
 

 

 

 

Desfășurarea sesiunii de conștientizare, informare și analiză cu privire la situația 

copiilor din județul Vaslui cu părinți plecați în străinătate, 

7 IUNIE 2022 

Începutul lunii iunie a fost prilej pentru membrii echipei de dezvoltare socio 
comunitară a proiectului InfoAcces de identificarea a situației copiilor cu părinți 
plecați în străinătate din altă școală din orașul Bârlad: Școala Gimnazială de Arte "N. 
N. Tonitza". La sesiunea de conștientizare, informare și analiză a situației copiilor din 
județul Vaslui cu părinți plecați în străinătate din 7 iulie au fost prezente 26 de 
persoane, experți în proiect cât și cadre didactice din școala invitată.  

Evenimentul a fost deschis de Expertul Relaționare Dezvoltare Parteneriate 
din cadrul proietului InfoAcces, care a descris instituția ca fiind un loc unde artele se 
împletesc, de aici rezultând numeroase expoziții, concerte și activități cu caracter 
cultural. Conducându-se după viziunea ,Muzica este oglindă a sufletului omenesc. Ea 

porneşte din inimă şi se adresează inimii” ( George Enescu), cadrele didactice din 
școală sunt preocupate de creşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite și de 
promovarea valorilor şi principiilor europene. Astfel, se vizează formarea unei culturi 
generale solide și dezvoltarea aptitudiilor artistice astfel încât, îmbinând utilul cu 
frumosul să aibă loc inserția socială a elevilor. 

Evenimentul s-a desfășurat conform agendei și a cuprins: 
• Prezentarea proiectului InfoAcces 
• Prezentare site-ului InfoAcces și a secțiunii Rețea Partenerială aferentă 

activității Dezvoltare Socio-Comunitară 
• Prezentarea Școlii Gimnaziale de Arte "N. N. Tonitza" Bârlad 
• Dezbatere: Analiza situației copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate 

din comunitatea instituției de învățământ invitate  
• Concluzii  

În cadrul secțiunii de prezentare a proiectului s-a pus accent pe informațiile 
aferente structurii comunitare consultative, care prin organizarea și implicarea 
membrilor poate fi un motor important de sprijin pentru copiii aflați în situație 
defavorizată și risc de abandon școlar. Pe site-ul proietului  https://infoacces.snsh.ro/ 
este prezentat un exemplu de bună practică în lucrul cu copii cu părinți plecați la 
muncă în străinătate, exemplu din comunitatea Laza, unde există deja o structură care 
monitorizează și sprijină copii din această categorie.  

Prezentarea Școlii Gimnaziale de Arte "N. N. Tonitza" Bârlad a fost motiv de  
relaxare și conștinetizare. Imaginile cu activitățile din școală, prezente și online pe 
site-ul de socializare a institușiei de învățământ au scos la iveală copii și cadre 
didactice talentate care se implică cu dedicare în activitățile zilnice la nivel preșcolar, 
primar și gimnazial.  
(https://m.facebook.com/groups/246714205405077/permalink/37522634315
16786/ ) Așa cum apare și din prezentare Școlii Gimnaziale de Arte "N. N. Tonitza" 



 

Bârlad cadrele didactice ale instituției fac ceea ce iubesc, conform sloganului prezent 
pe site-ul școlii.  

Din cei  338 elevi ai școlii sunt 6 elevi care au ambii părinți plecați la 
muncă în străinătate și 32 au doar un părinte plecat la  muncă în afara granițelor 
României.  

Problema majoră identificată în cadrul dezbaterii a fost lipsa 
supravegherii părintești care duce inevitabil la scăderea rezultatelor școlare 
datorită atenției din ce în ce mai scăzute acordate educației și școlii. Chiar dacă în 
școală există un consilier împărțit cu altă instituție de învățământ copiii cu 
părinți plecați la muncă în străinătate pentru o perioadă mare de timp au nevoie 
de asistență pe termen lung astfel încât aceștia să performeze în activitățile 
școlare.  

A existat un interes sporit referitor la modalitățile de intrare în grupul 
țintă al proiectului, astfel că s-au acordat explicații referitoare la activitățile 
desfășurate și metoda de realizare a grupului țintă al proiectului.  

În școală existe numeroase proiecte locale, județene și interjudețene dar 
nu s-a realizat accesare de fonduri pentru proiecte de anvergură mai mare, astfel 
că în cadrul evenimentului s-a vizat și impulsionarea de depunere de proiecte 
care pot ajuta școala și comunitatea din care face parte.  

La finalul sesiunii de conștientizare, informare și analiză a situației copiilor 
din județul Vaslui cu părinți plecați în străinătate din 7 iulie participanții au fost 
invitați să completeze un formular de feedback pentru a colecta informații despre 
organizarea evenimentului și nevoile școlii și a cadrelor didactice. Din analiza 
acestuia am observat că cei 12 participanți respondenți au apreciat informațiile noi 
oferite de experții din proiect. 

 
Evenimentele InfoAcces vor continua și în luna iulie cu alte două sesiunii de 

conștientizare, informare și analiză cu privire la situația copiilor din județul Vaslui cu 
părinți plecați în străinătate. 

Pentru detalii suplimentare referitoare la evenimentul desfășurat şi despre 
proiect vă rugam să ne contactați la infoacces@snsh.ro.  

 

Irina Elena Andronie 

Expert organizare evenimente dezvoltare parteneriate InfoAcces 

 


