
 

 
 

 
 

Desfășurarea sesiunii de conștientizare, informare și analiză cu 

privire la situația copiilor din județul Vaslui cu părinți plecați în 

străinătate,  

6 IUNIE 2022 
 
Luni, 6.06.2022 a avut loc online în cadrul proiectului InfoAcces, o sesiune de 

conștientizare, informare și analiză cu privire la situația copiilor din județul Vaslui cu 
părinți plecați în străinătate. La eveniment au fost invitate cadrele didactice din Școala 
Gimnazială „Stroe S. Belloescu” Bârlad, o școală care oferă servicii educaționale atât 
pentru copii cât și pentru adulți prin cursurile de frecvență redusă. 

Întâlnirea s-a desfășurat cu prezența a 21 de persoane, experți în proiect și 
invitați, care au aflat detalii despre obiectivele de dezvoltare socio-comunitară a 
proiectului și parteneriatele vizate prin intermediul acestuia.  

Școala Gimnazială „Stroe S. Belloescu” Bârlad  a fost descrisă de partenerii de 
la inspectorat ca o instituție de învățământ în care cadrele didactice au preocupări 
multiple pentru realizarea de activități didactice de calitate, activități care vizează atât 
trunchiul educațional comun cât și alte domenii conexe. 

Expertul Coordonator Dezvoltare Parteneriate a prezentat în cadrul 
evenimentului posibilitățile de informare rapidă despre modalități de finanțare a 
proiectelor educaționale, informații care sunt încărcate lunar pe site proiect în 
secțiunea https://infoacces.snsh.ro/retea-parteneriala/surse-de-finantare. 

Referitor la situația copilor cu părinți plecați la muncă în străinătate Școala 
Gimnazială „Stroe S. Belloescu” Bârlad are 43 de copii din această categorie dintre 
care 6 sunt cu ambii părinți plecați. În cazula cestora situația este mai sensibilă 
deoarece se vede că suferința provocată de lipsa sprijinului părintelui face copilul să 
refuleze în clasă și în școală. Procentul de aproximativ 12.2% este unul mediu la nivel 
județean, marea provocare a școlii fiind procentul mai mare de absenteism – 10.2% și 
abandon școlar peste 5%. La aceste situații se adaugă probleme de factor psihihologic 
care au impact sporit în însușirea informațiilor primite în școală: anxietatea și 
depresie. 

Școala este situată la periferia orașului și multe familii nu au o situație 
materială foarte bună, motiv pentru care și părinții pleacă de acasă. În comunitate 
există și adulți care nu și-au finalizat studiile și studiază la frecvență redusă dar care 
deși conștientizează importanța finalizării acestora au dificultăți în frecventarea 
cursurilor și obținerea diplomei. 

Cadrele didactice susțin elevii în procesul educațional, în școală există 
consilier, logoped, cabinet medical și toate condițiile desfășurării cursurilor la 
standarde europene. Cele mai importante caracteristici ale școlii relevante în educație 
sunt: 

• Promovarea învățării permanente; 
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