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Luni, 19.12.2022 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 realizat în comunitatea din comuna 
Zorleni cu participarea elevilor și a cadrelor didactice din Liceul Tehnologic „Marcel 
Guguianu”. Au fost prezenți 25 de elevi cu părinți plecați la muncă în străinătate și 7 
profesori, care au discutat alături de experții în proiect despre situația acestora și 
modalități de a crește a calității educației oferite copiilor.   

În cadrul întâlnirii a fost prezentat proiectul InfoAcces și site-ul acestuia de 
către  reprezentanți ai Asociaţiei „Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, 
Ştiinţă şi Cultură” și activitatea școlii invitate de către directorul acesteia.  

Prezentarea proiectului s-a centrat pe componenta de dezvoltare socio-
comunitară fiind diseminate oportunități de finanțare pe care managementul școlar le 
poate accesa pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate și nu numai. 
Expertul coordonator dezvoltare parteneriate a evidențiat avantajele folosirii acestui 
instrument creat în cadrul proiectului: informații actualizate lunar, ușurința verificării 
eligibilității în cadrul sursei vizate precum prezența linkurilor prin care se pot accesa 
informații suplimentare dacă proiectul este de interes pentru comunitate. Se vizează 
astfel oprotunități atât pentru școală cât și pentru comunitate deoarece un mediu 
dezvoltat este un mediu în care elevii pot evolua mai frumos din punct de vedere 
educațional. 

Implicarea directorului în viața copiilor poate fi văzută prin multele proiecte 
derulate alături de primărie pentru binele elevilor. Acesta ne-a mărturisit că secretul 
pentru accesarea de proiecte o reprezintă colaborarea bună cu instituțiile statului și 
continuitatea pe care oamenii o au în derularea acestora. În acest caz primarul 
localității are mai multe mandate, la fel și directorul școlii, astfel că în timp s-a creat o 
relație de încredere care alături de dorița de a face bine în comunitate duce la proiecte 
de succes și reușite școlare. 

Liceul Tehnologic „Marcel Guguianu” Zorleni este singurul liceu din judeţ şi 
mediu rural cu personalitate juridică de sine stătătoare. Referitor la copiii cu părinți 
plecați al muncă în străinătate există o situație clară a acestora datorită măsurilor 
aplicate pentru copiii aflați în situații de risc: 51 elevi un un părinte plecat în 
străinătate - 45 elevi au un singur părinte plecat și 6 elevi au ambii părinți plecați. 

Riscurile identificare la această categorie de copii sunt: 
• abandon școlar; 
• izolare; 
• apariția unor tulburări emoționale și de comportament; 



 

• scăderea randamentului școlar. 
Datorită acestor riscuri la nivel de management școlar s-au trasat următoarele 

obiective care s-au concretizat în planuri clare la nivelul școlii și a claselor unde 
există astfel de cazuri: 

• cunoașterea problemelor întâmpinate de elevii cu părinți plecați în 
străinătate; 

• prevenirea  absenteismului școlar; 
• prevenirea anturajului nociv și a actelor antisociale; 
• prevenirea  abandonului școlar; 
• atragerea elevilor în activitățile școlare și extrașcolare. 

Cadrele didactice dedicate utilizează metode de predare atractive și 
promovează cooperarea în clasă astfel încât prin menținerea unei atmosfere plăcute să 
se faciliteze învățarea.  

Colaborarea cu comunitatea locală este punctul forte al liceului, această 
componentă fiind subliniată de mai multe ori în cadrul eveniemntului de către 
directorul instituției de învățământ. Astfel în ultimii 10 ani această școală europeană, 
s-a implicat în 15 proeicte pe diferite domenii ceea ce a dus la creșterea calității 
educației oferite copiilor. Vom analiza prezentările trimise pentru a extrage exemple 
de bună practică ce pot fi diseminate în cadrul evenimentelor InfoAcces viitoare. 

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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