
 

 
   

BILDUNGSPASS 
Pasaport educational 
Stimati tutori! Stimati parinti! 
Ne face placere sa va anuntam participarea scolii noastre la proiectul pilot „Pasaport educational“. 
Acest proiect a fost initiat de Agentia „die chance“(Sansa) pe baza proiectului Erasmus, intitulat: 
„Factori de succes in educatia profesionala“ sustinut de cancelaria federala prin Fondurile de integrare 
si Land Salzburg. 
 

PROFITA SI TU DE PASAPORTUL EDUCATIONAL: 
 

 Ce este pasaportul educational? ce ofera acesta? 

 Nu costa nimic = gratis 
 Un model educational bine structurat si conceput pentru toate 

clasele! 
 Ofera cunoasterea ofertelor de sustinere in procesul educational 
 Ajuta la cunoasterea aspectelor decisive pentru propriului viitor 
 Sustinere, ajutor profesional din partea institutiilor educationale 
 Ajuta la prevenirea violentei, mobbing-ului, fricii, stresului, 

dependentelor, constientizarii pericolului prin folosirea 
neadecvata a internetului, problemelor de exprimare in limba 
germana, formarii comunitatilor paralele(romano-
austriece,turco-austriece etc.) 

 Sustinerea educatiei parintilor! 
 Previne abandonarea scolii! 
 Ofera drepturi egale tuturor si sprijin in integrarea in societatea 

in care traim! 
 Cunoasterea valorilor societatii in care traim! 
 Conectarea parintilor intre ei printr-o retea tip „prieteni“ 
 Daca e necesar: consiliere, indrumare, imbunatatirea 

cunostintelor de limba germana, imbunatatirea performantelor scolare prin antrenament mental 

 

Avantajele proiectului pentru elevi: 

 Sprijina Sanatatea mentala a participantilor!  
 Pregatirea intrarii in campul muncii! 
 Progresul in formarea educationala! 
 Cresterea independentei profesionale/economice! 
 Sustinerea in egalitatea de drepturi si integrarea in societatea in care traim! 
 Sprijin individual aprofundat  gratuit! 
 

Care sunt avantajele pentru parinti: 

 Doar o intalnire/sedinta cu parintii pe an scolar 
 Participare comoda la sedinta de acasa online  pe Telefon sau Computer! 
 Util: colaborare mai usoara intre parinti si scoala! 
 Clar/pe inteles: cu persoane care vorbesc limba materna a participantilor! 
 Linistitor prin faptul ca se face totul pentru binele copilului! 
 Sprijinit prin ajutor individual aprofundat! 

 
 

 
 

Alte detalii si informatii relevante vor fi comunicate la timp. Va multumim pentru 
participare! 
Cu toata stima 
 
 

Participarea la acest proiect va ajuta copilul la urmarea unui drum educational si 
sustinerea in viitorul profesional. 

Program pentru 
constientizarea dificultatilor 
in procesul educational, 
prevenirea acestora prin  
informarea si colaborarea 
durabila cu parintii 

 


