
ŞCOALA ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ 

Atelier-dezbatere 

24 mai, 2018 

Sala de conferinţe a Muzeului Universitaţii  “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

(Str. Titu Maiorescu nr. 12, Iaşi) 

12.00-14.00 

 

Organizatori: 

➢ Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Sociologie 

si Asistenţă Socială 

➢ Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 

 

Invitaţi:  

Prof.dr. Camelia Gavrilă, Deputat, Parlamentul României; Preşedintele Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

Prof.dr. Genoveva Aurelia Farcaş, Inspector Şcolar General, Inspectoratul Şvolar al Judeţului Iaşi 

 

Parteneri: 

➢ Consiliul Judeţean Iaşi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi 

➢ Primăria Municipiului  Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială 

 

Argument 

O societate bună are nevoie de trecut, prezent şi viitor. Un viitor mai bun învaţă din trecut, 

intervine în prezent şi continuă bunele schimbări în anii care urmează. Adulţii de astăzi, cu multiplele lor 

status-roluri, pot invăţa din trecut şi interveni în prezent. Este responsabilitatea lor să ajute generaţiile de 

viitori adulţi să devină mai buni şi să construiască împreună o societate demnă. 

Copiii şi tinerii care studiază astăzi în şcoli au nevoie de o educaţie multidimenională, de sprijin în 

evoluţia lor socială, de suport în prevenirea şi limitarea situaţiilor de risc şi vulnerabilitate socială. 

Motivaţia lor pentru învăţare este suţinută sau reţinută de numeroşi factori care reflectă: calitatea vieţii, 

nivelul de sărăcie, climatul familial, sentimenul de apartenenţă la un grup, la o comunitate, nivelul de 

securitate financiară, dar şi socio-afectivă. Multitudinea si gravitatea acestor factori conduc, în unele 

situaţii, la părăsirea timpurie a şcolii, la analfabetism functional, la comportamente pre şi delincvente, la 

o eşuare socio-profesională. 



Există personal de suport în şcoli, există specialişti angajaţi la birourile Consiliilor Locale, dar 

amploarea problemelor depăşeste posibilitatea actuală de intervenţie profesională. 

Este nevoie de o redimensionare a echipei de specialişti care lucrează cu elevii în şcoli. Este nevoie 

de o completare cu specialişti care pot preveni, interveni şi limita situaţiile de risc şi vulnerabilitate socială.  

Asistenţii sociali pot susţine educaţia, pot susţine elevii, familiile acestora şi spori şansele de 

reuşită şcolară şi socială. 

 

Obiective: 

✓ Analiza multidimensională a problemelor de natură socială cu impact asupra şcolii 

✓ Explorarea stării de fapt cu privire la relaţia dintre scoală şi asistenţă socială 

✓ Identificarea modalităţilor de colaborare  actuale şi posibile între instituţii şi specialişti  

✓ Identificarea de modele relevante în contexte internationale 

✓ Identificarea resurselor interinstitutionale complementare  

✓ Identificarea ariilor de interes, responsabilitate si acţiune instituţională pentru stabilirea 

convergenţelor 

✓ Conturarea direcţiilor de acţiune viitoare 

 

Participanţi (40): 

Cadre didactice universitare, UAIC 

Inspectori de specialitate, ISJ Iaşi 

Specialişti din ISJ, CJRAE, DGASPC, DAC 

Directori de şcoli 

 

  



Program 

 

11.45-12.00: Primirea participanţilor 

 

12.00-12.45: Prezentări invitatî şi intervenţii 

Moderator:  

Prof.univ.dr. Conţiu Tiberiu Şoitu, Decan al facultăţii de Filosofie şi Ştiinte Social-Politice, Universitatea 

“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

 

1. Intervenţie invitat: 

Prof. dr. Camelia Gavrilă, Deputat, Parlamentul României; Preşedintele Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 

2. Intervenţie invitat:  

Prof.dr. Genoveva Aurelia Farcaş, Inspector Şcolar general, Inspectoratul Şolar al judeţului Iaşi 

 

3. ATRIBUŢII ALE ASISTENTULUI SOCIAL ŞCOLAR. Posibil model de fişă de post  

 Asistent social Iuliana Insurăţelu, Sef Compartiment Prevenirea Marginalizării Sociale, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Iaşi 

 

4. RELAŢIA ŞCOALĂ – SERVICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ LA NIVEL LOCAL 

Luminiţa Munteanu, Director al Direcţiei de Asistenţă Socială, Iaşi 

 

5. ŞCOALA ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ – CONTEXTE ŞI PRACTICI INTERNAŢIOALE 

Prof. univ. dr. Daniela Soitu, Conf. univ.dr. Gabriela Irimescu, Lect.univ.dr. Camelia Medeleanu, 

dr. Andreea Schindler, Conf.dr. Romeo Asiminei, Departamentul de Sociologie si Asistentă 

Socială, Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice 

UAIC Iasi 

12.45-13.45: Dezbatere 

13.45-14.00: Concluzii şi direcţii de actiune 


