
 

 SCOP: identificarea copiilor şi a 

elevilor noi înscrişi în unităţile de 

învăţământ unde există profesor 

consilier şcolar ai căror părinţi sunt 

plecaţi să muncească în străinătate, 

includerea acestora în programe de 

consiliere individuală şi/sau de grup, în 

activităţi extraşcolare (concursuri pe 

diferite teme, proiecte de voluntariat 

etc), dar şi realizarea studiului „Plecarea 

părinţilor să muncească în 

străinătate:cauze şi consecinţe”. 

         OBIECTIV GENERAL: actualizarea bazei de date despre copiii cu părinţii plecaţi să muncească în alte ţări şi 

implicarea copiilor/elevilor din grupul ţintă în proiecte şi activităţi şcolare şi extraşcolare, facilitarea unei legături între 

familie şi şcoală, cei doi factori educaţionali principali responsabili de buna creştere şi dezvoltare a acestor copii, prin 

servicii şi activităţi specifice consilierii.  

Obiective specifice: 
 Actualizarea bazei de date cu informaţii relevante despre copiii cu părinţii plecaţi să lucreze în străinătate. 

 Consilierea preşcolarilor/şcolarilor ai căror părinţi sunt plecaţi să lucreze în străinătate pe problematici specifice: autocunoaştere, 

dezvoltare personală, stimă de sine, rezilienţă, prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar, creşterea motivaţiei pentru învăţare 

şi a randamentului şcolar, prevenirea comportamentelor de risc, anxietate, stil de viaţă 

sanogen, etc. 

 Consilierea părinţilor rămaşi acasă, a tutorilor legali cărora le-a fost încredinţat 

copilul. 

 Implicarea copiilor/elevilor din grupul ţintă în activităţi extraşcolare: Concursul  

 interjudețean „Mesaj către părintele meu” – Ediţia a II-a, încurajându-se şi stimulându

-se, astfel, creativitatea, talentul literar şi plastic al copiilor cu părinţii plecaţi să 

muncească în altă ţară, dar şi a colegilor acestora.  

 Sensibilizarea comunităţii elevilor şi a cadrelor didactice cu privire la importanţa şi 

intensitatea  fenomenului cunoscut ca cel al „copiilor rămaşi acasă”. 

 Evidenţierea consecinţelor plecării părinţilor să munceasă în altă ţară asupra copiilor 

rămaşi acasă, în special a efectelor pozitive, constructive. 

 Îmbunătăţirea randamentului şcolar şi a performanţelor şcolare ale elevilor din grupul 

ţintă. 
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