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Strategia 
privind desfăşurarea proiectului “În ajutorul copiilor lăsaţi în urmă” 

lansat în  
Săptămâna Educaţiei Globale 

19 – 25 noiembrie 2007 
 
 
PARTENERI: 
 
Casa Corpului Didactic – Centrul Regional de Resurse pentru Educaţie Civică 
Asociaţia de Educaţie Civică – Centrul Cluj 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj 
Observatorul Judeţean Pentru Protecţia Copilului 
Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică 
Consiliul Judeţean al Elevilor 
Şcolile implicate 
 
PARTENERI MEDIA 
Radio Renaşterea 
 
ŢINTĂ STRATEGICĂ 
Iniţierea, lansarea si desfăşurarea în şcoli din judeţul Cluj a unor proiecte educative sub 
genericul „Săptămâna Educaţiei Globale - 6 miliarde de oameni, o singură lume”, proiecte 
care să stimuleze şi să asigure coeziunea în jurul unei problematici ce tinde să devină un 
fenomen: situaţia copiilor ai căror părinţi pleacă să lucreze în străinătate 
 
TITLUL PROIECTULUI 
 
ÎN AJUTORUL COPIILOR LĂSAŢI ÎN URMĂ 
 
ARGUMENT 
După 1989, tot mai  mulţi români au plecat în străinătate pentru a lucra şi a-şi îmbunătăţi 
situaţia financiară, lasându-si copiii în grija bunicilor sau a unei rude sau chiar singuri. 
În iulie 2006, la Concursul Naţional „Europa de mâine” echipajul judeţului Cluj format 
din patru eleve ale Liceului „Gheorghe Sincai”, coordonat de profesoara Ileana Iepure, 
supunea atenţiei conţinutul unui proiect interesant. De mare actualitate atunci şi acum, 
proiectul solicita implicare, acţiune, soluţii pentru rezolvarea problemelor care pot 
periclita siguranţa şi viitorul copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi să lucreze în alte ţări. 
Consecinţele despărţirii copiilor de părinţii lor sunt din cele mai diferite, dramatice 
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uneori, alteori imprevizibile: performanţele şcolare ale copiilor sunt în pericol, ei pot 
abandona şcoala, se pot ralia unor grupuri ce practică delincvenţa, consumul de alcool 
sau droguri, îşi pot rata viitorul. Înstrăinarea dintre părinţi si copii, lipsa comunicării 
directe, lipsa de suport afectiv, de autoritate, destrămarea unor familii, depresiile şi, 
uneori, chiar tentativele de suicid, sunt tot atâtea efecte ale plecării părinţilor la lucru în 
alte ţări. 
 
OBIECTIVE 
Identificarea situaţiilor cu risc la nivelul comunităţilor şcolare. 
Implicarea autorităţilor, ONG-urilor, comunităţilor locale în găsirea de soluţii si 
acordarea de sprijin copiilor / tinerilor. 
Responsabilizarea părinţilor. 
Promovarea unor modele participative ale comunităţii şcolare si locale. 
Responsabilizarea tuturor factorilor formali şi informali implicaţi în educaţie. 
 
GRUP ŢINTĂ 
Copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate şi în a căror supraveghere se 
constată carenţe. 
 
ACTIVITĂŢI 
 
1. Iniţierea unei politici la nivel local prin care Inspectoratul Şcolar, primăriile să fie 
informate de către unităţile şcolare de cazurile existente sau de apariţia unor noi 
cazuri, în vederea existeinţei unei evidenţe clare a copiilor ai căror părinţi sunt 
plecaţi la muncă în străinătate 
2. În comunităţile mici, primăriile pot sesiza aceste cazuri apelând la membrii 
comunităţii 
3. Identificarea ONG-urilor locale şi implicarea acestora în activităţi de protecţia 
copilului 
4. Găsirea în comunităţile mici a unor persoane preocupate de ajutarea acestor copii 
(profesori pensionari, preoţi, studenţi, alţi voluntari) 
5. Activităţi ale psihologilor care să se ocupe de consilierea copiilor / tinerilor pe 
probleme specifice 
6. La nivelul şcolilor, Consiliul Elevilor va găsi elevi - voluntari şi va forma grupuri 
de suport care să-i ajute pe copiii rămaşi singuri să-şi îndeplinească sarcinile 
şcolare 
7. În comunităţile mici se vor identifica „familii gazdă”, doritoare de a-i primi pe 
aceşti copii pentru a-şi petrece o parte din timpul liber împreună, recreând 
atmosfera de familie 
8. Şcoala va iniţia acţiuni de responsabilizare a părinţilor care intenţionează să plece 
la muncă în străinătate 
9. Şcolile vor iniţia şi desfăşura activităţi de petrecerea timpului liber cu focalizare 
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pe grupurile de elevi ai căror părinţi sunt plecaţi, şi acolo unde se constată carenţe 
în supravegherea acestora 
10. Având în vedere că România este membră UE se impune preluarea unor modele 
comunitare din UE care sunt folosite în situaţii similare 
 
RESURSE UMANE 
Partenerii implicaţi în elaborarea strategiei 
Membrii comunităţii scolare (învăţători, profesori, elevi, psihologi, familii etc.) 
Membrii comunităţilor locale (administraţia publică locală, profesori pensionari, medici, 
Preoţi, ONG-uri, studenţi, etc.) 
 
RESURSE MATERIALE 
Săli de clasă, cluburile copiilor, centrele de zi ale unor organizaţii, Casele de Cultură etc. 
 
PERIOADĂ DE DESFĂŞURARE 
Octombrie 2007: elaborarea strategiei, 
1-7 noiembrie: lansarea strategiei, 
7-17 noiembrie: iniţierea de miniproiecte ale scolilor, 
19-25 noiembrie: lansarea proiectelor şcolilor, 
26 noiembrie 2007 – 1 martie 2008: desfăşurarea proiectelor 
1-15 martie 2008: evaluarea proiectelor 
 
REZULTATE AŞTEPTATE 
1. Condiţii de viaţă ameliorate pentru aceşti copii. 
2. Membri ai comunităţilor şcolare / locale implicaţi în situaţiile cu potenţial de risc 
3. Părinţi mai responsabili 
 
 
 
Inspector Scolar General 
prof. Hadrian Virgil Arion 
 
 
Inspector pentru activitatea educativă 
formală si nonformală                 Profesor metodist CCD 
  
prof. Daniela Sălăgean                  prof. Ileana Iepure  
 
   
 
 


