
 

 

 

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

copiilor din județul Vaslui cu părinți plecați în străinătate, 

20 DECEMBRIE 2022 

 

Ultimul eveniment al anului 2022 din cadrul activității de dezvoltare socio-
comunitară a proiectului InfoAcces s-a desfășurat marți 22 decembrie cu participarea 
Școlii Gimnaziale „Ion Murgeanu” Zorleni. Experții din proiect au fost la al doilea 
eveniment în această comunitate deoarece s-a dorit o radiografiere cât mai bună a 
situației copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate luând în calcul și copii de 
vărste diferite.  

La eveniment au participat 19 persoane, experți din proiect pe activitatea 
dezvoltare socio-comunitară cât și cadre didactice ale școlii, cea mai mare instituție de 
învățământ la nivel județean. În cele 9 structuri ale acesteia învață 920 preșcoalri și 
elevi, fiind în total 51 de formațiuni de studiu.  

Evenimentul a fost deschis de Coordonatorul proeict partener care a prezentat 
școala ca un loc de unde se pot extrage exemple de bună practică la nivel de 
manangement școlar. Colaborarea cu liceul din localitate și cu instituțiile statului și 
implicarea în numeroase proiecte pe arii diferite de expertiză fac din această instituție 
un exemplu de urmat pentru alte localități din mediul rural. „Dascălii care ard ca 
lumănarea pentru binele copiilor” sunt cei care fac posibilă baza materială bună a 
școlii, centrul de zi pentru teme și multele activități desfășurate în beneficiul copiilor.  

Evenimentul a  urmat cursul agendei și cei prezenți au fost interesați de 
proiectul InfoAcces deoarece în școală există 81 de copii cu unul sau ambii părinți 
plecați de acasă. Situația nu este fericită nici la celelalte categorii defavorizate:  

• 18 elevi cu C.E.S. și 21 fără documente justificative; 
• 53 de copii care provin din familii care trăiesc din beneficii sociale;  
• 60 de copii care provin din familii monoparentale; 
• 55 de copii care provin din familii cu un nivel scăzut de educaţie al 

părinţilor - sub 8 clase. 
Provocările dezbătute de dascăli au vizat numărul crescând al copiilor cu CES 

și integrarea acestora în condițiile în care nu există suficienți profesori de sprijin 
pentru acești elevi. În învățământul primar există cel puțin un copil cu cerințe 
educaționale speciale în fiecare clasă și situațiile de la grădiniță sugereză alte generații 
în care există această categorie de copii care vor avea nevoie de sprijin. 

Cea mai mare resursă a școlii este considerată cea umană deoarece cadrele 
didactice se implică constant în activitățile desfășurate și aduc plus valoare școlii 
precum și comunității din care fac parte. Comunicarea cu instituțiile statului este 
foarte bună fiind aceeași implicare pe care am descoperit-o la evenimentul din 19 
decembrie realizat cu Liceul Tehnologic „Marcel Guguianu” Zorleni. 

La nivel de management școlar s-a realizat faptul că pentru a ajuta copiii 
tebuie acordat suport și părinților atunci când aceștia au nevoie. Astfel școala 



 

implementează proiectul „A doua șansă” (POCU) un program dedicat creșterii 
gradului de conștientizare a tinerilor si adulților care nu și-au finalizat educația 
obligatorie.  

Chiar dacă în școală există pisholog și profesor de sprijin aceștia nu sunt 
suficienți pentru necesarul existent la numărul mare de copii care învață aici. În luna 
decembrie se pregătește lansarea anunțului pentru înscrierea copiilor cu părinți plecați 
la muncă în străinătate în ultima serie din grupul țintă al proiectului InfoAcces. 
Înscrierea în proiect va reprezenta pentru cadrele didactice un sprijin suplimentar în 
lucrul cu elevii care nu beneficiază de prezența a cel puțin unuia dintre părinți.  

Participanții au primit un formular de feedback referitor la întâlnirea 
InfoAcces. „Întregul eveniment a fost unul captivant, cu multe informații clare, 
punctuale asupra temei vizate. Aș vrea să menționez, că în astfel de evenimete, 
prezentări se văd roadele unei munci titance, dar și noi oportunități” fost unul din 
comentariile participanților. Ca și evaluare generală toți respondenții, în număr de 11, 
au cotat excelentă sesiunea de conștientizare, informare și analiză cu privire la situația 
copiilor din județul Vaslui cu părinți plecați în străinătate din 20.12.2022. 

 
La finalul evenimentului au fost adresate urări călduroase de Crăciun. 
Întâlnirile InfoAcces dedicate dezvoltării socio-comunitare vor continua în 

anul următor cu alte două sesiuni de conștientizare, informare și analiză cu privire la 
situația copiilor din județul Vaslui cu părinți plecați în străinătate.  

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 

 


