
 

 

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

copiilor din județul Vaslui cu părinți plecați în străinătate, 

12 IULIE 2022 

Al doilea eveniment din luna iulie dedicat conștientizării, informării și analizei 
situației copiilor din județul Vaslui cu părinți plecați în străinătate a adus experții 
proiectului InfoAcces în comunitatea școlară din Bârlad. Astfel, marți 12 iulie 2022, a 
avut loc un eveniment cu participarea unei instituții de învățământ de prestigiu din 
oraș, Şcoala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici”. 

Evenimentul a fost deschis de Expertul Relaționare Dezvoltare Parteneriate 
din cadrul proietului InfoAcces care a evidențiat experiența școlii de peste 50 de ani 
în desfășuarea de activități educațioanle și implicarea echipei de management și a 
cadrelor didactice în tot ceea ce se întreprinde în școală. Rezultatele nu au întârziat să 
apară, astfel la nivel județean instituția ocupând locul opt conform rezultatelor la 
Evaluarea Națională 2022 iar la nivel local locul doi, cu o medie de 8,05. Din punct 
de vedere al promovabilității, se observă o tendință ascendentă, ceea ce ne face să 
afirmăm că există preocupare continuă pentru dezvoltare și îmbunătățire. 

 
Implicarea dascălilor este vizibilă și prin participarea în număr mare la 

evenimentul InfoAcces organizat, fiind prezente 29 de persoane, majoritatea cadre 
didactice, care au arătat  punctualitate și implicare în activitate, formularul de 
feedback fiind completat de apropae toți participanții la eveniment. 

Prezentarea proiectului InfoAcces s-a axat pe prezentarea parteneriatului de 
succes pe care Asociaţia „Societatea Naţională Spiru Haret pentu Educaţie, Ştiinţă şi 
Cultură” îl are cu Inspectoratul Școlar Județean Vaslui și a proiectului care se dorește 
a veni în sprijinul copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. Descrierea 
activității de dezvoltare socio-comunitară și a resursele disponibile pe site a fost 
prioritatea prezentării, în cadrul acesteia fiind pus accent pe  ghidul spre consultare 
PNRR pentru învățământ disponibil pe https://www.edu.ro/PNRR. Informații aferente 
surselor de finanțare dispobibile sunt și pe  https://infoacces.snsh.ro/retea-
parteneriala/surse-de-finantare, avantajul acestora fiind că scurtează timpul de căutare 
a resurselor, informațiile fiind centralizate și ușor de parcurs. 

Prezentarea Şcolii Gimnaziale „Episcop Iacov Antonovici” Bârlad a confirmat 
cuvintele adresate la începutul întălnirii de experții de la Inspectoratul Școlar Județean 



 

Vaslui: „o școală modernă cu sală de sport, cabinet de consiliere, bibliotecă, cabinet 
medical și multe dotări”.  

Cursurile școlare se desfășoară în două alternative: învățământ tradițional și 
alternativa „step by step”, în anul curent fiind școlarizați 923 elevi de la clasa 
pregătitoare până la clasa a VIII-a, fiind 36 de clase îndrumate de 66 cadre didactice 
calificate. Dintre aceștia, 50 au părinții plecați la muncă în străinătate, 3 fiind în grija 
bunicilor și 6 în grija altor rude, deoarece ambii părinți sunt plecați peste hotare la 
muncă. 

Nu sunt înregistrate situații speciale cu acești elevi, discuțiile cu consilierul școlar 
evidențiind, chiar și în cazul celor lăsați în grija reprezentanților, situații școlare foarte 
bune la șapte dintre copii și bune la ceilalți doi. Prezentarea realizată și informațiile 
pertinente ne fac să afirmăm că în școală există un interes deosebit acordat tuturor 
copiilor. O situație particulară este reprezentată de copiii care se reîntorc din 
străinătate după o perioadă mai mare de un an, există două astfel de cazuri, ambele cu 
dificultăți de adaptate la mediul social și situația din școală.  

Existența consilierului școlar, preocuparea dasălilor și colaborarea cu instituțiile 
locale reprezintă atuurile școlii în ceea ce privește educația copiilor cu părinți plecați 
la muncă în străinătate. În școală există numeroase proiecte dedicate elevilor și în care 
sunt incluși și copii cu părinți plecați la muncă în străinătate.  

Feedback-ul de la finalul evenimentului a fost unul pozitiv, evenimentul fiind 
cotat ca excelent de toți cei 25 de respondenți ai chestionarului de satisfacție oferit la 
final: „Am urmărit cu interes fiecare etapă a acestui eveniment. Mi-au plăcut: 
structura proiectului propus de dumneavoastră, modul de prezentare, link-urile utile 
pentru a fi accesate și studiate, prezentarea școlii noastre cu toate realizările 
activităților și proiectelor implementate.” 

 
Evenimentele InfoAcces vor întra în vacanță în luna august, sesiunile de 

conștientizare, informare și analiză cu privire la situația copiilor din județul Vaslui cu 
părinți plecați în străinătate continuând odată cu începerea anului școlar. 

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 

 


