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Desfășurarea sesiunii de con

copiilor din jude

Marți, 17 ianuarie 2023, exper
comunitară a proiectului InfoAcces au revenit în comunitatea din Vaslui într
întâlnire cu Școala Gimnazială
învățământ situată în apropierea 
avut eveniment pe 16 ianuarie, a
comunitatea aferentă acestora
pentru susținerea copiilor cu pă

 
Sesiunea de conștientizare, informare 

Vaslui cu părinți plecați în str
sprijin a avut treizeci de participan
personalul școlii ce cuprinde ș
CJRAE. Dintre cadrele didactic
şi arte vizuale deoarece profilul acestei institu
directorul unității de învățământ apreciaz
unde să nu fie invitați elevi ai 
îi îndrumă spre performanță
declarat coordonatorul proiect partener în debutul evenimentului.

Proiectul InfoAcces a fost primit cu bucurie de cadrele didactice, fiind un 
interes crescut pentru activită
componenta ce vizează dezvoltarea socio
surse de finanțare relevante pentru îmbun
plecați în străinătate și pentru dezvoltare socio
prezentat pe larg și cadrele didactice au fost anun
acestuia pe mail lunar începând cu anul curent. 

Întâlnirea la această ș
au părinți plecați în străinătate
Pentru susținerea acestora 
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i, 17 ianuarie 2023, experții din activitatea de dezvoltare socio
 a proiectului InfoAcces au revenit în comunitatea din Vaslui într

coala Gimnazială „Vasile Alecsandri”. Poposirea în această institu
n apropierea Școlii Gimnaziale „Alexandra Nechita” cu care am 

avut eveniment pe 16 ianuarie, a avut menirea de a analiza complet situa
 acestora astfel încât să fie trasat un plan de măsuri coerent 

inerea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. 

 

știentizare, informare și analiză a situației copiilor din jude
i în străinătate, în vederea dezvoltării rețelei parteneriale de 

sprijin a avut treizeci de participanți, majoritatea cadre didactice din școala invitat
colii ce cuprinde șaizeci și trei de persoane în total, cu logoped şi consilier 

Dintre cadrele didactice ale școlii 20 profesori sunt de muzică instrumental
i arte vizuale deoarece profilul acestei instituții de învățământ este unic în ora

ățământ apreciază că „nu există manifestare artistică
levi ai școlii”. „Dascălii inimoși idenitifică copii cu poten

ță atât în domeniul artistic cât și în cel educaț
declarat coordonatorul proiect partener în debutul evenimentului. 

Proiectul InfoAcces a fost primit cu bucurie de cadrele didactice, fiind un 
interes crescut pentru activitățile desfășurate în cadrul acestuia precum ș

 dezvoltarea socio-comunitară. Catalogul de oportunit
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i pentru dezvoltare socio-comunitară - ianuarie 2023 a fost 
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școală a avut loc datorită procentului mare de copii care 
ătate, respectiv 25%, ajungând în unele perioade ș

inerea acestora la nivel de management au fost vizate numeroase 
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colaborări dintre care amintim: Primăria Vaslui, Prefectura judeţului şi Consiliul 
Local, CCD, CJRAE, Poliţia, ISU, Muzeul Judeţean, Biblioteca Judeţeană, alte 
instituţii şcolare şi de cultură, asociaţii, ONG-uri, biserica. Datorită eforturilor 
cadrelor didactice nu sunt semnalate probleme majore în școală, cele punctuale fiind 
rezolvate cu ajutorul consilierului școlar care deservește zona și care se implică și 
realizează acțiuni prin care copiii sunt suținuți.  

Prezentarea Școlii Gimnaziale „Vasile Alecsandri” a punctat implicarea 
elevilor în toate zilele speciale şi evenimentele locale, naţionale sau internaţionale 
prin activităţi de mare impact: spectacole, recitaluri, simpozioane, concursuri, 
competiţii, excursii, târguri, proiecte educaţionale. Activităţile se desfăşoară cu 
sprijinul bibliotecii şcolii, implicarea părinţilor, informarea comunităţii locale și există 
deschidere pentru realizarea de proiecte care susțin elevii. Partea favorită a avestuia 
din punctul de vedere al experților din proiect a fost prezentarea gândurilor copiilor cu 
privire la ceea ce este bun la ei în școală. Astfel, Școala Gimnazială „Vasile 
Alecsandri” Vaslui a fost descrisă ca un loc prietenos unde copiii se simt în siguranță, 
cu dotări moderne și mai ales cu profesori minunați. 

            
 
Participanții au primit un formular de feedback referitor la întâlnirea 

InfoAcces care a fost cotată ca și excelentă. La finalul evenimentului au fost adresate 
urări cu privire la începerea noul an cu bucurie și mult success în activitățile 
întreprinse.  

Întâlnirile InfoAcces dedicate dezvoltării socio-comunitare vor continua în 
luna februarie alte două sesiuni de conștientizare, informare și analiză cu privire la 
situația copiilor din județul Vaslui cu părinți plecați în străinătate care se vor 
desfășura în mediul rural în localități în care nu am mai ajuns. Dorim astfel să avem o 
analiză completă la nivelul județului Vaslui și să ajungem la cât mai multe cadre 
didactice cu informațiile și suportul oferite de rețeaua partenerială InfoAcces. 

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 

 


