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Luni, 16.01.2023 a avut loc în cadrul proiectului InfoAcces prima întâlnire a 

acestui an în cadrul activității de dezvoltare socio-comunitară a proiectului InfoAcces. 

Sesiunea de conștientizare, informare și analiză cu privire la situația copiilor din 

județul Vaslui cu părinți plecați în străinătate s-a realizat online cu participarea 

cadrelor didactice din Școala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui. La eveniment 

au fost prezente 38 de persoane, majoritatea  personal didactic din instituția de 

învățământ invitată. 

Evenimentul a fost deschis de Coordonatorul Proiect Partener, inspector școlar 

în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, care a prezentat Școala Gimnazială 

„Alexandra Nechita” Vaslui ca fiind un loc în care dascălii dedicați se ocupă de 

educația copiilor, mulți fiind navetiști. 

Prezentarea proiectului InfoAcces s-a axat pe obiectivele generale și în 

particular pe dezvoltarea comunității. Din acest motiv au fost evidențiate modificările 

survenite în ceea ce privește sursele de finanțare pe care școala le paote atrage: 

încheierea proiectelor POCU, inceperea exercițiului financia 2021-2027, fondurile 

norvegiene disponibile  precum si programul PNRR care se desfășoră în prezent. 

Catalogul de oportunități / surse de finanțare relevante pentru îmbunătățirea situației 

privind copiii cu părinți plecați în străinătate și pentru dezvoltare socio-comunitară 

ianuarie 2023 a adus invitaților informații despre cum se poate economisi timp pentru 

a căuta surse precum și a verifica eligibilitatea acestora. Un alt element de noutate o 

reprezintă expedierea pe e-mail-uri începând din acest an și a centralizării surselor de 

finanțare disponibile. 

Școala Gimnazială „Alexandra Nechita” din Vaslui este o instituție de 

învățământ optimistă după cum îi spune și mottoul: ,,Viitorul începe aici – împreună 

vom reuşi!” Numele școlii este dat de artista Alexandra Nechita care se implică activ 

în viața acesteia. Profesorii consideră că Alexandra Nechita este simbolul copiilor 

care îşi exprimă în mod original ideile și sentimentele într-un cod de comunicare 

paralel cu cel verbal. Din acest motiv ea este un model pentru generaţiile tinere, deci 

şi pentru copiii şcolii ,dovadă a acestui fapt fiind că un număr mare de elevi ai şcolii 

au absolvit facultăţi de arte şi au câştigat prestigioase premii naţionale şi 

internaţionale. 

Școala are cinci clase din învățământul primar care sunt organizate conform 

alternativei educaţionale Step by Step, care răspunde nevoii părinţilor din zilele 

noastre, tot mai ocupaţi, dar în acelaşi timp interesaţi de actul educaţional de care 

beneficiază copiii lor. Cadrele didactice încurajează și susțin permanent copiii în 



 

realizarea obiectivelor pe care și le propun, dovadă fiind numeroasele rezultate cu 

care aceștia se pot mândri, atât la nivel local cât și județean și național. 

 
Implicarea profesorilor se poate observa și din numeroasele proiecte și 

inițiative depuse pentru modernizarea școlii. Parteneriate educaționale sau cele pentru 

creșterea condițiilor materiale au fost încheiate în timp astfel că instituția de 

învățământ se poate mândri cu multe facilități și sprijinul comunității.  

Referitor la situația copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate în școală 

există un procent de 9%, de multe ori plecările părinților fiind ocazionale. Nu există 

probleme majore cu acești copii în special datorită consilierului școlar și a consiliului 

elevilor care este activ în școală. Se observă o oarecare labilitate emoțională, în 

special atunci când părinții pleacă după revenirea de sărbători sau a altor ocazii, dar 

copii se obișnuiesc repede cu plecarea părinților și așteaptă cu nerăbdare reîntoarcerea 

acestora acasă. Consilierul școlar este împărțit cu Școala Gimnazială „Vasile 

Alecsandri” Vaslui, instituțiile de învățământ fiind în apropiere geografică.  

Proiectul InfoAcces a fost privit cu interes de participanți,  prezentarea 

proiectului și moderarea evenimentului fiind notate ca excelente de respondenții 

Chestionarului de măsurare a gradului de satisfacție a participanților la evenimentele 

InfoAcces - 16.01.2023. Au fost apreciate „prezentarea datelor informative despre 

proiect și activitățile sale” precum și datele „privind satisfacerea nevoilor elevilor 

noștri”. Printre preocupările cadrelor didactice s-au numărat și „integrarea elevilor cu 

CES” și „nevoile copiilor cu deficiențe de învățare” datorită numărului mare de copii 

din această categorie existent în școală. 



 

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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