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Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 2
Domeniul major de intervenţie: 2.2
Titlul proiectului: „Educaţia, şansa noastră pentru un viitor mai bun!”
Cod Contract: POSDRU/23/2.2/G/31040
Beneficiar: Municipiul Campulung

STRATEGIE LOCALĂ PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA
ABANDONULUI ŞCOLAR ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG

1. CADRUL GENERAL

Prosperitatea viitoare a Europei depinde în mare măsură de tinerii săi. Prin intermediul
Strategiei Europa 2020, Uniunea Europeană vizează să sprijine mai bine tinerii şi să le
permită să îşi dezvolte din plin talentele în propriul lor interes, dar şi în beneficiul economiei şi
societăţii.
Unul din obiectivele principale convenite de Consiliul European este de a reduce
procentul de tineri care părăsesc timpuriu şcoala sub 10% şi de a asigura că cel puţin 40% din
tânăra generaţie dispune de o diplomă de învăţământ superior sau de un echivalent al
acesteia. Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale tinerilor răspunde în acelaşi timp obiectivului
de „creştere inteligentă”, îmbunătăţind nivelurile de competenţă, cât şi obiectivului de „creştere
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favorabilă incluziunii”, prin abordarea unuia din cei mai importanţi factori de risc pentru şomaj
şi sărăcie.
Educaţia reprezintă, pentru orice societate, vectorul dezvoltării durabile. Dezvoltarea
capitalului uman şi creşterea competitivităţii prin formare iniţială şi continuă, pentru o piaţă a
muncii flexibilă şi globalizată, reprezintă obiectivele majore ale dezvoltarii fiecarei natiuni.
Economia competitivă, consolidarea democraţiei şi societatea cunoaşterii impun,
alături de cele 4 instrumente cognitive care alcătuiesc tradiţional alfabetizarea de bază
(abilităţi de comunicare, scriere, citire şi calcul matematic), dobândirea unor noi competenţe:
alfabetizarea digitală şi informaţională, cultura şi civilizaţia tehnologică, comunicarea în limbi
moderne de largă circulaţie, cultura şi conduita civică, cetăţenia democratică, gândirea critică,
capacitatea de adaptare la situaţii noi, competenţe antreprenoriale, lucrul în echipă, interesul
pentru dezvoltarea personală şi învăţarea continuă.
În contextul actual, guvernul, organismele şi organizaţiile internaţionale consideră
educaţia unul dintre cele mai eficiente mijloace de ridicare a standardelor de viaţă, de
diminuare şi prevenire a diferitor fenomene cu impact negativ asupra copiilor şi tinerilor
(abandon şcolar, corupţie, infracţionalitate juvenilă, delincvenţă, muncă ilegală,) şi de a oferi
alternative pentru soluţionarea situaţiilor de criză, ca: sărăcie, excluziune socială,
discriminare, acces limitat la informaţie etc. Studii comparative relevante asupra accepţiunii
conceptului de "abandon şcolar" în sistemele educaţionale europene şi sistemul educaţional
românesc. Din această perspectivă, abandonul şcolar este unul din conceptele care, prin
caracteristicile lui cantitative şi calitative, oferă o imagine mult mai nuanţată asupra definirii,
înţelegerii şi operării cu ceea ce experţii domeniului educaţiei numesc "acces la educaţie,
participare şi progres şcolar şi social". Din datele de care dispunem, rata anuală a
abandonului şcolar se învârte in jurul cifrei de 1%, cu extensii la 45%, diferenţele valorice
fiind identificate în funcţie de ciclul şcolar (primar, gimnaziu), de zonele de reşedinţă (urban,
rural), de sex (fete, băieţi) de zona geografică (dezavantajate economic şi social. Există
extensii ale valorii ratei de abandon sunt sesizabile, mai ales, în rândul copiilor rromi (45%
după informaţiile oferite la Conferinţa OSCE din 2001 de la Bucureşti, valori relative datorită
absenţei unor date primare reale despre această etnie).
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2.

ANALIZA FENOMENULUI - din perspectiva accesului la educaţie,
participării şi egalităţii de şanse
Abordarea fenomenului constă în elaborarea unei strategii de programe şi proiecte

educative şcolare şi extraşcolare destinate să ridice rata participării şcolare şi să faciliteze
integrarea copiilor care au abandonat şcoala.
De realizarea şi implementarea acestor strategii, principalii responsabili, sunt
inspectoratele scolare judeţene şi administraţiile publice locale, care vor acţiona in
următoarele direcţii:
a. Domeniul de competenţă:
 respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la drepturile copiilor - elevilor
aparţinând categoriilor sociale marginalizate din raţiuni diverse: economice, etnice,
confesionale, defavorizate geografic etc. de a participa la instruire instituţională şi
educaţie în conformitate cu principiile Constituţiei României, a documentelor
programatice în vigoare şi a celor internaţionale la care România este parte ;
 elaborarea proiectelor de acte normative privind învăţământul destinat acestor
categorii de elevi;
 elaborarea şi monitorizarea programelor sau proiectelor MECT având acest
obiectiv;
 punerea în aplicare a convenţiilor de colaborare cu partenerii strategici ai
ministerului;
 respectarea prevederilor convenţiilor şi acordurilor semnate de România cu
organisme, instituţii internaţionale, în elaborarea şi implementarea activităţilor specifice
populaţiei - ţintă.
b. Răspund de aplicarea legislaţiei în vigoare, privind accesul egal la educaţie şi
învăţământ a categoriilor sus-amintite. Modul de organizare al învăţământului cu
această destinaţie:
 reţea, şcolarizare, încadrare;
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 crearea bazei de date pentru elaborarea actelor normative specifice acestui tip
de învăţământ.

c.

Organizează, coordonează, elaborează şi redactează elemente de strategia

formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din învăţământul cu această destinaţie, precum
şi metodologia aplicării acestor strategii.
d. Colaborează cu toate direcţiile generale în probleme ce vizează învăţământul pentru
elevii aflaţi în situaţii marginale;ministerele a căror activitate are tangenţă cu problemele sus
amintite; instituţii neguvernamentale interne şi externe;agenţi de finanţare interni sau externi;
organizaţiile minorităţilor naţionale sau ale societăţii civile interesate de problematica copiilor
aflaţi în situaţii de excluziune.
Problematica educaţiei copiilor, elevilor sau tinerilor care se regăsesc în grupurile
populaţionale şcolare dezavantajate sau aflate în situaţii de risc constituie una din
"provocările" cu care se confruntă mediile politice, socio-economice, culturale sau civice din
România. Din acest punct de vedere, apariţia strategiilor guvernamentale în domeniu, ca
documente programatice (Strategia pentru Îmbunătăţirea Situaţiei Rromilor, Programul
Naţional Anti-Sărăcie, acte normative pentru eliminarea oricăror forme de discriminare, a
rasismului şi xenofobiei, reglementări privind statutul persoanelor care au dobândit statut de
refugiat în România etc.) reprezintă suportul normativ pentru elaborarea politicilor
educaţionale adecvate şi concretizarea lor prin programe/proiecte iniţiate şi implementate de
către ministerul de resort - prin direcţia sa specializată - în parteneriat cu diverse organisme
interesate în problematica sus-amintită.
Asigurarea educaţiei de bază şi cea secundară au scopul de:
1. a-i sprijini pe tineri în descoperirea şi valorificarea propriilor disponibilităţi intelectuale,
afective şi fizice, necesare fie continuării studiilor, fie integrării armonioase în viaţa societăţii;
2. implementarea noilor educaţii care presupune elaborarea unor strategii pedagogice şi
sociale destinate, în mod special, segmentului populaţional care interesează;
3. pătrunderea în programele şcolare şi universitare sub forma unor recomandări sau
module de studiu independente, difuzate prin sistemele de comunicare moderne: TV, radio,
reţele informatice etc.;
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4. implicarea educaţiei interculturale în programele educaţionale ca alternative proiectate
în diferitele formule pedagogice: module de instruire complementară (formală - nonformală),
ghiduri, îndrumări metodologice, lucrări fundamentale despre problemele mari ale lumii
contemporane.
Şcoala trebuie să construiască şi să consolideze un set de valori stabile şi coerente
(profesionalism, cinste, corectitudine, dreptate socială) şi conduite favorabile unui stil de viaţă
sănătos.”

3. FUNDAMENTAREA STRATEGIEI PRIVIND FENOMENUL DE PĂRĂSIRE
TIMPURIE A ŞCOLII ÎN ZONA DE INTERES
Copilul reprezintă una dintre categoriile de populaţie puternic dezavantajate din
societatea românească actuală, care a cumulat multe probleme şi riscuri grave pe termen
mediu şi lung. Comparativ cu generaţia adultă, mai mulţi copii trăiesc în condiţii precare
material şi social. Pe fondul unor erori ale politicilor din perioada socialistă, insuficienţa
sistemului de protecţie din prima perioadă a tranziţiei a agravat situaţia.
Relansarea efortului public în domeniul social depinde de resursele financiare disponibile dar
şi de construcţia instituţională. O societate incluzivă social pentru întreaga populaţie şi în mod
special pentru copil reprezintă un obiectiv esenţial în perspectiva integrării în Uniunea
Europeană.
Instituţiile

publice

implicate

în

protecţia

copilului

împreună

cu

organizaţiile

neguvernamentale şi chiar cu parteneri economici privaţi au iniţiat în ultima perioadă
programe care indică o nouă abordare. Legea protecţiei copilului reprezintă un argument
pentru această nouă direcţie.
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea
frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns,
înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii
ciclului de studiu început. Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă un
indicator al eficienţei sistemului şcolar astfel încât, dacă indicele de abandon este mai mare
atunci sistemul şcolar respectiv este ineficient.

Proiect: „Educaţia, şansa noastră pentru un viitor mai bun!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU/23/2.2/G/31040),”Investeşte in oameni”
Beneficiar - Municipiul Câmpulung, Judeţul Argeş

7

În general cei care abandonează şcoala nu mai sunt reprimiţi ulterior în aceeaşi
instituţie educativă şi nu sunt înscrişi într-un program de şcolarizare alternativa. Rata
abandonului şcolar se stabileşte ca raport procentual între numărul elevilor înscrişi şi numărul
absolvenţilor.
Dacă până în anul 1990 în România nu s-a vorbit despre abandon şcolar sau
neşcolarizare, sistemul neacceptând eşecul şcolar ca pe o realitate, nu acelaşi lucru s-a
întâmplat după căderea sistemului comunist. Din păcate această problemă nu a constituit o
prioritate după 1990.
Abandonul şcolar crează condiţiile eşecului integrării sociale, în sensul că reduce
semnificativ şansele autorealizării în domeniile de activitate legitime. Eşecul în a-şi realiza o
educaţie şcolară completă se asociază cu perspectivele ocupaţionale şi economice limitate,
detaşarea de valorile societăţii şi de instituţiile ei şi cu o scadere a venitului personal de-a
lungul întregii vieţi.
Din 2000, rata europeană medie de părăsire timpurie a şcolii s-a diminuat cu 3,2
puncte procentuale, dar progresele au fost insuficiente pentru a atinge obiectivul de reducere
cu 10% până în 2010, astfel cum a fost adoptat iniţial de Consiliul European. În plus, această
medie maschează disparităţi importante între statele membre. Şapte state membre au realizat
deja obiectivul de 10%, în timp ce alte trei au rate superioare procentului de 30%. Cu privire la
performanţa relativă a statelor membre, există totuşi motive de a fi optimişti. Din 2000, cu
excepţia a trei state membre, toate statele şi-au redus rata de părăsire timpurie a şcolii, unele
într-un mod extrem de semnificativ.
Ultimele date în ceea ce priveşte rata abandonului şi rata de părăsire timpurie a
sistemului de educaţie, la nivel naţional, releva faptul ca după 10 ani de creştere, în ultimii doi
ani şcolari s-a înregistrat pentru prima dată o scădere a ratei abandonului şcolar.
La finalul anului 2008 – 2009, rata abandonului în învăţământul primar si gimnazial a
fost de 1,7% (1,4% în primar şi, respectiv 1,9% în gimnaziu), în uşoară scădere faţă de anul
anterior. Se păstrează o valoare mai ridicată a abandonului în mediul rural, faţă de mediul
urban (în special la nivelul învăţământului gimnazial).
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3.1.CERCETARE SOCIOLOGICĂ PRIVIND FENOMENUL DE PĂRĂSIRE TIMPURIE
A. ŞCOLII ÎN ZONA DE INTERES
În vederea fundamentării strategiei privind fenomenul de părăsire timpurie a şcolii am
considerat efectuarea unei cercetări sociologice care să ne permită identificarea fenomenului
din punct de vedere calitativ şi cantitativ.
În cele ce urmează vom prezenta, sintetic, rezultatele acestei cercetări.

CENTRALIZATOR PRIVIND
ABANDONUL SCOLAR IN CICLUL GIMNAZIAL
AN SCOLAR 2009 – 2010

MUNICIPIUL CAMPULUNG

1349

7

5

2

7

1

6

Fete

Baieti

1.

UNITATE SCOLARA

Aband.

Nr.
Crt.

Total
elevi

Tabel nr. 3.1

%

%

%

%

B

F

T

NAT

0.37%

0.14%

0.5%

COMUNA
2.

DRAGOSLAVELE

109

3.

COMUNA LERESTI

167

4.

COMUNA BUGHEA DE JOS

137

5.

TOTAL MEDIU RURAL

413

7

1

6

0.24%

1.44%

1.7%

6.

TOTAL ZONA STUDIU

1762

14

7

7

0.4%

0.4%

0.8%

1.9%

În ceea ce priveşte zona de studiu avută în vedere în cadrul proiectului (scolile
gimnaziale din municipiul Campulung si comunele Leresti, Dragoslavele si Bughea de Jos)
datele se prezintă astfel: rata abandonului (tabel nr. 3.1) şi rata de părăsire timpurie a
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sistemului de educaţie, în mediul urban se ridică la 0,5%, iar în mediul rural la 1,7%. Rezultă
din aceste date o rată medie de 0,8% la nivel zonal (atât mediul urban, cât şi mediul rural) a
abandonului şcolar.
În consecinţă, se poate observa că rata abandonului şcolar în zona de studiu a
proiectului se situează la mai putin de jumătate faţă de rata abandonului la nivel naţional
(0,8% fata de 1,9%), păstrându-se o valoare mai ridicată a abandonului şcolar în mediul rural,
tendinţă similară cu cea la nivel nacional (grafic nr. 3.1, grafic nr. 3.2).
rata abandon scolar ciclul gimnazial

2,00%
1,80%
1,60%
1,40%

1,90%

1,20%

rata abandonului scolar la ciclul
gimnazial in zona studiata

1,00%
0,80%

0,80%

0,60%

rata abandonului scolar la ciclul
gimnazial la nivel national

0,40%
0,20%
0,00%
rata abandonului scolar la ciclul
gimnazial in zona studiata

rata abandonului scolar la ciclul
gimnazial la nivel national

Grafic nr.3. 1

abandonul scolar in mediul rural respectiv urban

1,80%
1,60%
1,40%
1,20%

1,70%

abandonul scolar in
mediul rural

1,00%

abandonul scolar in
mediul urban

0,80%
0,60%

0,50%

0,40%
0,20%
0,00%
abandonul scolar in
mediul rural

abandonul scolar in
mediul urban
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Grafic nr.3. 2
În ceea ce priveşte diferenţierea pe sexe (grafic nr.3.3), în mediul urban, procentul
băieţilor aflaţi în situaţie de abandon şcolar este aproape de trei ori mai mare (0,37% fata de
0,14%) decât procentul fetelor aflate într-o situaţie similară.
abandonul scolar in randul baietilorrespectiv fetelor din mediul urban

0,40%
0,35%
0,30%
0,25%

0,37%
abandonul scolar in randul
baietilor din mediul urban

0,20%
0,15%

0,14%

0,10%

abandonul scolar in randul
fetelor din mediul urban

0,05%
0,00%
abandonul scolar in randul
baietilor din mediul urban

abandonul scolar in randul
fetelor din mediul urban

Grafic nr. 3.3
În mediul rural situaţia se schimbă semnificativ, procentul băieţilor aflaţi în situaţie de
abandon şcolar fiind de 1,44%, iar procentul fetelor aflate în această situaţie este de 0,24%,
semnificativ mai mic (grafic nr.3. 4).
abandonul scolar in randul baietilorrespectiv fetelor din mediul rural

1,60%
1,40%
1,20%
1,00%

abandonul scolar in randul
baietilor din mediul rural

0,80%
0,60%

1,44%

0,40%

0,24%

0,20%

abandonul scolar in randul
fetelor din mediul rural

0,00%
abandonul scolar in randul baietilor
din mediul rural

abandonul scolar in randul fetelor
din mediul rural
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Grafic nr.3.4
Dacă privim zona de studiu a proiectului, atât mediul urban, cât şi mediul rural,
înregistrăm acelaşi procent în ceea ce priveşte rata abandonului şcolar diferenţiat pe sexe,
respectiv 0,4 % (grafic nr.3. 5)
rata abandonului scolar fete / baieti

0,40%
0,35%
0,30%

0,40%

0,25%

0,40%

ratei abandonului
scolar in randul
fetelor

0,20%
ratei abandonului
scolar in randul
baietilor

0,15%
0,10%
0,05%
0,00%
ratei abandonului scolar in randul fetelor

ratei abandonului scolar in randul
baietilor

Grafic nr.3.5
În cadrul analizei privind cauzele fenomenului de părăsire timpurie a şcolii în zonă şi
modalităţile de prevenire, o latură importantă in stabilirea acestora a constat în identificarea
elevilor cu risc de abandon şcolar, deoarece întreaga strategie ce urmează să fie elaborată se
referă la prevenirea acestui fenomen.
Riscul de abandon şcolar a fost identificat în regiune în urma interviurilor realizate cu
toate cadrele de conducere ale şcolilor din zona de studiu şi se prezintă astfel (tabel nr.3.2,
tabel nr.3.3 ):
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CENTRALIZATOR
ABANDONUL SCOLAR SI RISCUL DE ABANDON

Tabel nr. 3.2
Nr.

Total
elev.

Total

Aband. aband. prob.

elevi

%

crt.

Risc
UNITATE SCOLARA

1.

MUNICIPIUL CAMPULUNG

7

40

47

1349

3,50%

7

2

9

109

8,25%

COMUNA
2.

DRAGOSLAVELE

3.

COMUNA LERESTI

30

30

167

17,90%

4.

COMUNA BUGHEA DE JOS

11

11

137

8,02%

5.

TOTAL MEDIU RURAL

7

43

50

413

12,10%

6.

TOTAL ZONA STUDIU

14

83

97

1762

5,50%

Se observa faptul ca riscul de abandon scolar in mediul rural este de peste trei ori mai
mare decat in mediul urban (12,10% fata de 3,5%), el fiind srans legat de marimea
comunitatilor de rromi care locuiesc in zona de studiu. Se observa ca in mediul urban riscul de
abandon scolar in randul baietilor este de 72% din totalul elevilor cu probleme, fata de doar
28% risc de abandon in randul fetelor din mediul urban. In schimb in mediul rural procentajul
elevilor cu risc de abandon scolar este apropiat, 52% in randul baietilor si 48% in randul
fetelor.
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CENTRALIZATOR
ABANDONUL SCOLAR SI RISCUL DE ABANDON
IN FUNCTIE DE SEX

Tabel nr. 3.3
Total

Nr.
crt.
1.

UNITATE SCOLARA

%

%

risc ab.

Fete

Baieti

Fete

Baieti

47

13

34

28%

72%

MUNICIPIUL CAMPULUNG
COMUNA

2.

DRAGOSLAVELE

9

6

3

66%

33%

3.

COMUNA LERESTI

30

13

17

43%

57%

4.

COMUNA BUGHEA DE JOS

11

5

6

45%

55%

5.

TOTAL MEDIU RURAL

50

24

26

48%

52%

6.

TOTAL ZONA STUDIU

97

37

60

38%

62%

3.2 CAUZELE CARE DUC LA APARITIA RISCULUI ABANDONULUI SCOLAR

Cauzele pentru care tinerii părăsesc timpuriu educaţia şi formarea sunt extrem de
individuale. Cu toate acestea, este posibilă identificarea anumitor caracteristici recurente.
Părăsirea timpurie a şcolii este strâns legată de un mediu dezavantajat din punct de vedere
socio-economic şi de un nivel scăzut de educaţie.
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Copiii unor părinţi cu un nivel scăzut de educaţie şi proveniţi dintr-un mediu dezavantajat
din punct de vedere social au o predispoziţie mai ridicată decât alţi tineri să părăsească
educaţia şi formarea înainte de absolvirea ciclului de învăţământ secundar.
Unele grupuri din societate sunt în special afectate de părăsirea timpurie a şcolii, în
special persoanele provenite din medii socio-economice cu venituri mai scăzute şi grupuri
vulnerabile, cum ar fi tinerii proveniţi din centre de asistenţă socială şi persoanele cu handicap
sau cu deficienţe mentale sau care au alte nevoi educaţionale speciale. Această rată este
încă şi mai ridicată pentru populaţiile rrome, care au tendinţa de a se număra printre membrii
societăţii cei mai expuşi excluziunii din punct de vedere social. Aceste grupuri au tendinţa de
a se confrunta cu un sprijin familial mai slab, de a fi supuse unei discriminări în sistemul
educaţional şi de a avea un acces mai limitat la oportunităţile de învăţare informală şi
nonformală în afara şcolarităţii obligatorii.
Părăsirea timpurie a şcolii este influenţată de factori educativi, de situaţii individuale şi
de condiţii socio-economice. Este mai curând un proces decât un eveniment izolat. Este vorba
de un proces care începe adesea în cursul educaţiei primare, cu primele eşecuri şcolare şi cu
o distanţare crescândă faţă de şcoală. Tranziţiile între şcoli şi între diferite niveluri de educaţie
sunt în special dificile pentru elevii ameninţaţi de riscul de părăsire timpurie a şcolii.
Abandonul scolar este in Romania o problema sociala din ce in ce mai grava.
Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, acesta reprezentând o expresie şi o
rezultantă a unei duble situaţii de inadaptare. Este vorba, pe de o parte, despre „inadaptarea
elevului la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar dar şi extraşcolar” şi, pe de altă
parte, despre „inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socioeconomici, socio-culturali)”.
Fiecare abandon are o istorie personală şi socială legată de modul cum se aplică
diferenţiat principiul dezvoltării. Abandonul este produsul mai multor factori cauzali aflaţi într-o
anumită configuraţie pedagogică, psihologică şi socială care determină la rândul ei mai multe
consecinţe imediate dar şi de durată.
Din analiza datelor centralizate in zona de studiu a proiectului “Educatia, sansa noastra
pentru un viitor mai bun !” ID 31040, in urma interviurilor avute cu reprezentantii scolilor,
parintilor, elevilor cu risc de abandon scolar, colegilor acestora si reprezentantilor
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comunitatilor locale, au permis identificarea si ierarhizarea urmatoarelor cauze ale
fenomenelor de risc de abandon si abandon scolar.

I. Cauze ce ţin de condiţia socio - economică a familiei
a) situaţia materială - De cele mai multe ori principalul motiv al abandonului
şcolar este sărăcia. Copiii care trăiesc în familii sărace au şanse mici de a-şi însuşi o educaţie
şcolară completă, deoarece datorită situaţiei materiale precare, părinţii

nu pot asigura

copiilor cele necesare pentru şcoală : caiete, cărţi, ghiozdane, pixuri dar şi îmbrăcăminte sau
hrană.
b) relatiile în familie - Mulţi dintre copii sunt victime nu doar ale sărăciei, ci şi
ale angajarii lor in munci gospodaresti, persistenta modelului cultural al gospodariei taranesti,
in care copiii sunt factor activ de sprijin in familie ( in special in mediul rural si in familiile de
rromi).
c) dezinteresul părinţilor - De multe ori părintii nu sunt interesaţi la ce fel de
scoală merg copiii lor, ce învaţă, dacă învaţă sau nu, sau dacă se integrează în colectivul de
copii din clasa sau din şcoală.
d) nivelul de educaţie scăzut al părinţilor - De cele mai multe ori populaţiile
defavorizate au un nivel foarte scăzăt de educaţie. Unii dintre parinţi nu au terminat nici cele 8
clase şi nu consideră necesar pentru copiii lor să termine şcoala sau să mearga mai departe
la liceu şi facultate.
e) calitatea locuintei - Datorita lipsei spatiului fizic, dotarii precare si a lipsei
utilitatilor, copiii nu dispun de condiţiile necesare studiului şi efectuării temelor. Din aceste
motive rezultatele şcolare scad, acest fapt împlicând creşterea numărului cazurilor de
insucces şi de abandon şcolar.
f) mediul familial - De multe ori in aceste familii atmosfera este caracterizata
de certuri frecvente si violente favorizate de consumul de alcool, lucruri ce au efecte negative
asupra psihicului copilului, a capacitatii de asimilare, influentand comportamentul acestuia la
scoala si in societate.

Proiect: „Educaţia, şansa noastră pentru un viitor mai bun!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU/23/2.2/G/31040),”Investeşte in oameni”
Beneficiar - Municipiul Câmpulung, Judeţul Argeş

16

g) lipsa ajutorului la invatatura - Indiferenta părinţilor cu privire la educaţia şi
activitatea şcolară a copiilor conduce la apariţia fenomenului de insucces sau abandon şcolar.
Neacordarea sprijinului la învăţătura copiilor de către părinţi se datorează, pe de o parte,
faptului ca aceştia au un nivel scăzut de educaţie, iar, pe de altă parte, faptului că ei trebuie
să muncească toata ziua pentru a asigura cele necesare familiei.
h) parinti reticenti - Mulţi dintre părintii pe care încercăm să-i convingem cât
este de important să-i trimită pe copii la şcoală nu au nici măcar o clasă. Nu au nicio meserie,
trăiesc din comercializarea materialului lemnos si din alte activitati mai mult sau mai putin
legale.
II. Cauze ce ţin de şcoală
a) organizarea şi metodele didactice - Cadrul didactic trebuie să folosească
metode active cu ajutorul cărora să îi influenţeze pe elevi în direcţia dorită, metode care să
dea rezultatele aşteptate.
b) atitudinea necorespunzătoare a cadrelor didactice - Unii dascăli nu mai
au răbdarea cuvenită, reacţionează greşit, se enervează, ţipă la copii şi manifestă violenţă
fată de aceştia, in special fata de elevii cu rezultate slabe la invatatura sau cu devieri
comportamentale.
c) baza materială a şcolii - Lipsa materialelor didactice în şcoli reprezintă un alt
risc de abandon şcolar. Chiar dacă cadrele didactice sun bine pregătite, lipsa materialelor
didactice moderne îi impiedică să îşi desfăşoare activitatea în condiţii optime.
d) dezinteresul scolilor – Lipsa de interes a scolilor in furnizarea programelor
de educatie compensatorie pentru copiii cu risc de esec scolar.

III. Cauze ce ţin de elev
a) starea lui psihologică - Se referă la reacţia fiecărui elev la apariţia
insuccesului şcolar şi a conflictelor cu autorităţile şcolare. În astfel de situaţii elevii care nu au
resursele necesare pentru a se mobiliza în vederea depăşirii dificultăţilor vor căuta să-şi
satisfacă nevoia de valorizare personală în afara şcolii, eventual prin abandon.
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b) caracteristicile de personalitate - Se întâmplă foarte des ca aceleaşi măsuri
educative să aibă efecte diferite la copii diferiti. Aceasta se explică prin faptul că elevul
reacţionează diferit în funcţie de trăsăturile personalităţii lui care îi determină o anumită
conduită.
c) atitudinea elevilor faţă de procesul educativ - Pe de o parte dezinteres –
elevul nu depune eforturile necesare şi dovedeşte lipsă de răspundere fată de activitatea
şcolară, pe de altă parte – elevul poate întâmpina dificultăţi în îsuşirea cunoştinţelor care se
predau .
d) potentialul limitat al elevilor- Inteligenta limitata sau sub limita, calitatile
memoriei si atentiei slab dezvoltate.

4. OBIECTIVE – DIRECTII STRATEGICE- ACTIUNI SPECIFICE
DIRECTII

ACTIUNI SPECIFICE

a. Asigurarea accesului la educaţia de
bază pentru toţi copiii, tinerii şi adulţii,
prin programe actualizate şi adaptate
grupurilor ţintă (preşcolari, elevi din
invăţămantul primar, analfabeţi, adulţi
cu studii incomplete sau cu o formare
inadecvată, persoane expuse la şomaj
sau excludere socială, copiii străzii
etc.) printr-o politică coerentă şi prin
mijloace adecvate.

- dezvoltarea unor programe care să vizeze combaterea
şi prevenirea abandonului şcolar;
- asigurarea accesului la educaţie a copiilor proveniţi din
familii dezavantajate social prin programe alternative de
tip semiinternat pentru a mări durata zilnică a contactului
copilului la un mediu activ;
- continuarea programului Şansa a doua prin educaţie
pentru a permite ocuparea unui loc de munca, in scopul
reducerii marginalizarii celor cu varsta cuprinsa intre 1435 ani care aqu abandonat scoala.

b.
Cuprinderea
integrală
a - imbunătăţirea condiţiilor din invăţămantul prescolar;
preşcolarului in invăţămantul preşcolar
- direcţionarea acţiunilor mediatorilor şcolari in sensul
- inclusiv cei aparţinand etniei rrome.
cuprinderii tuturor copiilor in formele de invăţămant
preşcolar;
- atragerea către invăţămantul preşcolar a copiilor
proveniţi din familii dezavantajate social, categorie
destul de slab reprezentată, pentru un antecedent
educaţional necesar inceperii şcolarităţii, perioada
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preşcolară fiind esenţială in dezvoltarea deprinderilor de
igienă personală şi coordonare a atenţiei.

c. Refacerea echităţii in educaţie şi
formarea competenţelor de bază
pentru toţi (copii, tineri, adulţi) astfel
incat
să
favorizeze
pregătirea
profesională ulterioară şi participarea
la viaţa activă;

- promovarea de politici şi programe social-educaţionale
adecvate grupurilor vulnerabile;
- asigurarea accesului fiecărui copil provenit din randul
grupurilor dezavantajate la educaţia de bază şi
stimularea performanţei şcolare a acestora;
- dezvoltarea de programe ce vizează combaterea şi
prevenirea abandonului şcolar;
- dezvoltarea reţelei de mediatori şcolari prin care se
asigură incurajarea participării populaţiei de rromi la
invăţămantul obligatoriu;

d. Dotarea şcolilor cu mijloace
moderne de invăţămant, cu reţele de
informare şi comunicare, dotarea
corespunzătoare
a
bibliotecilor
şcolare.

- alocarea sumelor necesare măririi fondului de carte
şcolară;
dotarea bibliotecilor cu mobilier
introducerea evidenţei pe calculador;

adecvat

şi

- fuzionarea, in cadrul unor protocoale cu comunitatea
locală, a bibliotecilor şcolare cu cele comunale acolo
unde există condiţii;
- dotarea cu calculatoare a unităţilor şcolare şi
asimilarea limbajului informatic de către elevi, văzut ca o
nouă "alfabetizare" prin programul MEC, atragerea de
resurse extrabugetare.
e. Formarea tinerilor in spiritul
educaţiei
permanente,
prin
diversificarea şi extinderea ofertei de
educaţie printr-un parteneriat susţinut
cu principalii actori ai proceselor
educaţionale
(instituţii
publice,
societatea civilă, parteneri sociali,

- analiza permanentă a nevoilor educaţionale ale elevilor
şi a intereselor părinţilor acestora;
- furnizarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară şi
profesională;
- adecvarea investiţiilor la nevoile şi interesele
identificate, in condiţiile asigurării şanselor egale privind
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centre de resurse şi inovare);

accesul in sistemul de invăţămant şi calitatea actului
educaţional;
- evaluarea continuă privind cererea de pregătire
profesională in raport cu dezvoltarea pieţei muncii şi cu
tendinţele de dezvoltare economică şi socială, la nivel
local;

f. Asigurarea calităţii serviciilor de
sprijin educaţional personalizat pentru
copiii cu CES, orientare şcolară şi
consiliere profesională

- dezvoltarea reţelei de cadre didactice de sprijin,
optimizarea utilizării resurselor şi eficientizarea măsurilor
de intervenţie a acestora prin formare continuă şi
coordonarea dezvoltării serviciilor de intervenţie;
- formarea cadrelor didactice pentru asigurarea unui bun
parteneriat in vederea intervenţiei in echipă, in cadrul
sprijinului acordat copiilor cu CES integraţi in
invăţămantul de masă;
- formarea diriginţilor pentru a asigura servicii de
orientare şcolară şi de consiliere pentru elevi;
- creearea unor cursuri si traininguri pentru cadrele
didactice in vederea imimbunatitirii metodelor de predare
invatare , si totodata a atitudinii fata de elevi;
- imbunatatirea metodelor de predare prin introducerea
unora mult mai interactive si atractive pentru elevi ;
- conturarea unei personalitati independente si
responsabile a elevului prin implicarea sa in activitati
educative de grup care sa ii stimuleze abilitatile : sociale,
emotionale si cognitive;
- imbunătăţirea relatiei de colaborare dintre parinti si
scoala;
- responsabilizarea parintilor prin implicarea in activitatile
scolare astfel incat dezinteresul unor parinti sa fie
diminuat ;
- crearea in cadrul institutiilor de invatamant a
programelor de tip “ scoala dupa scoala” de care sa
poata beneficia elevii ai caror parinti nu acorda atentia
necesara timpului alocat pentru efectuarea temelor si
petrecerea timpului liber cu copiii ;
- asigurarea de meditatii gratuite la obiectele scolare de
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baza pentru elevii care intampina dificultati.

g.
Relansarea
invăţămantul rural

educaţiei

in - investiţii in infrastructură şi in dotarea unităţilor de
invăţămant din mediul rural;
- redimensionarea reţelei şcolare conform hărţii şcolare
şi realizarea unor centre şcolare puternice in centrele de
comună, eliminand astfel, pe cat posibil, invăţămantul
simultan şi diminuand numărul cadrelor didactice
necalificate;
- constituirea unei reţele de transport şcolar adecvate
nevoilor locale de educaţie.

h. Asigurarea şcolilor din mediul rural - perfecţionarea şi evaluarea periodică a personalului
cu cadre didactice calificate.
didactic de predare şi de conducere prin acţiuni
organizate cat mai aproape de şcoală;
- prin parteneriat intre scoli si autorităţile administraţiei
publice comunale se vor intreprinde şi asigura măsuri şi
facilităţi adecvate pentru stabilizarea cadrelor didactice
calificate in comunele unde funcţionează.

5.

MASURI PRIVIND DIMINUAREA FENOMENULUI DE PARASIRE
TIMPURIE A SCOLII
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Reducerea semnificativă a numărului de tineri care părăsesc timpuriu şcoala este o
investiţie esenţială nu numai în viitorul fiecăruia dintre tineri ei şi pentru prosperitatea şi
coeziunea socială viitoare a UE, în general.
Reducerea procentului de părăsire timpurie a şcolii deschide, de asemenea, calea
realizării celorlalte obiective ale strategiei Europa 2020.
Prin impactul său direct asupra capacităţii de inserţie profesională a tinerilor, ea
contribuie la sporirea integrării pe piaţa muncii şi astfel, la realizarea obiectivului principal al
atingerii unei rate de ocupare de 75% pentru femeile şi bărbaţii cu vârsta cuprinsă între 20 şi
64 de ani.
În acelaşi timp, ea contribuie într-o manieră semnificativă la întreruperea ciclului
pauperizării care duce la excluziunea socială a multor tineri. Reducerea procentului de
părăsire timpurie a şcolii reprezintă, prin urmare, o măsură esenială pentru realizarea
obiectivului, vizând reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului persoanelor ameninţate
de sărăcie.
Pentru economie şi societate în ansamblu, ratele înalte de părăsire timpurie a şcolii au
efecte pe termen lung asupra evoluţiei societăţii şi asupra creşterii economice.
Persoanele care au părăsit timpuriu şcoala au tendinţa de a participa mai puţin la
procesul democratic şi sunt cetăţeni mai puţin activi. Inovarea şi creşterea se bazează pe o
forţă de muncă competentă, nu doar în sectoarele de înaltă tehnologie, ci şi în ansamblul
economiei.
Iniţiativa pilot a strategiei Europa 2020 intitulată „O agendă pentru noi competenţe ş noi
locuri de muncă” insistă asupra necesităţii de a oferi mai multă autonomie cetăţenilor prin
dezvoltarea competenţelor acestora pe tot parcursul vieţii în vederea creterii ratei de
participare pe piaţa muncii.
Reducerea cu numai un punct procentual a ratei europene medii de părăsire timpurie a
şcolii ar permite economiei europene să dispună în fiecare an de aproape o jumătate de
milion suplimentar de tineri lucrători calificaţi potenţiali.
Strategiile de combatere a părăsirii timpurii a şcolii au ca punct de plecare o analiza a
specificităţilor regionale ş locale ale fenomenului.
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Datele au permis analizarea principalelor cauze ale părăsirii timpurii a şcolii pentru
diferite categorii de elevii din localităţile si şcolile din zona de studiu a proiectului, cu referire la
acest fenomen.
Concepţia unei strategii trebuie să se bazeze pe informaţii precise, care să permită o
mai bună orientare a măsurilor; un sistem de monitorizare a evoluţiei părăsirii timpurii a şcolii,
poate contribui la adaptarea constantă a strategiilor, pe baza informaţiilor, cum ar fi motivaţiile
individuale legate de părăsirea timpurie a educaţiei.

Axele principale ale strategiilor educationale de combatere a parasirii timpurii a scolii
sunt: prevenirea, interventia si masurile compensatorii.

a) Prevenirea are ca scop evitarea condiţiilor de instaurare a condiţiilor
susceptibile să favorizeze declanşarea procesului care duce la părăsirea timpurie a şcolii.
Consolidarea participării la o educaţie şi la servicii de îngrijire de bună calitate a fost
recunoscută ca fiind una dintre cele mai eficiente măsuri pentru a asigura un început favorabil
în educaţie şi pentru a le dezvolta rezistenţa. Totuşi, este necesară îmbunătăţirea accesului la
educaţie şi la serviciile de îngrijire de calitate destinate preşcolarilor.
Alte obstacole potenţiale pentru reuşita parcursului şcolar pot fi eliminate prin sporirea
permeabilităţii parcursului educativ şi prin ameliorarea calităţii şi statutului filierelor de
învăţământ profesional.
b) Intervenţia se adresează dificultăţilor care apar într-un stadiu precoce şi
vizează să le împiedice să provoace o părăsire timpurie a şcolii. Măsurile de intervenţie pot fi
axate pe ansamblul şcolii sau instituţiei de formare sau se pot adresa individual elevilor care
sunt expuşi riscului de a abandona educaţia sau formarea.
Măsurile la nivelul întregii şcoli, vizează să îmbunătăţească climatul şcolar şi crearea
de medii de învăţare care oferă sprijin. Sisteme de alertă rapidă şi o mai bună cooperare cu
părinţii pot constitui o formă eficientă de a-i ajuta pe elevii expuşi riscurilor.
Măsurile axate pe elevi se concentrează pe consiliere şi meditaţii, abordări de învăţare
personalizate, o mai bună orientare şi un sprijin financiar, cum ar fi alocaţiile şcolare.
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Autorităţile care răspund de piaa muncii ar trebui să se ocupe mai mult de orientarea
profesională a tinerilor.
- Modalităţi de intervenţie la nivelul COMUNITĂŢII
- Implicarea factorilor de decizie, autorităţile locale, servicii sociale, ONG-urile, firme, în
acţiunea de prevenire şi combatere a abandonului şcolar.
Acţiunile pot viza:
-

Informarea comunităţii cu privire la starea de fapt;

-

Atragerea atenţiei asupra gravităţii şi consecinţelor în plan socio-econimic la nivelul
judeţului, dat fiind faptul că abandonul datorat sărăciei generează la rândul său
sărăcie;

-

Pregatirea şcolară şi profesională deficitară creează premise pentru rata ridicată a
şomajului şi a situaţiei financiare precare;

-

Cei care abandonează şcoala nu vor avea formaţia morală şi civică necesară rolului
de părinte şi a celui de cetăţean al comunităţii.

- Modalităţi de intervenţie la nivelul FAMILIEI:
- Constituirea unor asociaţii a părinţilor cu copii aflaţi în situaţia de risc / sau abandon şcolar
care să vizeze :
-

consiliere privind cariera;

-

învăţarea unor strategii de găsire a unui loc de muncă;

-

tehnici de rezolvare a situaţiilor de criză;

-

strategii de monitorizare şi gestionare a traseului educaţional al elevului;

- Organizarea de seminarii educaţionale în scopul informării parintilor cu privire la variantele
optime de şcolarizare pentru elevi;
- Târguri de Job-uri şi orientarea părinţilor spre cursuri de formare în calificările de pe piaţa
forţei de muncă;
- Sprijin financiar sub formă de rechizite, îmbrăcăminte, transport şcolar al elevilor din mediul
rural în mediul urban;
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- Realizarea de anchete sociale şi acordarea de asistenţă socială după caz.

- Modalităţi de intervenţie la nivel de ŞCOALĂ:
Deoarece una dintre cauzele abandonului şcolar este constituită de absenteism,
strategiile de intervenţie trebuie să vizeze şi şcoala, în principal în ceea ce priveşte calitatea
intervenţiei instructiv-educative, pertinenţa conţinuturilor în raport cu trebuinţele de învăţare
ale elevilor, relevanţa metodelor şi stilurilor didactice pentru situaţiile cognitive ale elevilor,
sistemul de evaluare, etc.
Având în vedere strategiile de intervenţie care se impun la nivel de şcoală, de maximă
importanţă este consilierea psihopedagogică a profesorilor cu privire la această categorie de
elevi, precum şi cursuri de formare care vizează cunoaşterea şi utilizarea proiectării unor
planuri de intervenţie individualizată şi personalizată a elevilor.
-

Familiarizarea

profesorilor

-

Consiliere vocaţională;

-

Managementul clasei de elevi.

cu

tehnici

de

învăţare

activă

şi

interactivă;

- Modalităţi de intervenţie la nivel de ELEVI:
- Consiliere psihopedagogică individuală şi de grup;
-Testarea cu baterii de teste psihologice în scopul cunoaşterii nivelului de dezvoltare
intelectuală a profilului aptitudinal şi de personalitate a elevilor;
- Organizarea unor activităţi de pregătire suplimentară ,,scoala dupa scoala” pentru cei
care manifestă dificultăţi de asimilare, precum şi în cazul celor cu lacune în pregătire, datorită
absenteismului.
Considerăm că este necesară o cunoaştere mai amanunţită, atât a elevilor, cât şi a
familiilor acestora.
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c) Măsurile compensatorii oferă oportunităţi de educaţie şi formare pentru cei
care au părăsit timpuriu şcoala. Acestea pot lua forma unui sprijin financiar sau a altui tip de
sprijin. Acestea vizează să contribuie la reintegrarea tinerilor în sistemele tradiţionale de
învăţământ sau să ofere o aşa-zisă „a doua şansă”.
Abordările de succes în instituţiile care oferă a doua şansă, diferă prin urmare, în mod
considerabil de cele ale şcolilor tradiţionale prin abordarea dificultăţilor întâlnite de elevii din
învăţământul general. Cu toate acestea, există dovezi că prevenirea părăsirii timpurii a şcolii
are rezultate mai bune decât compensarea efectelor negative ale părăsirii timpurii a şcolii.
Experienţa eşecului, lipsa de încredere în sine în materie de învăţare şi multiplicarea
problemelor sociale, emoţionale şi educative după părăsirea timpurie a şcolii reduc şansele de
obţinere a unei calificări şi de absolvire cu succes a studiilor.
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