PLATFORMA NOASTRĂ

PENTRU EDUCAȚIE

EDUCAȚIA ÎNCEPE CU CREȘA. Acces la creșă și grădiniță pentru toți copiii, inclusiv în parteneriat public - privat,
prin construcția a cel puțin 30 de unități noi de învățământ preșcolar (grădiniță + creșă) la nivelul județului,
co-finanțate din fonduri europene.
AFTER-SCHOOL GRATUIT. Program “Școală după Școală” gratuit pentru fiecare copil din ciclul primar, inclusiv
în parteneriat public-privat.
AGENDA EDUCAȚIONALĂ. Crearea unui program cadru de finanțare pentru proiecte și parteneriate
educaționale la nivel local, județean și regional, inclusiv prin atragerea a 3,000,000 de euro din finanțări
europene pentru cercetare-acțiune universitară și implicarea comunitații academice în dezvoltarea
sustenabilă a Sibiului.
TRANSPORT ȘCOLAR. Asigurarea unei rețele eficiente de transport inter-județean, inter-urban și local, cu
acces gratuit pentru elevi și profesori pe rutele școlare.
PRÂNZ LA ȘCOALĂ. Demararea procedurilor pentru transformarea programului “Cornul și laptele” într-un
program de asigurare a unei mese calde fiecărui elev din Sibiu, inclusiv prin amenajarea, cu co-finanțare
europeană, de cantine sau centre de zi zonale.
ȘCOLI DESCHISE. Deschiderea școlilor și a bazelor sportive școlare pentru activitățile educaționale ale
comunității.
CURSURI FACULTATIVE. Ofertă educațională suplimentară, de interes pentru tineri, integrată în oferta școlilor
gimnaziale și liceelor.
MEDITAȚII LA ȘCOALĂ. Asigurarea de ore suplimentare pentru reducerea diferențelor de performanță între
elevi, inclusiv în parteneriat cu orgnizații non-profit.
CATALOG ELECTRONIC. Introducerea catalogului electronic unitar, în toate școlile din județul Sibiu.
VOCEA ELEVILOR. Implicarea reală a elevilor de liceu în luarea deciziilor cu privire la politici educaționale
locale și județene, precum și a celor de gimnaziu în administrarea propriilor școli.
CU DRAG LA ȘCOALĂ. Demararea unui program, în parteneriat cu mediul privat și ONG, pentru promovarea
stării de bine și a incluziunii, pentru combaterea bullying-ului în școli, precum și pentru accentuarea relevanței
învățării în viața elevilor
DEZVOLTARE PERSONALĂ. Sprijin pentru dezvoltarea personală a elevilor: consilieri de carieră în fiecare școală
gimnazială și liceu, un psiholog la 250 de elevi, cabinete de planificare familială funcționale în fiecare liceu
CAMPUSURI MODERNE. Accesarea de fonduri europene pentru construcția unui campus universitar modern,
precum și a două campusuri școlare integrate (de la creșă la liceu), unul în Municipiul Sibiu și unul la nivel de județ
BURSE SUPLIMENTARE. Granturi sociale și de performanță suplimentare pentru elevi, studenți și profesori
ÎNVĂȚĂMÂNT CONECTAT LA SOCIETATE. Dezvoltarea programului “Sibiul meseriaș” prin promovarea
învățământului profesional, tehnic și dual, precum și a parteneriatelor între școală, universitate și mediul de
afaceri, bazate pe științe și cercetare aplicate.
REDUCEREA ABANDONULUI. Continuarea programelor sociale, demararea unor proiecte și parteneriate noi
pentru reducerea abandonului școlar la max 0,05%
ACCES PENTRU TOȚI. Dotarea tuturor școlilor din județ cu sisteme de acces pentru elevii cu dizabilități
VOUCHERE PENTRU PROFESORI. Vouchere valorice anuale pentru pregătirea continuă a personalului din
învățământ
LEADERSHIP EDUCAȚIONAL. Programe de leadership și management educațional pentru toți directorii și
directorii-adjuncți din învățământul sibian, în parteneriat cu universități de management de prestigiu
BRAIN GAIN. Atragerea într-un program “Travel and Teach” a minimum 500 de profesori, profesori de sprijin,
cadre universitare și cercetători în următorii 4 ani, inclusiv prin crearea unor condiții avantajoase de relocare
sau muncă la distanță pentru experți din zona educației și formării.

