
 

 

 

 

 

Desfășurarea sesiunii de conștientizare, informare și analiză cu 

privire la situația copiilor din județul Vaslui cu părinți plecați în 

străinătate 

19 SEPTEMBRIE 2022 

 
Luni, 19.09.2022 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. Evenimentul a fost organizat cu participarea cadrelor 

didactice din Școala Gimnazială Nr. 1, Hurdugi care au considerat întâlnirea excelentă 

conform Chestionarului de măsurare a gradului de satisfacție a participanților la 
evenimentele InfoAcces - 19.09.2022: 

 
La eveniment au participat alături de profesorii de la ciclul primar și gimnazial 

și membri ai personalului administativ care au aflat informații despre obiectivele 

proiectului InfoAcces.  

Prezentarea Școlii Gimnaziale Nr. 1, Hurdugi a fost prilej de cunoaștere a 

comunității și a provocărilor cu care se confruntă aceasta. Situată la 60 de kilometri de 

orașul Vaslui,  instituția de învățământ a fost descrisă ca o școală prietenoasă, aplecată 

spre educație care are o echipă de cadre didactice implicate în activitățile școlare 

precum și în proiecte derulate pentru susținerea comunității. Condusă de motto-ul: 

Împreună pentru un viitor mai bun! scopurile instituției de învătământ sunt: 

- atragerea elevilor în școală pentru reducerea abandonului școlar; 

- îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi. 

Directorul instituției de învățământ a discutat despre provocările pandemiei, 

despre lipsa accesului la internet pentru o parte din elevi precum și despre faptul că nu 

toți copii au beneficiat acasă de sprijin pentru  conectarea la ore sau implicarea în 

actul educațional. 

Școala Gimnazială Nr. 1, Hurdugi și cele 6 structuri aferente acesteia se ocupă 

de școlarizarea a 255 copii, dintre care o treime au părinți plecați la muncă în 

străinătate iar copiii sunt lăsați în grija bunicilor, rudelor, fraților mai mari. Locuitorii 

comunității au ocupații preponderent în agricultură și nivelul de trai al oamenilor este 

scăzut. Numărul de copii este în scădere de la an la an și datorită natalității mici cât și 



 

a plecării copiilor în străinătate alături de părinți. Acest lucru a determinat apariția 

mai multor clase simultane în care profesorii încearcă să ajute copiii în funcție de 

nevoile lor educaționale și afective. 

Cadrele didactice fac eforturi pentru reducerea gradului de abandon însă 

acestea trebuie să fie susținue de părinți și autorități locale. Este necesară o schimbare 

a mentalității părinților la nivel de comunitate astfel încât calitatea educației oferite 

copiilor să crească. Profesorii implică copiii în diferite proiecte locale, județene și 

internaționale astfel încât copiii să fie atrași de mediul educațional. Participanții la 

întâlnire au declarant în cadrul evenimentului că au nevoie de instruire în ceea ce 

privește atragerea de fonduri în școală și depunerea de proiecte.  

Datorită interesului crescut referitor la finanțarea prin proiecte, Expertul 

Coordonator Dezvoltare Parteneriate a prezentat pe larg în cadrul evenimentului 

posibilitățile de informare rapidă în ceea ce privește acest aspect, informații cuprinse 

și în Catalogul de oportunități / surse de finanţare relevante pentru îmbunătățirea 
situației privind copiii cu părinți plecați în străinătate și pentru dezvoltare socio-
comunitară septembrie 2022.  

 Misiunea Școlii Gimnaziale Nr. 1, Hurdugi este „dezvoltarea fiecărui elev la 

potenţialul său maxim prin stimularea dorinţei de cunoaştere, prin formarea de 

abilităţi şi deprinderi de utilizare eficientă a informaţiei, dezvoltarea de valori şi 

atitudini care constituie esenţa cetăţeniei, pentru a fi capabili să-şi aleagă viitorul cel 

mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice, o societate a cunoaşterii.”  

Misiunea școlii este asumată de profesori care depun eforturi pentru educația copiilor, 

strădanie vizibilă prin rezultatele din ce în ce mai bune obținute de la an la an.  

Partea de final a evenimentului s-a axat pe parteneriatele educaționale ce se 

pot încheia pentru elevii cu părinți plecați la muncă în străinătate, interesul 

profesorilor fiind îndreptat spre:  

• Aspecte privind nevoile copiilor cu părinți plecați în străinătate; 

• Prevenirea violenței în familie; 

• Proiecte europene; 

• Sugestii despre implementarea unor măsuri de prevenire a abandonului 

școlar; 

• Educația pentru copii defavorizați; 

• Informații noi și utile; 

• Proiecte mai ușor de realizat. 

  Experții din cadrul proiectului vor reveni în comunitte după analiza nevoilor 

pentru propunerea de măsuri pentru creșterea calității educației oferite copiilor. 

Pentru mai multe detalii referitoare la evenimentul desfășurat şi informaţii 

suplimentare despre proiectul InfoAcces vă rugam să ne contactați 

la infoacces@snsh.ro.  
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