
 

 

 
 

 
 
 
 

 
              Școala Gimnazială Nr. 1 Lunca Banului 

 

 

Eveniment de conștientizare, informare și analiză  

cu privire la situația copiilor din județul Vaslui  

cu părinți plecați în străinătate 

15.12.2021. ora 13.00. online 
InfoAcces – PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE 

 
 

 

 

 

 

 

 Servicii suport educațional matematică/ informatică pentru  

preşcolari şi elevi; 

 Dezvoltarea abilităţilor emoţionale, consiliere vocaţională; 

 Servicii de dezvoltare a abilităţilor parentale; 

 Reţea partenerială între şcoli, autorităţi,  instituţii locale, ONG-uri 

şi comunitate. 

infoacces@snsh.ro                                         http://infoacces.snsh.ro/ 
Facebook: https://www.facebook.com/proiect.infoacces  Twitter: https://twitter.com/acces_info    

 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

Program pilot de stimulare a participării la educaţie  

a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate 
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Invitație 
Sesiune de conștientizare, informare și analiză 

 cu privire la situația copiilor din județul Vaslui cu părinți plecați în străinătate, 

 în vederea dezvoltării reţelei parteneriale de sprijin  
Miercuri, 15.12.2021, ora 13.00 

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui și  Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, 

Ştiinţă şi Cultură vă invită la dezbaterea privind situația copiilor din județul Vaslui cu părinți plecați în 

străinătate. 

Eveniment cu participarea Școlii Gimnaziale Nr.1 Lunca Banului, Vaslui 
Agenda întâlnirii cuprinde: 

• Prezentarea proiectului InfoAcces 

• Situația copiilor din comunitatea Lunca Banului cu părinți plecați în străinătate  

 

Accesul la eveniment se face utilizând linkul: https://meet.google.com/zfj-efxc-bgu  
Evenimentul este parte a proiectului InfoAcces a cărui scop este acordarea de suport educațional și psihosocial copiilor din 
județul Vaslui care au cel puțin un părinte plecat în străinătate. 

Informații suplimentare despre proiect pot fi accesate la http://infoacces.snsh.ro/ 
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AGENDĂ  
 

Sesiune de conștientizare, informare și analiză 

cu privire la situația copiilor din județul Vaslui cu 

părinți plecați în străinătate, în vederea 

dezvoltării reţelei parteneriale de sprijin 

MIERCURI, 15.12.2021, ora 13.00. on-line 
Link de acces: https://meet.google.com/zfj-efxc-bgu  

Eveniment cu participarea Şcolii Gimnaziale 

Nr.1 Lunca Banului, Vaslui 
• Conectarea participanților 
• Deschiderea evenimentului - Inspectoratul Școlar al Județului Vaslui 

− Prof. Daniela Lefter –Coordonator partener proiect InfoAcces 

• Prezentarea proiectului InfoAcces - Asociaţia „Societatea Naţională Spiru 

Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură”  

− Adrian Trifan, Expert coordonator dezvoltare parteneriate InfoAcces 

• Prezentare siteului InfoAcces și a secțiunii Rețea Partenerială aferentă 

activității Dezvoltare Socio-Comunitară 

− Irina Elena Andronie - Expert organizare evenimente dezvoltare 

parteneriate 

• Prezentarea Școlii Gimnaziale Nr.1 Lunca Banului  

− Director Prof. Mocanu Mircea, Școala Gimnazială Nr.1 Lunca Banului 
• Dezbatere: Situația copiilor din comunitatea Lunca Banului cu părinți plecați 

în străinătate  

• Concluzii  

• Încheierea evenimentului 

 
Denumirea proiectului: InfoAcces, Codul proiectului: POCU/784/6/24/139636   

Axă prioritară: Educaţie şi competenţe 
Program pilot de stimulare a participării la educaţie a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate  
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