect EduAcces 

• Prezentarea proiectului EduAcces - Asociaţia „Societatea Naţională Spiru Haret pentru 

Educaţie, Ştiinţă şi Cultură”  

− Mihai Andronie, Expert coordonator dezvoltare parteneriate EduAcces 

• Prezentarea organizațiilor invitate: 

o Colegiul Tehnic „Cibiunium” Sibiu 

− Director prof. Mona Constanța Ciubotaru 

o Liceul Tehnologic „Stănescu Valerian” Târnava 

− Director prof. Eva-Aniko Fülöp 

o Liceul Tehnologic Cisnădie  

− Director prof. Dana Codruța Raicu  

o Liceul Tehnologic „Terezianum” Sibiu 

− Prof. Marian Solomon 

o Liceul Tehnologic Mârșa 

− Prof. Constantin Coropețchi 

• Prezentarea Protocolului de colaborare 

− Prof. Rodica Țălnariu, Expert relaționare dezvoltare parteneriate 

• Dezbatere: Analiza motivelor pentru care elevii lipsesc de la ore din perspectiva copiilor 

cu părinți plecați la muncă în străinătate; 

• Concluzii  

• Încheierea evenimentului 

 
Evenimentul face parte din seria de întâlniri din cadrul proiectului EduAcces pentru dezvoltare Socio-comunitară- 

Dezvoltare de parteneriate între școli, autorități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate. 

https://meet.google.com/xje-exkv-gyj


 

 

 

 

INVITAȚIE 
Inspectoratul Școlar Județean Sibiu  

și  

Asociaţia „Societatea Naţională Spiru Haret pentu Educaţie, Ştiinţă şi Cultură” 
 

Vă invită la întâlnirea EduAcces cu tema: 

 

ABSENTEISMUL, O PROBLEMĂ ÎN LICEE?  

DE CE LIPSESC ELEVII DE LA ORE? 
 

VINERI,  17 IUNIE 2022, ora 10.00, online 
Link: https://meet.google.com/xje-exkv-gyj  

 

Eveniment de promovare a parteneriatelor dezvoltate pentru sprijinirea copiilor din județul Sibiu cu 

părinți plecați în străinătate 

 

La eveniment vor participa reprezentanți din: 

 

• Colegiul Tehnic „Cibiunium” Sibiu 

• Liceul Tehnologic „Stănescu Valerian” Târnava  

• Liceul Tehnologic Cisnădie  

• Liceul Tehnologic „Terezianum” Sibiu 

• Liceul Tehnologic Mârșa 

 
Proiectul EduAcces are ca obiectiv general facilitarea accesului preșcolarilor și elevilor din 

județul Sibiu la o societate bazată pe un sistem educațional inovator și de calitate.  

Obiective specifice: oferirea de servicii de suport educațional matematică/ informatică, 

servicii psiho-sociale de sprijin, servicii de educație parentală, consiliere socială și dezvoltare socio-

comunitară.  

Rețeaua partenerială EduAcces - structură comunitară consultativă la nivelul județului 

Sibiu care contribuie la o mai bună identificare, protecţie şi monitorizare a copiilor cu părinţi plecaţi 

în străinătate.   

 
Informații suplimentare despre proiectul EduAcces pot fi consultate la eduacces@snsh.ro 

https://meet.google.com/xje-exkv-gyj
mailto:eduacces@snsh.ro

