Asociaţia „Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură”,
în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Județului Vaslui, implementează în perioada
aprilie 2021 - decembrie 2023, proiectul POCU/784/6/24/139636, “InfoAcces”.
Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă facilitarea accesului preşcolarilor şi
elevilor din judeţul Vaslui la o societate bazată pe un sistem educaţional inovator şi de calitate
prin oferirea: către copii a unor servicii de suport educațional şi psiho-social de sprijin, către
părinţi/tutori/persoane delegate ale unor servicii de educaţie parentală şi consiliere socială şi
prin dezvoltarea socio-comunitară integrată, într-o perioadă de 33 luni.
Proiectul vizează acordarea de suport pentru disciplinele matematică și
informatică, precum și consiliere psiho-socială pentru copiii din județul Vaslui care au cel puțin
un părinte plecat în străinătate în ultimele șase luni.
Grupul ţintă este format din minimum 270 preşcolari şi elevi şi minimum 200 de
reprezentanţi ai copiilor din grupul ţintă (părinţi/tutori/persoane care au în grijă copiii cu
părinţi plecaţi la muncă în străinătate), toţi selectaţi de la nivelul judeţului Vaslui.
Inspectoratul Şcolar Judeţean, prin Expertul asistent social angajat al Partenerului, a
realizat o anchetă socială, pe baza documentelor existente la şcoală, în vederea selectării a 90
de elevi pentru primul an de proiect.
Selecţia grupului ţintă a respectat principiile orizontale ale proiectului și în special
principiul egalităţii de şanse şi al nediscriminării, fără restricţii sau excluderi, indiferent de
rasă, etnie, limbă, religie, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică
necontagioasă, infectare HIV etc.
Elevii selectați provin de la școlile: Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Vaslui,
Liceul „Ștefan cel Mare” Codăești, Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Laza, Școala
Gimnazială Nr.1 Văleni, Școala Gimnazială „Theodor Rosetti” Solești. Aceștia vor beneficia
de servicii educaţionale de suport matematică/informatică şi de dezvoltare emoţională,
consiliere socială, suport emoţional/psihologic, consiliere vocaţională, toate stringent necesare
dezvoltării armonioase. De asemenea, părintele/tutorii/persoanele care au în grijă copiii cu
părinţi plecaţi la muncă în străinătate vor fi implicaţi în activități de educaţie
parentală/consiliere socială.
Familia are un rol decisiv în maturizarea psiho-socială a copilului deoarece ea
realizează primii pași în educație conturând concepţia acestuia despre sine și despre lume.
Statistica din perioada 2008-2019 la nivelul județului Vaslui a identificat 6043 de copii/elevi
care au cel putin un părinte plecat la muncă în străinatate ceea ce determină un suport scăzut
pe care acești copii îl au în ceea ce privește educația.
Activitățile desfășurate în cadrul proiectului în ceeea ce privește dezvoltarea rețelei
parteneriale își propun să aducă la masa discuțiilor profesioniști din educație, instituțiile
locale, ONG-uri și comunitatea locală pentru a conștientiza asupra nevoilor copiilor cu părinți
plecați în străinătate și ulterior să găsească oportunități și, unde este cazul, surse de finanțare
relevante pentru îmbunătățirea situației acestora și facilitarea accesului la educație. Aceste
acțiuni sunt necesare pentru prevenirea abandonului școlar timpuriu pentru copiii aparținând
grupurilor vulnerabile și promovarea accesului egal la învățământul de calitate.

Proiectul este făcut cunoscut în rândul școlilor din județul Vaslui unde lunar două
unități școlare participă la sesiunea denumită ”Dezvoltare de parteneriate între școli,
autorități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate”.
Sesiunea de discuții și dezbateri constituie un prilej cu care cadrele didactice
analizează principalele probleme din școală în ceea ce privește copiii cu părinții plecați în
străinătate. Printre exemplele de bune practici care au fost diseminate în cadrul rețelei
parteneriale amintim accesul copiilor la un psiholog, cadre didactice motivate care au reușit să
diminueze absentismul și existența unor părinți implicați, dispuși să participe la activități
comune propuse de școală.

Activitățile
de
matematică/informatică
desfășurate în regim online sunt binevenite
pentru elevii implicați în proiect. Profesorii
predau matematica în manieră interactivă,
rezolvă alături de elevi unele teme cu grad
ridicat de dificultate și îi sprijină ori de câte ori
elevii apelează.
Ne dorim ca elevii ajunși în clasa a VIII-a să
obțină rezultate bune și foarte bune la
Examenele de Evaluare Națională.

