
 

 
 

Desfășurarea sesiunii de conștientizare, informare și analiză cu 

privire la situația copiilor din județul Vaslui cu părinți plecați în 

străinătate,  

11 IULIE 2022 
 
Luni, 11.07.2022 a avut loc 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 online cu participarea 
cadrelor didactice din grădinița „de nota 10”, așa cum a fost descrisă de inspectorii de 
la ISJ Vaslui. La evenimet au fost prezente 17 persoane, majoritatea dascăli în 
grădiniță, insituția de învățământ având încă două structuri în subordine și o 
experiență de peste 50 de ani în educația preșcolarilor.  

În cadrul evenimentului s-au prezentat informații referitoare la structura 
comunitară consultativă și ajutorul pe care aceasta îl poate oferi copiilor defavorizați 
datorită caracterului de asistență socială al acesteia.  

Prezentarea proiectului InfoAcces a fost considerată excelentă de toți 
participanții respondenți la chestioarul de la final, în cadrul acesteia fiind urmărite atât 
prezentarea obiectivelor proiectului cât și a modalităților în care se poate realiza 
dezvoltarea școlii și a comunității în ceea ce privește educația copiilor.  

 
În cadrul evenmentului au fost parcurse și informațiile prezente pe site-ul 

proiectului https://infoacces.snsh.ro/ scopul fiind de prezentare generală a tuturor 
oprtuntăților oferite prin proiectul InfoAcces. 

După prezentarea proiectului au fost ascultate activ problemele cu care se 
confruntă Grădinița cu Program Prelungit Nr.10 Huși, cu accent pe copiii cu părinți 
pleați la muncă în străinătate. În cadrul acesteia există nouă copii care nu sunt alături 
de părinții lor, doi fiind cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate. Refer la 
nevoile grădiniței referitoare la acest aspect s-a evidențiat ca prioritate existența unui 
psiholog, consilier, specialist care să îi susțină emoțional pe copiii din grupul țintă al 
proiectului. Cu toate că există multe activități de voluntariat în care sunt implicați 
copiii, în cazul diferitelor activități, lipsa unui părinte este vizibilă mai ales pe plan 
emoțional. Nu există probleme mari cu preșcolarii cu părinți plecați la muncă în 



 

străinătate, cadrul didactic devenind de multe ori surogat pentru părinte, dar absența 
părintelui este vizibilă mai ales pentru cei care locuiesc cu bunicii sau alte rude.  

O altă provocare a Grădiniței cu Program Prelungit Nr.10 Huși o reprezintă 
copiii cu CES și părinții acestora care conștientizează mai greu problemele și 
deficiențele copiilor și nu fac demersuri pentru căutarea de ajutor în comunitate. De 
aici și declarația directorului instituției care subliniază nevoia acută din grădiniță de 
specialiști în educație care să susțină copiii și pe părinții acestora, fie că sunt aproape 
de copii fie că sunt în străinătate: consilier, psihopedagog, logoped, profesor de 
sprijin.  

Participanții la eveniment au apreciat: informațiile noi aflate despre proiect și 
parteneriate,  abordările practice ale acestuia, înţelegerea mai bună a aspectelor 
privind nevoile copiilor din județul Vaslui cu părinți plecați în străinătate, faptul că au 
fost ascultați și, nu în ultimul rând, oportunitățile oferite de proiect. 

Dezbaterea de la final s-a axat pe analiza situației preșcolarilor cu părinți 
plecați la muncă în străinătate, fiind punctate aspecte ce țin de colaborarea cu 
instituțiile publice și private precum și posibilitățile de realizare de parteneriate în 
sprijinul copiilor din grupul țintă al proiectului.  

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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