IO5 – Set de instrumente al metodologiilor trans-sectoriale pentru
prevenire, intervenţie si măsuri de compensare din judeţul Tulcea

1. Introducere
1.1. Scurt sumar
Strategia de reducere a părăsirii timpurii a școlii se bazează pe o analiză efectuată la nivel
național, regional și local a condițiilor care se află la originea acestui fenomen, dat fiind că ratele
medii ascund adesea mari diferențe între regiuni. Tinerii care părăsesc timpuriu școala constituie
un grup eterogen iar motivațiile individuale de părăsire timpurie a școlii sunt foarte diferite.
Contextul familial și condițiile socio-economice mai largi cum ar fi atractivitatea pieței muncii
constituie factori importanți. Impactul lor depinde de structura sistemului educațional și de
formare, de posibilitățile de educație și formare, precum și de mediul educativ. Coordonarea
politicilor care se adresează bunăstării copiilor și tinerilor, securității sociale, ocupării forței de
muncă în rândul tinerilor și perspectivelor profesionale are un rol important de jucat în reducerea
părăsirii timpurii a școlii.
Abandonul şcolar timpuriu are consecinţe grave nu numai pentru creşterea economică,
dar şi pentru coeziunea socială a UE, aducând prejudicii parcursului profesional, sănătăţii şi
bunăstării tinerilor, nivelul slab al educaţiei reprezentând, de asemenea, o cauză principală a
sărăciei şi un factor fundamental care contribuie la şomaj, sărăcie şi excluziunea socială. Cheia
de boltă a acestui set de metodologii trans-sectoriale este colaborarea tuturor instituţiilor
relevante pentru abordarea acestei problematici şi acceptarea responsabilităţii comune a
multiplilor actori care pot lua măsuri pentru a împiedica copiii să abandoneze şcoala prematur.
Deşi absenteismul şcolar nu mai este un fenomen de masă în perioada copilăriei târzii, el
tinde să persiste, rămânând omniprezent şi gata să explodeze odată cu începerea crizei
adolescenţei. În județul Tulcea abandonul şcolar timpuriu este un fenomen a cărui existenţă nu
poate fi negată şi care necesită o abordare personalizată, în funcţie de complexitatea factorilor
identificaţi în demersurile anterioare de cercetare din cadrul acestui proiect.

1.2. Descrierea metodelor de lucru pentru acest raport
Metodele folosite au fost stabilite, îmbunătățite și sintetizate în cadrul etapelor anterioare
ale proiectului. Abordările noastre de lucru pentru acest raport au fost următoarele:
1. Analiza şi selecţia instrumentelor de prevenţie a abandonului şcolar timpuriu;
2. Analiza şi selecţia instrumentelor de intervenţie în situaţii de abandon şcolar timpuriu;
3. Analiza şi selecţia instrumentelor de compensare şi reintrare în sistemul educaţional a celor
care au abandonat timpuriu şcoala;
4. Realizare unui set de instrumente, incluzând metodologii și îndrumări în combaterea
întregului ciclu al abandonului școlar din judeţul Tulcea, pe fondul creşterii gradului de
participare a actorilor implicaţi.
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2. Prevenirea abandonului şcolar
Măsurile de prevenire vizează să reducă riscul de părăsire timpurie a școlii înainte ca
problemele să înceapă. Aceste măsuri optimizează oferta de educație și de formare pentru a
favoriza îmbunătățirea rezultatelor și a înlătura obstacolele în calea reușitei școlare. Ele vizează
să creeze din timp pentru copii o bază solidă pentru ca aceștia să-și dezvolte capacitatea de studiu
și pentru a se integra în mod optim în școală şi se adresează, de asemenea, organizării sistemelor
de educație și de formare, resurselor disponibile pentru școli, disponibilității, permeabilității și
flexibilității parcursurilor educaționale personalizate. Politicile de prevenire se adresează, de
asemenea, decalajelor de gen, sprijinirii copiilor provenind din medii dezavantajate sau având o
limbă maternă diferită.
2.1.1. Metode de identificare a elevilor din zona de risc de abandon si a nevoilor lor
Prevenţia primară se adresează nemijlocit cauzelor generatoare, împiedicând apariţia
devierilor de comportament şi este esenţială fiind cunoaşterea elevilor, analiza, trierea, depistarea şi
înlăturarea factorilor de risc. Indicatorii socio-economici pot oferi dovezi privind viitoarele probleme în
cadrul sistemului educațional, însă istoria este încărcată de povești ale geniilor care și-au depășit
izolarea economică și socială, devenind minți de frunte ale societății. Prin urmare, este important să ne
asigurăm că sistemul nu se construiește pe prejudecăți față de cei săraci și marginalizați, iar pentru a
realiza acest lucru, sistemul de avertizare timpurie trebuie să fie meticulos, bazat pe fapte și
nediscriminatoriu și trebuie orientat, ca prim pas, spre o analiză mai profundă și nu ca un verdict final.
În identificarea elevilor din zona de risc cu abandon este esenţială contribuţia şi fiecărei
instituţii implicare în viaţa copiilor, continuu sau la un moment dat şi colaborarea acestora (I.S.J. Tulcea
şi toate unităţile şcolare aflate în subordine, C.J.R.A.E. Tulcea, Consiliul Judeţean Tulcea,
D.G.A.S.P.C. Tulcea, ONG-urile din regiune).
2.1.1. Explicarea alegerii celor trei cele mai bune practici
Selectarea bunelor practici s-a făcut din perspectiva atingerii obiectivului de prevenire a
fenomenului de părăsire timpurie a şcolii. Ele reflectă ideea că posibilităţile de a reduce rata PTŞ există
şi cresc cu cât intervenţia se face cât mai timpuriu cu puţinţă.
Argumente pentru alegerea primului exemplu de bune practici: proiectul „Fii Pregătit”Program educaţional de sprijin pentru dezvoltarea competenţe cheie
 Vârsta grupului-ţintă căruia i se adresează proiectul, de 13-19 ani, incluzând, din punct de
vedere al structurii învăţământului românesc clasele VII-VIII, respectiv XI-XII, adică cei doi ani de
final de ciclu gimnazial, respective liceal, când apar deseori problem legate de PTŞ;
 Numărul consistent de participanţi la instruire – învăţământ preuniversitar (4200 de
elevi) din tot judeţul Tulcea;
 Ponderea elevilor care şi-au îmbunătăţit performanţele şcolare ca urmare a serviciilor
de orientare/ consiliere – învăţământ preuniversitar (75%)
 Livrarea curriculumului în format digital, accesibil şi uşor de accesat prin intermediul
platformei online cu resurse de invatare, incluzând 320 materiale multimedia de învațare, spații
de comunicare virtuale, sistem virtual de organizare cursuri, dar şi resurse de învăţare create în
cadrul proiectului;
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 Existenţa unui program educational de sprijin pentru elevi format din 2 componente: 1
program de consiliere si orientare si 1 program de furnizare de continut educational specific;
 Sustenabilitatea remarcabilă a proiectului, rezultată în urma utilizării deschise a
centrelor media (cele 4 CSEP și 8 CDE amenajate in oraţ şi judeţ), dar şi a platformei online cu
resurse de invatare.
Argumente pentru alegerea celui de-al doilea exemplu de bune practici: Sistemul informatic
de management școlar, de evaluare și consiliere a elevilor AMN Insight
 Implementarea acestui proiect contribuie la reducerea abandonului școlar, fapt care are
implicații directe în diminuarea costurilor generale cu resursele materiale și umane;
 Rapoartele obținute la nivel județean pot fi puse (în viitor) la dispoziția mediului economic
local, care va fi astfel mai bine informat în legătură cu aptitudinile elevilor și interesele lor
profesionale;
 Continuarea proiectului pe generații succesive de elevi poate ajuta la stabilirea unor tendințe
în ceea ce privește corelația dintre oferta sistemului educațional și cererea de pe piața locală a
muncii;
 Proiectul se adresează tuturor unităților școlare din județul Tulcea.
Argumente pentru alegerea celui de-al treilea exemplu de bune practici:
 Implică un parteneriat public-privat;
 Se adresează copiilor proveniţi din familii foarte sărace şi cu risc de excluziune socială;
 Se desfăşoară în oraşul Sulina, cel mai estic oraș al Uniunii Europene, este astăzi un oraș măcinat
de sărăcie și de șomaj, îmbătrânit, izolat prin poziționarea sa geografică, cu acces redus la informație și
la alte resurse;
 Contribuie la combaterea a segregării active și furnizarea unui sprijin suplimentar școlilor
situate în zone defavorizate, cu un număr mare de elevi proveniți din medii dezavantajate din
punct de vedere socio-economic;
 Prin activităţile de educaţie remedială, dar şi extraşcolară din cadrul proiectului, contribuie la
sporirea reușitei școlare a elevilor proveniți dintr-un mediu socio-economic dezavantajat și
reduce riscul de părăsire timpurie a școlii pentru aceștia.
2.1.1.Cele mai bune trei practici
1. Proiectul „Fii Pregătit” – Program educaţional de sprijin pentru dezvoltarea competenţe
cheie (POSDRU/153/1.1/S/140787) aprilie 2014-septembrie 2015
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea
Partener: Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea procesului de formare a competențelor cheie și
profesionale pentru elevii din învățământul secundar în vederea susținerii cu succes a evaluarii
nationale si a bacalaureatului precum şi a inserţei pe piaţa muncii.
Grupuri ţintă: 4200 de elevi din învăţământul secundar (clasele VII-VIII, respectiv XI-XII)
Prin intermediul acestui proiect, ISJ Tulcea a dezvoltat o platformă online cu resurse de
învăţare care va conţine: 320 materiale multimedia de învaţare, spaţii de comunicare virtuală,
sistem virtual de organizare cursuri, minimum 100 sesiunidirecte /lună de educaţie practică şi
nonformală. Această platformă este deschisă nu doar elevilor, ci şi cadrelor didactice interesate.
În cadrul proiectului există 4 Centre Suport pentru Educaţie Permanentă (CSEP) şi 8 Centre
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Deschise pentru Educaţie (CDE), care asigură pregătirea şi suportul pentru derularea
programului la nivel multiregional. Proiectul a urmărit totodată dezvoltarea serviciilor de
consiliere educațională, orientare școlară și vocațională prin ateliere rezidențiale de dezvoltare
personala pentru 500 de elevi., dar şi dezvoltarea unui program de educaţie practică, nonformală.
Site: www.fiipregatit-dru.ro/
2. Sistemul informatic de management școlar, de evaluare și consiliere a elevilor AMN
Insight
Proiectul constă în utilizarea unei platforme digitale complete, adecvată pentru susținerea
desfășurării în condiții moderne și eficiente a activităților educaționale de orientare școlară și
profesională a elevilor din învățământul preuniversitar. Informațiile obținute în urma desfășurării
acestui proiect vor fi folosite în interesul elevilor pentru cunoașterea mai bună a opțiunilor lor
viitoare de școlarizare, precum și pentru stabilirea posibilităților acestora de a-și urmări intențiile
lor educaționale în conformitate cu aptitudinile și interesele personale în cadrul rețelei de unități
școlare disponibile.
Acest proiect oferă un set de instrumente de testare și orientare școlară, respectiv o
platformă online de evaluare prin testare psihopedagogică ce poate reprezenta un ajutor real dat
specialiștilor pentru a preveni abandonul școlar și pentru orientarea școlară și profesională a
elevilor. Rapoartele finale ale evaluărilor vor completa portofoliul educațional al elevului,
prevăzut de noua Lege a Educației din Romania (Legea Nr. 1/2011), facilitând dezvoltarea
relațiilor în triada elev – părinte – școală.
Implementarea acestui proiect reprezentă un ajutor real dat specialiștilor pentru a preveni
abandonul școlar și pentru a-i ajuta în activitatea de orientare școlară și profesională a elevilor,
prin atingerea unor obiective precum:
 evaluarea intereselor, abilităților și a trăsăturilor de personalitate ale elevilor, prin aplicarea
unor teste și chestionare specifice în cadrul aceleiași platforme informatice, în vederea
confirmării sau a reconsiderării opțiunilor de orientare școlară ale acestora;
 facilitarea relațiilor de comunicare în triada elev – părinte – școală;
 implementarea unui sistem digital online de gestiune și comunicare a activităților elevilor;
 implementarea unui portofoliu electronic educațional gestionat de către consilierul școlar
pentru elevii cuprinși în proiect.
Rezultatele centralizate și administrate prin intermediul platformei educaționale online AMN
Insight vor fi raportate către beneficiarii proiectului, constituind o bază de informații complexă,
utilizabilă pentru fundamentarea cifrei de școlarizare în conformitate cu opțiunile și interesele
elevilor.
Apreciind în mod unitar acest proiect, se poate spune că răspunde pe termen lung unei
necesități de evaluare constantă și echilibrată a elevilor din învățământul preuniversitar, ținând
cont de particularitățile individuale și specifice fiecărei categorii de vârstă și poate deveni un
instrument reglator în dezvoltarea elevului precum și a valorificării potențialului său individual și
creator.
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea/ Centrul Județean de
Asistență Psiho-pedagogică Tulcea colaborează cu personalul firmei AMNAssessment RO în
vederea pregătirii materialelor necesare implementării proiectului; asigură implicarea
consilierilor școlari în implementarea proiectului în toate școlile participante şi prezintă
partenerilor din proiect rapoartele și concluziile rezultate în urma desfășurării proiectului.
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Inspectoratul Școlar Județean Tulcea creează un cadru adecvat desfășurării proiectului,
prin informarea și asigurarea cooperării conducerilor școlilor participante şi asigură accesul și
desfășurarea în condiții optime a testării în cadrul laboratoarelor de informatică din școlile
participante.
AMN Assessment RO pune la dispoziția școlilor participante platforma software AMN
Insight, implementând aplicații separate pentru fiecare dintre acestea în parte, furnizează
programul de testare online, oferă servicii de asistență tehnică școlilor participante și
utilizatorilor pe toată perioada desfășurării proiectului, asigură condiții pentru securitatea și
confidențialitatea datelor prelucrate, pune la dispoziția partenerilor proiectului rapoartele privind
rezultatele și concluziile chestionarului OSP şi oferă programe de instruire cadrelor didactice și
consilierilor școlari pentru utilizarea modulelor de pe platforma educațională AMN Insight, în
colaborare cu CCD Tulcea.
Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt instituțiile administrative, sistemul educațional
precum și mediul socio-economic local. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
Tulcea dorește implementarea acestui proiect și în anii școlari următori, Consiliului Județean
Tulcea urmând să asigure costurile de utilizare a platformei.
3. Bursa Vodafone Sulina
Finanţator: Fundaţia Vodafone România www.fundatia-vodafone.ro
Parteneri: Primăria Oraşului Sulina, S.C. Navrom-Delta SA Tulcea, Liceul “Jean Bart” Sulina
Obiectivul general al proiectului: Acest program intensiv, pe termen lung, are drept scop
oferirea de sprijin şi orientare şcolară pentru un număr de 30 copii cu potenţial intelectual ridicat
din Sulina, judeţul Tulcea, care provin din familii cu risc ridicat de excluziune socială.
Fundația Vodafone România susține financiar din 2007 educația și dezvoltarea a 30 de copii (711 ani) din Sulina, copii cu potențial ridicat de inteligență, ce provin din familii cu probleme materiale
și sociale. Copiii incluşi în proiect au beneficiat de activităţi de tip remedial şi de dezvoltare după
orele de şcoală (asemănătoare celor din programul „Şcoala după şcoală”), de o masă caldă,
zilnic, dar şi de cursuri de creaţie şi de utilizare a calculatorului. Copiii își fac temele zilnic în
prezența profesorilor incluși în proiect, aprofundând cunoștințele la materiile de bază și la materiile
unde întâmpină dificultăți. În 2013, toți copiii aflați în grija centrului au obținut medii generale peste 8
la școală. Copiii care doresc să participe la concursuri școlare beneficiază de pregătire suplimentară.
Bursierii Vodafone au câștigat premii și mențiuni la concursurile naționale, în urma acestei pregătiri.
Pentru a încuraja abilități practice și de creație și a completa educația școlară, proiectul oferă
copiilor posibilitatea de a participa la ateliere creative, la dezbateri interactive și la diferite concursuri
artistice (interpretare teatrală, dans etc). Cei 30 de tineri bursieri iau parte la activități sportive, tabere și
excursii și sunt încurajați să participe activ în comunitate, împreună cu voluntarii, părinții și prietenii –
la activități culturale sau de protecție a mediului organizate în colaborare cu alte școli și instituții din
oraș.
Prin intermediul bursei Vodafone, copiii beneficiază de cantina centrului, de evaluări medicale
lunare, de rechizite, cărți și alte materiale necesare studiului.
2.1.3. Alte iniţiative in domeniu
Centrul Multifuncțional Sofia
Înființarea Centrului Multifuncțional Sofia, proiect finanţat cu sprijinul financiar
al Programului RO10-CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de
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Fondul Român de Dezvoltare Socială. oferă oportunitatea acordării de servicii educaționale și
socio-medicale prin abordarea familiei în integralitatea ei, servicii ce răspund nevoilor specifice
ale beneficiarilor - 150 de copii cu vârsta cuprinsă între 6 -16 ani, în scopul prevenirii atât a
abandonului școlar cât și a situaţiilor de risc care pot conduce la separarea copilului de părinţii
săi. Copiii vor beneficia de o atentă supraveghere întreaga zi, cu excepţia orelor în care se află la
şcoală.
Centrul a fost inaugurat pe data de 4 aprilie 2016. Serviciile acordate în cadrul centrului
oferă deasemenea părinților posibilitatea de a putea să îşi îmbunătățească capacitațile parentale,
de a învăța să folosească modalități alternative de abordare a situațiilor dificile întâlnite în
educarea propriilor copii și de a-și ajusta așteptările față de aceștia în mod realist, prin
participarea la cursuri de educatie perentală.
 Scopul proiectului: Întărirea coeziunii economice şi sociale la nivelul municipiului Tulcea
 Obiectivele proiectului
-combatarea riscului de excluziune socială a copiilor, tinerilor aflați în situaţii de dificultate prin
promovarea incluziunii sociale;
-dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii sociale integrate adresată grupurilor ţintă;
-creşterea gradului de implicare a profesioniştilor din serviciile comunitare în depistarea precoce
a factorilor care determină excluziunea socială;
-proiectul contribuie la îmbunăţirea situaţiei copiilor aflaţi în situaţii de risc, cu precădere copii
de etnie romă, prin conştientizarea de către părinţii/tutori a responsabilităţilor ce le revin în
creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor şi implicarea activă în evoluţia acestora.
 Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Tulcea
 Partener: Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea
Adresa: Tulcea, Str. Isaccei, Nr. 36, Judetul Tulcea, România
 Beneficiarii proiectului:
-150 de copii cu vârste cuprinse între 6-16 ani aflați în situații de risc;
-150 de părinți și tutuori sau alți membri ai familiilor copiilor;
-20 de tineri din cadrul Colegiului „Henri Coandă” Tulcea
Dintre activităţile desfăşurate în centru, menţionăm: programul “Şcoală după şcoală”,
servirea mesei de prânz, activităţi de educaţie parentală, educaţie multiculturală, educaţie
ecologică, educaţie pentru sănătate, prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, activităţi de
recreere-socializare etc.
 Rezultatele propuse şi aşteptate
- Proiectul contribuie la îmbunăţirea situaţiei copiilor aflaţi în situaţii de risc, cu precădere copii
de etnie romă;
- 320 de părinți, copii și tineri participanți la activități privind dezvoltarea spritului comunitar
între etnii;
- 4 specialiști instruiți în educație parentală;
- 170 participanți implicați în activități de dezvoltare a abilităților sociale și relaționale prin teatru
social;
- 8 campanii/acțiuni de informare și conștientizare/comunicate;
- 2 campanii/seminarii privind educația și comportamentul pentru un stil de viață sănătos;
- 6000 de persoane informate.

6

3. Interventie
3.1. Instrumente – masuri de interventie
Intervenția se adresează dificultăților care apar într-un stadiu precoce și vizează să le
împiedice să provoace o părăsire timpurie a școlii. Măsurile de intervenție pot fi axate pe
ansamblul școlii sau instituției de formare sau se pot adresa individual elevilor care sunt expuși
riscului de a abandona educația sau formarea. Măsurile la nivelul întregii școli vizează să
îmbunătățească climatul școlar și crearea de medii de învățare care oferă sprijin. Sistemele de
alertă rapidă și o mai bună cooperare cu părinții pot constitui o formă eficientă de a-i ajuta pe
elevii expuși riscurilor. În plus, crearea de rețele cu actori din afara școlii și accesul la rețele de
sprijin locale se dovedesc extrem de eficiente pentru a asigura sprijinul adecvat. Măsurile axate
pe elevi se concentrează pe consiliere și meditații, abordări de învățare personalizate, o mai bună
orientare și un sprijin financiar, cum ar fi alocațiile școlare.
Intervenţia este cu atât mai complexă, cu cât se realizează prin crearea de rețele cu actori
din afara școlii pentru a putea permite școlilor să sprijine mai bine elevii și să facă față unei serii
de probleme care pun copiii în dificultate.
Programe/politici de intervenţie:
1. Sprijin pentru elevii aflaţi în risc de abandon şcolar şi a elevilor cu CES, prin
intermediul C.J.R.A.E., incluzând ansamblul cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, a
cabinetelor logopedice, integrând profesorii itineranţi şi asistenţii sociali.
2. Organizarea şi extinderea programului „Şcoală după Şcoală” incluzând învăţământ
remedial;
3. Beneficiul Venitului Minim Garantat şi Alocaţia Familială Complementară
(Ministerul Muncii);
4. Programul naţional „Lapte şi corn” constă în acordarea gratuită de către statul
român de produse lactate şi de panificaţie în limita unei valori zilnice de 1,04 lei (RON)/elev.
acordate gratuit pentru copiii învăţământul preşcolar de stat şi pentru elevii din clasele I–VIII din
învăţământul de stat şi privat. Consiliul Judeţean Tulcea, ca autoritate contractantă în cadrul
programului „Lapte şi corn”, depune la sfârţitul fiecărui semestru şcolar la Agenţia de Plăţi şi
Intervenţii în Agricultură- Centrul Tulcea, cererea de acordare a sprijinului comunitar pentru
furnizarea laptelui în instituţiile şcolare şi preşcolare ale jud. Tulcea.
5. Programul naţional „Rechizite gratuite”, de care pot beneficia elevii din ciclul
primar şi gimnazial, dacă fac dovada faptului ca venitul mediu net lunar pe membru de familie
nu depăşeste 50% din salariul de bază minim brut pe ţară şi sunt înscrişi în învăţământul de stat,
frecventând cursurile de zi;
6. Bursa „Bani pentru liceu” şi programul „Euro 200” (pentru achiziţionarea de către
elevia unui PC, în condiţii speciale);
7. Bursa profesională, al cărei cuantum este în prezent de 200 de lei/lună acordată
tuturor elevilor care frecventează învăţământul profesional.

3.1.1 Explicarea alegerii celor trei cele mai bune practici
Selectarea bunelor practici s-a făcut din perspectiva atingerii obiectivului de intervenţie, cu
scopul reducerii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii. Principiul rămâne acelaşi: al intervenţiei cât
mai timpurii.
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Argumente pentru alegerea primului exemplu de bune practici: programul de tip “Şcoala
după Şcoală” organizat şi desfăşurat în cadrul proiectului „Educaţia- drum cu prioritatate”
 Având în vedere că distribuția ratelor de abandon școlar sugerează că primul și ultimul an al fiecărui
ciclu sunt cei mai problematici, programele de tip “Şcoala după Şcoală” sunt relevante în contextul
judeţului Tulcea. Prin aceste programe, pentru acei elevi care sunt identificați a fi în situație de risc, va
fi furnizat sprijin personalizat pentru a depăși orice problemă de învățare și pentru a le oferi orientare și
consiliere solide. Rapoartele de pe primul semestru al anului şcolar 2015-2016 au demonstart că şcolile
din Tulcea manifestă un interes crescând pentru Programul „Şcoală după Şcoală” (SDS), ca
program complementar programului şcolar obligatoriu, care oferă oportunităţi de învăţare
formală şi non-formală, atât pentru accelerarea învăţării, precum şi pentru învăţarea remedială.
 Planificarea și proiectarea în programul SDS se realizează pornind de la nevoile reale ale elevilor,
promovându-se o abordare stimulativă, de susținere și încurajare a învățării practice-aplicative;
 Programul se derulează, cu sprijin financiar european în 5 şcoli din municipiul Tulcea (în care nu se
desfăşura programul), în 6 şcoli din judeţul Tulcea, inclusiv Delta Dunării, respectiv în Liceul Teoretic
“Jean Bart“ Sulina (oraşul cel mai estic al României și cel mai estic punct al Uniunii Europene).
 Numărul mare de beneficiari ai programului accesibil de tip “Școală după Școală”: 800 de elevi
aflați în risc de abandon școlar.
Argumente pentru alegerea celui de-al doilea exemplu de bune practici: proiectul “Doi la
puterea Noi”
 Proiectul este iniţiat şi desfăşurat de un ONG local, prin parteneriat cu autorităţile locale ( Direcția de
Asistență și Protecție Socială), reprezentând un bun exemplu de colaborare în acest sens;
 Urmăreşte dezvoltarea unei rețele de lucru locale pentru copiii aflați în situații de risc din
Delta Dunării;
 Proiectul răspunde, în mare măsură, nevoilor identificate de Banca Mondială în Strategia de
Dezvoltare Integrată a Deltei Dunării.
Argumente pentru alegerea celui de-al treilea exemplu de bune practici: proiectul „Şi tinerii
romi vor să înveţe!”
Identificarea problemelor la nivel local şi dezvoltarea de răspunsuri adecvate la problemele reale
apărute;
Desfăşurarea proiectului printr-un parteneriat reuşit public-privat;
 Îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie şi a participării şcolare pentru elevii de etnie romă, segment
educaţional mult mai dispus la PTŞ;
 Promovarea şanselor egale pentru copiii romi prin dezvoltare şcolară şi prin implicarea părinţilor;
 Creşterea accentului pus pe activităţi extraşcolare;
 Înfiinţarea a două centre de consiliere şi incluziune socială, la Tulcea şi Babadag, localităţi cu
un procent mare de populaţie romă;

3.1.2. Cele mai bune trei practici
1. Proiectul „Educația în comunitate – Drum cu prioritate!” este un proiect obţinut pe linia
finanțare a apelul 188 „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii”, axa
prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul 2.2. „Prevenirea
şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.
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Obiectivul general
Reducerea abandonului școlar la nivelul județelor Tulcea și Brașov, prin dezvoltarea unor
măsuri educaționale adaptate de intervenție în 16 comunități identificate, din care 8 sunt din
judeţul Tulcea (Ciucurova, Jurilovca, Stejaru, Jijila, Dăeni, Sulina, Mila 23, Sarighiol de Deal,
Valea Nucarilor şi Peceneaga) Proiectul va genera beneficii pe termen lung prin creșterea
nivelului de educație în comunitățile vizate din cele două județe, prin creșterea gradului de
integrare socială a membrilor acestora și prin sporirea șanselor de integrare pe piața muncii.
Obiective specifice:
Reintegrarea în sistemul de educație a 200 de persoane care au abandonat școala printrun program “A Doua Şansă” adaptat și flexibil;
Sprijinirea a 800 de elevi aflați în risc de abandon școlar printr-un program accesibil de
tip Şcoală după Şcoală;
Creșterea gradului de informare și conștientizare a cel puțin 20 de comunități din județele
Tulcea și Brașov cu privire la importanța prevenirii abandonului școlar;
Dezvoltarea resurselor umane specializate cu rol în susținerea educației din 20 comunități
cu risc crescut de abandon școlar prin participarea a 160 de persoane la un program de instruire
asistată.
Rezultate propuse au fost atinse:
200 de persoane cuprinse în programul A Doua Șansă;
800 participanți la programul Scoală după Scoală;
20 acțiuni locale de tip caravană;
2 dezbateri publice județene, 1 conferință națională;
1 ghid de bune practici, 50 resurse educaționale video;
1 website și 1 pagină de Facebook ale proiectului
Programul de prevenție de tip Școală După Școala (ȘDȘ) – s-a desfăşurat 2 ore pe zi, in
grupe de 20 elevi coordonate de câte 2 profesori, pentru asigurarea unei intervenții
individualizate. Planificarea și proiectarea s-a realizat pornind de la nevoile reale ale elevilor,
promovându-se o abordare stimulativă, de susținere și încurajare a învățării practice-aplicative.
Consilierea psihologică și educațională a fost asigurată încă din faza incipient, consilierii
desfășurând activități de orientare școlară și profesională, consiliere psihopedagogică și în cadrul
programului “Școala după Școală”.
2. Proiectul “Doi la puterea Noi”
Asociația Mâini Întinse Tulcea în parteneriat cu Direcția de Asistență și Protecție Socială
Tulcea implementează proiectului “Doi la puterea Noi” finanţat în cadrul apelului COERENT
din Programul RO10 “Copii si tineri aflați în situații de risc si inițiative locale și regionale
pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale”cu finanţare din
Mecanismul Financiar al SEE 2009-2014 în România în perioada 24.04.2015 – 20.04.2016.
Proiectul „Doi la puterea Noi” are următoarele direcții de acțiune: dinamizarea
performanțelor furnizorilor de servicii sociale publice și private din zona de Sud-Est, Nord-Est,
prin includerea în paleta de servicii sociale de socializare a metodei teatrului de păpuși în
vederea incluziunii sociale, în vederea implementării unui program de incluziune socială și
inițierea unei organizații nonguvernamentale din Delta Dunării prin acreditare și aplicarea
serviciului social de socializare prin metoda teatrului de păpuși.
Valoarea adăugată a proiectului constă în promovarea unui mediu adecvat destinat
dezvoltării serviciilor de socializare în zona furnizorilor de servicii sociale din Sud-Est și Nord9

Est a României și în angrenarea factorilor de interes într-un sistem eficient de schimburi, de
dezvoltare de noi propuneri, rezultatul fiind dat de puterea celor 2 categorii de reprezentanți
publici si privați, și valorificarea noilor oportunităţi de teatru social de păpuși.
În cadrul proiectului „Doi la puterea Noi” Asociația Mâini Întinse își extinde serviciile
prin asistarea unui ONG din Delta Dunării, Dunavățu de Jos, în procedurile de implementare a
unui nou serviciu social al Asociației Raza Soarelui – Sun Light. Echipa Asociației Mâini Întinse
alături de echipa din Dunavățul de Jos, săptămânal se adresează unui număr de 10 copii
dezavantajați social din Murighiol, Dunavățu de Sus și Dunavățu de Jos, oferindu-le după
programul școlar, la Centrul Raza Soarelui – Sun Light, un set de activități ce includ: servirea
unei mese calde, asistență în efectuarea temelor, consiliere școlară și familială, recreație și
socializare prin metoda teatrului de păpuși, activități sportive, muzică, artă prin pictură, desen,
poezie.
De asemenea părinții acestor copii, și alți membri din familiile acestora, beneficiază de
consiliere și sprijin cu scopul îmbunătățirii condițiilor de viață și a situației în plan social,
familial şi economic.
3. Proiectul „Şi tinerii romi vor să înveţe!”
Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană cu suma de 75.675 Euro, prin Programul
Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.03.03 – Integrarea în societate a tinerilor aparţinând
minorităţilor şi grupurilor.
Beneficiar: Centrul de Informare, Consultanţă si Promovare a Rromilor Tulcea
Parteneri: Consiliul Local al Oraşului Babadag, Instituţia Prefectului, Judeţul Tulcea, Consiliul
Judeţean Tulcea si Inspectoratul Şcolar al Judeţului Tulcea.
Obiectivul general al proiectului: promovarea unui rol activ pentru copiii si tinerii romi din
localităţile Tulcea si Babadag, judeţul Tulcea, prin dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor
necesare participării la viaţa socială.
Grupuri ţintă:
• 40 de copii si tineri romi tradiţionali din cele două comunităţi;
• membrii a 100 familii de romi tradiţionali din cele două comunităţi;
• aproximativ 3000 de persoane de etnie romă din cele două comunităţi.
40 de copii si tineri romi, cu varste cuprinse intre 11-17 ani au fost consiliaţi si sprijiniţi
în vederea incurajarii participarii la viata socială şi în vederea dobandirii/dezvoltarii unor
aptitudini si competente prin implementarea de alternative educationale.
Au fost înfiinţate a două centre de consiliere şi incluziune socială, la Tulcea şi Babadag,
în cadrul cărora a fost posibilă desfăşurarea şedinţelor de consiliere a o sută de familii rome
privind accesul la educaţie, desăvârşirea unei baze de date reale a copiilor şi tinerilor romi
predispuşi riscului marginalizării sociale din Babadag şi Tulcea.
3.1.3. Alte iniţiative în domeniu
Proiectul „După școală, un prânz cald”
Proiectul a fost conceput după modelul proiectului social „Mese calde pentru copii
defavorizați”, ce se desfășoară în prezent la Școala Profesională Danubius din municipiul Tulcea
și în alte trei județe din țară: Covasna, Mehedinți și Vaslui. 60 de copii nevoiași din municipiul
Tulcea, vor primi o masă caldă chiar în incinta școlii. Alimentele sunt furnizate de firme de
catering de la nivel local, iar voluntarii filialelor de Cruce Roșie vor asigura servirea mesei.
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Condiția pe care acești copii trebuie să o îndeplinească pentru a fi incluși în program este să să
frecventeze școala, să nu acumuleze absențe nemotivate și să aibă o situație școlară bună sau să
manifeste interes pentru îmbunătățirea acesteia,
Tot în această lună, Crucea Roșie filiala Tulcea implementează şi în orașul Isaccea
proiectul „După școală, un prânz cald”, un proiect al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie derulat
în patru judeţe din ţară printre care şi Tulcea. Un număr de 25 de copii proveniți din familii
defavorizate din orașul Isaccea vor beneficia timp de 3 luni de un prânz cald, după orele de curs,
în perioada 04 aprilie - 24 iunie 2016.
4. Compensare
Măsurile compensatorii oferă oportunități de educație și formare pentru cei care au
părăsit timpuriu școala, prin reintegrarea tinerilor în sistemele tradiționale de învățământ sau
programe de tip „A Doua Şansă”, respectiv forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.
4.1.Metode pentru identificarea subiectilor abandonului scolar si a nevoilor lor
4.1.1 Instrumente – masuri compensatorii
Programele de tip „A Doua Şansă” sunt concepute pe două paliere de pregătire: ADŞ învăţământ primar şi ADŞ - învăţământ secundar inferior. Programul „A doua şansă pentru
învăţământul primar” are ca scop recuperarea învăţământului primar, fiind deschis tuturor celor
care nu au finalizat acest nivel de studii şi care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare
corespunzătoare învăţământului primar. Programul „A Doua Şansă”- învăţământ secundar
inferior are drept scop sprijinirea persoanelor cu vârsta de peste 14 ani care, din motive sociale,
nu au finalizat învăţământul gimnazial, astfel încât aceştia să-şi poată completa şi finaliza
educaţia de bază din cadrul învăţământului obligatoriu, precum şi pregătirea pentru obţinerea
unei calificări profesionale de nivel 1, într-un anumit domeniu.
Pentru persoanele care au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei, învăţământul
obligatoriu se poate organiza şi în forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, în conformitate cu
prevederile unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului. Durata studiilor în învăţământul liceal este de 4 sau 5 ani, în conformitate cu planurilecadru aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Pentru unele forme de învăţământ cu frecvenţă
şi pentru învăţământul liceal cu frecvenţă redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un an.
4.1.2. Cele mai bune trei practici
1. Proiectul „Acces pentru Copii și Tineri la a Învăța pentru Viață – ACTIV”
Beneficiari/parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Tulcea în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Județean Brăila și Concept Electronics SRL
Obiectiv general:
 Creșterea numărului de copii/tineri reintegrați în sistemul de învățământ și susținerea
preșcolarilor și elevilor proveniți din comunități dezavantajate din județele Tulcea și Brăila, prin
operațiuni de prevenție a abandonului școlar.
Obiective specifice:
 Dezvoltarea competentelor profesionale specifice pentru 120 de persoane din categoria
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personalului-suport implicat in programe de tip „A Doua Şansă”, educatie remediala si invatare
asistata, precum si in programe de prevenire a abandonului scolar, prin participarea la sesiuni de
formare continua dezvoltate in proiect;
 Optimizarea resurselor de invatare destinate persoanelor din grupul tinta prin utilizarea
aplicatiilor multimedia, precum si a formelor de instruire bazate pe tehnologia de teleprezenta si
curricula adaptate nevoilor de formare si orientare profesionala ulterioara;
 Reintegrarea in sistemul de educatie a 360 de persoane care au abandonat scoala de cel putin 4
ani, prin participarea intr-un program flexibil de educaţie de tip „a doua sansa”;
 Cresterea gradului de participare la educatie in comunitatile dezvantajate prin servicii de
asistenta socio-educativa si consiliere pentru 200 de elevi si 100 de prescolari cu risc de abandon
din judeţele Tulcea si Braila;
Rezultate
360 elevi/tineri înscriși în ADS (24 de grupe)
540 de kituri educaționale pentru elevi
16 kituri educaționale pentru școli ADŞ
1 website proiect, Afișe, roll-up, pliante, broșuri, banner, 2 conferințe de presă;
4 CASE amenajate (Centre de Asistenţă Socio-Educativă);
120 specialiști pentru implementarea de programe ADȘ, programe de prevenire a
abandonului școlar, de educație remedială și învățare asistată;
1 studiu pentru programele ADS și prevenție a abandonului școlar;
1 workshop;
1 pachet adaptat de instrumente de consiliere psihologică și asistență socio-educativă;
Caravană în cele 16 centre; 12 emisiuni TV;
Ghid de bune practici.
2. Consiliere și oportunități de reintegrare și acces liber la educație (CORAL)
Beneficiari/parteneri: I.S.J. Constanța,I.S.J. Tulcea și Uniunea Democrată a Tătarilor TurcoMusulmani din România
I.S.J. Constanța, în parteneriat cu I.S.J. Tulcea și Uniunea Democrată a Tătarilor TurcoMusulmani din România, derulează proiectul “Consiliere și Oportunități de Reintegrare și Acces
Liber la educație” (CORAL). Proiectul are drept scop creșterea numărului de copii/tineri reintegrați
în sistemul de învățământ care finalizează cel puțin ciclul primar de școlaritate și susținerea
preșcolarilor și elevilor proveniți din comunități dezavantajate din județele Constanța și Tulcea,
prin operațiuni integrate, pentru reducerea abandonului școlar și a riscului de părăsire timpurie a
școlii. Astfel, au fost constituite 4 Centre de Asistență Socio-Educativă (CASE: 3 pentru judeţul
Constanṭ a şi 1 pentru judeţul Tulcea), care fiecare orientează şi coordoneazӑ activitӑ ṭ ile din
câte 4 unitӑ ṭ i şcolare.
Obiectivele specifice / operaţionale ale proiectului:
- Dezvoltarea competenţelor profesionale specifice pentru 120 de persoane din categoria
personalului suport implicat în programe de tip „A doua şansă”, educatie remedială şi învăţare
asistată, precum şi în programe de prevenire a abandonului şcolar, prin participarea la sesiuni de
formare continuă, dezvoltate în proiect;
- Optimizarea resurselor de învăţare destinate persoanelor din grupul ţintă prin utilizarea
aplicaţiilor multimedia, precum şi a formelor de instruire bazate pe tehnologia de teleprezenţă şi
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curriculă adaptate nevoilor de formare şi orientare profesională ulterioară;
- Reintegrarea în sistemul de educaţie a 360 de persoane care au abandonat şcoala de cel puţin 4
ani, prin participarea într-un program flexibil de educaţie de tip „A doua şansă”;
- Creşterea gradului de participare la educaţie în comunităţile dezavantajate, prin servicii de
asistenţă socio-educativă şi consiliere pentru 200 de elevi şi 100 de preşcolari cu risc de abandon,
din judeţele Constanţa şi Tulcea;
- Stimularea parteneriatului activ şcoală–comunitate, prin crearea şi dezvoltarea sustenabilă a 4
centre de asistenţă socio-educativă destinate menţinerii copiilor şi tinerilor în sistemul de
educaţie.
Fiecare centru de asistență socio-educativă a fost dotat cu 1 sistem HD video tip
teleprezență (hardware, software și suport), 1 touchscreen LCD/LED (>60”), 15 laptopuri cu
licențe sistem operare și aplicații office, licențe aplicații colaborative, 1 sistem audio, 1 copiator
de volum, mobilier adecvat atât pentru programe de formare cât și pentru întâlniri publice (20
mese multifuncționale). Conectarea la Internet de bandă largă este esențială pentru realizarea
unei comunicări reală, astfel încât fiecare centru beneficiază de Internet de minim 10Mbps
simetric. Fiecare școală în care s-a dezvoltta un program ADS - „A doua șansă” beneficiază de
un kit educational, ce cuprinde hărți, planșe educaționale, alte materiale didactice specifice. De
asemenea, elevii cuprinși în programul ADS - „A doua șansă” au alocate kituri educationale, ce
cuprind rechizite școlare, materiale specifice de învățare.
În judeţul Tulcea, centru de asistență socio-educativă este la Școala Gimnazială ”Mircea
cel Bătrân” Babadag, jud. Tulcea, care coordonează Șc. Gimnazială din Ciucurova, Șc.
Gimnazială din Sarighiol de deal, Șc. Gimnazială din Mihail Kogălniceanu, Șc. Gimnazială din
Ceamurlia de Jos.
3. Proiectul „Stabilirea unui mecanism ecologic de reintegrare socială a deţinuţilor: Case
noi, şanse noi prin meserii vechi în Delta Dunării” (2014-2016)
Domeniul de finanțare: Mecanismul financiar norvegian 2009-2014
Promotorul proiectului: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Organizații partenere în proiect: Serviciile Corecționale din Regiunea de Sud din Norvegia,
Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 și Asociația RomanoButiQ
Locul de desfășurare a proiectului: comuna Chilia Veche, jud. Tulcea, la sediul
Penitenciarului Tulcea – secțiile Chilia și Tătaru (Grindul Tătaru are o suprafață agricolă de 100
de hectare și aparține Penitenciarului Tulcea.)
Obiectivul general al proiectului: Consolidarea capacității sistemului penitenciar prin
facilitarea procesului de reintegrare a foștilor deținuți prin îmbunătățirea competențelor acestora.
În acest sens, deținuții sunt instruiți în construcții ecologice și meșteșuguri tradiționale. Proiectul
urmărește sensibilizarea opiniei publice cu privire la necesitatea de implicare a societății într-o
mai mare măsură pentru a asigura reintegrarea foștilor deținuți.
Proiectul constă în construirea unor atelierele în care deținuți cu un nivel scăzut de
școlarizare învață meserii eco în timpul îndeplinirii pedepsei. Caselor sunt construite de deținuți,
în timpul segmentului practic al cursului de instruire pentru meseria de constructor de case eco.
Proiectul oferă deținuților din penitenciarul Chilia Veche (din Delta Dunării) abilități de
reinserție socială, prin instruirea lor în meserii de nișă, meserii ecologice (construcție de case,
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tâmplarie, agricultură eco, împletituri de papură/răchită și olărit), care să le ofere un avantaj
competitiv. Conform iniţiatorilor, costurile pentru un deţinut din sistemul ecologic sunt de trei
ori mai reduse decât cele dintr o închisoare normală iar rata de recidivă este diferenţa de 60% la
ei este de 16%. În paralel, proiectul își propune să sensibilizeze opinia publică cu privire la
dificultățile întâmpinate de foștii deținuți în cursul reintegrării în societate și la opțiunile acestora
de a-și construi o viață decentă.
Administrația Penitenciarelor a găsit și o soluție legală pentru ca deținuții să aibă o
calificare oficială după stagiul de la Tătaru, chiar dacă nu toți pot face dovada celor 8 clase.
Există în România Centre de competențe care pot elibera certificate de meserii. Astfel, deținuții
sunt evaluați la finalul stagiului și, dacă dovedesc că au dobândit cunoștințe în construcții
(instalații, zidărie, dulgherie), primesc dovada că sunt calificați ca „finisori case”.
Dacă respectă regulile cât timp se află la Tătaru, primesc o reducere a pedepsei de 20 de zile. De
la începutul proiectului, în 2014, până în prezent, au absolvit cursurile 78 de deținuți, iar până la
finalizarea sa, în toamna acestui an, numărul total de absolvenți va fi de peste 115.
4.1.3. Alte iniţiative în domeniu
Un program ADŞ inedit este desfăşurat, de anul trecut, în Penitenciarul Tulcea, care, prin
colaborarea cu I.S.J. Tulcea, asigură cadrul desfăşurării şcolarizării unui număr de 41 de
persoane private de libertate. Școlarizarea deținuților tulceni se desfășoară în Programul „A
Doua Şansă”, pe două cicluri de învățământ. Ciclul primar are înscriși 26 de elevi privați de
libertate distribuiți în două clase, nivelul I-II, respectiv nivelul III-IV. Ciclul gimnazial va instrui
alți 15 deținuți pe două nivele V-VI și VII-VIII.
Participarea persoanelor condamnate la procesul de instruire școlară și formare
profesională este prevăzută de legea 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și are ca obiective
compensarea nevoilor educative identificate în procesul de evaluare, respectiv pregătirea
profesională pentru dobândirea unui ansamblu de competențe care permit unei persoane să
desfășoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații, facilitând astfel reintegrarea socială
a acestora
Potrivit I.S.J. Tulcea, pentru anul şcolar viitor (2016-2017) au fost propuse, la nivelul
învăţământului primar, 4 clase ADŞ cu 53 de cursanţi, jumătate fiind organizate pentru
persoanele încarcerate în Penitenciarul Tulcea.

5. Accesul in programele si proiectele de reintegrare si sustenabilitatea lor
Accesul in programele si proiectele de reintegrare
O primă caracteristică a programului este că nu există limită superioară de vârstă pentru
cei care doresc să se înscrie în program. Acestora li se recunosc clasele şi/sau competenţele
dobândite anterior.
În ADŞ - învățământ primar se pot înscrie persoanele care depăşesc cu 4 ani vârsta
corespunzătoare clasei și care, din diferite motive, nu au absolvit acest nivel de învățământ până
la vârsta de 14 ani. Programul ADŞ - învățământ secundar inferior are drept scop sprijinirea
persoanelor cu vârsta de peste 14 ani care, din motive sociale, nu au finalizat învăţământul
gimnazial, astfel încât aceştia să-şi poată completa şi finaliza educaţia de bază din cadrul
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învăţământului obligatoriu, precum şi pregătirea pentru obţinerea unei calificări profesionale de
nivel 1, într-un anumit domeniu. Programul ADŞ primar se adresează persoanelor care au
absolvit învăţământul primar. Se pot înscrie şi persoane care au parcurs o parte din clasele
corespunzătoare învăţământului gimnazial (V, VI, VII), au abandonat pe parcurs şi au depăşit
vârsta maximă legală pentru reînscrierea în învăţământul gimnazial, cursuri de zi. Persoanele
care au finalizat clasa a VII-a din învăţământul gimnazial pot fi înscrise în anul II al programului
ADŞ - învăţământ secundar inferior.
Înscrierea în ADŞ este bianuală, putându-se realiza în lunile octombrie, respectiv februarie şi
se face fără examen, la unităţile de învăţământ care organizează programul, pe baza unui dosarului de
înscriere. Unităţile de învăţământ colectează cererile celor care solicită înscrierea în programul „A
doua şansă” – învăţământ secundar inferior şi le centralizează, pe calificări profesionale, în funcţie de
opţiunea candidaţilor, obţinută în urma unui interviu individual. Acesta permite colectarea unor
informaţii relevante despre candidat. Unitatea de învăţământ solicită inspectoratului şcolar judeţean
aprobarea de înfiinţare a clasei/claselor. Între unitatea şcolară şi cursant se încheie un contract
educaţional prin care acesta îţi asumă participarea la actul educativ şi respectarea regulamentelor.
Elementul-cheie al implementării programului este promovarea acestuia în comunitate.
Nu există însă nicio reţetă sigură în acest sens. Potenţialii cursanţi sunt persoane care au avut
experienţe negative legate de şcoală, sau care nu au fost încurajate, din diferite motive, să meargă
la şcoală. Este posibil ca aceştia să se simtă stânjeniţi de faptul că sunt nevoiţi să recurgă la ADŞ,
mai ales dacă au o vârstă pe care nu o mai asociază cu învăţarea formală, sau, dacă, în diferite
contexte, li s-a refuzat accesul la un loc de muncă, din cauza lipsei educaţiei adecvate.
Strategia de popularizare judeţeană a programului ADŞ, la nivelul şcolilor şi a
comunităţilor, a inclus promovarea de către ISJ. Tulcea prin comunicate de presă, articole în
mass-media, consfătuiri, şedinţe cu directorii, activităţi de informare la nivelul ONG-urilor, prin
distribuirea unor materiale informative, promoţionale - broşuri, pliante, postere, caravana- “Ne
place şcoala! STOP abandon!”, afişe expuse în locuri vizibile atât în şcoli, cât şi în comunitate
(consiliul local, primărie AJOFM, staţii de autobuz şi autobuze), dar şi prin colaborarea cu
instituţiile menţionate. Apelul în comunitate a îmbrăcat forma şi tonul unei invitaţii, deschise şi
prietenoase, adresate potenţialilor cursanţi. Materialele promoţionale elaborate în cadrul
proiectelor POSDRU menţionate anterior, au asigurat oferirea informaţiilor necesare.
Sustenabilitatea programelor si proiectele de reintegrare
Proiectele prezentate au generat atât beneficii imediate cât și pe termen lung, atât pentru
membrii grupului țintă, cât și pentru elevi, tineri, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai
comunităților locale și decidenți la nivel interregional și național.
Utilizarea tehnologiilor moderne în majoritatea proiectelor facilitează accesul la
procesele și la rezultatele proiectului nu numai membrilor grupului țintă, acestea fiind accesibile
oricăror elevi, cadre didactice, părinți și decidenți atât la nivel regional, cât și la nivel național.
De altfel, utilizarea în educație a tehnologiilor de tip e-learning presupune implementarea unor
metode care susțin motivatia elevilor, facilitând învățarea și interactiunea dintre cadrele-didactice
și elevi, precum și un feed-back rapid. Un alt avantaj este utilizării acestor tehnologii este acela
că permit monitorizarea progresului elevilor. Ținând cont că o tehnologie este de succes dacă
este adoptată de grupul țintă căruia i se adresează, abordarea interdisciplinară este o condiție sine
qua non în proiectele prezentate.
Faptul că fiecare proiect implică realizarea și publicarea unei pagini web a proiectului
conferă vizibilitate și poate determina preluarea și continuarea acestui gen de inițiative în alte
sectoare de activitate, în oricare dintre zonele țării și indiferent de bugetele alocate. Transferul
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rezultatelor la grupuri țintă similare poate fi realizată împreună cu partenerii impicaţi, însă
beneficiile pot fi transferate către alte grupuri țintă, printr-o ajustare minimă a conținutului
informațional specific, dar cu păstrarea principiilor de învățare și a metodelor de predare
implementate. După finalizarea implementării proiectelor și după epuizarea resurselor financiare
alocate, partenerii îşi pot continua activitatea de monitorizare a rezultatelor pe termen lung,
integrând periodic aceste concluzii în strategiile proprii. Centrele create în cadrul proiectelor
menţionate vor constitui centre-resursă și poli de dezvoltare a activităților sociale și educative
comunitare, spațiul amenajat, infrastructura asigurată prin proiect vor putea susține activitatea
acestora pe termen lung şi în direcţii educaţionale multiple.
5.1 Discuţii cu partenerii regionali
Colaborarea dintre Consiliul Judeţean Tulcea, autoritatea administraţiei publice
Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
este una foarte strânsă, iar aceste două instituţii implementează, împreună, proiecte anuale ce au
ca scop final identificarea elevilor din zona de risc şi găsirea unor soluţii pentru ca tinerii să-şi
definitiveze studiile obligatorii. Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,
asistenţii sociali din primăriile judeţului colaborează cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Tulcea,
în vederea aducerii la şcoală a unor elevi ce absentează din diferite motive.
În baza legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, în
aprilie 2016 Consiliul Judeţean Tulcea a deschis sesiunea de proiecte cu finanţare
nerambursabilă, pentru următoarele domenii: Domeniul Sport – 700.000 lei şi Domeniul
Activităţi Social/Cultural/Educative - 850.000 lei (Social – 50.000 lei, Cultural -750.000 lei,
Educație – 50.000 lei). Dintre activităţile care pot fi finanţate, sunt relevante, din perspective
temei noastre în discuţie, următoarele:
- punerea în scenă sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzică, dans, film, interdisciplinare
sau pluridisciplinare;
- concursuri şcolare;
- activităţi de creştere a performanţelor şcolare pentru elevii din an terminal, în scopul creşterii
procentului de promovabilitate la examenul de evaluare naţională şi bacalaureat;
- activităţi de conştientizare a beneficiilor finalizării educaţiei obligatorii şi activităţi de
combatere a abandonului şcolar;
- activităţi de promovare a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic.
Pe structura modelului identificat la Consiliul Judeţean Constanţa şi prezentat în IO1,
Consiliul Judeţean Tulcea intenţionează să promoveze un proiect de hotărâre pentru instituirea
Bursei Rurale a Consiliului Judeţean Tulcea, pentru elevii din ciclul gimnazial din Delta Dunării,
ca un proiect pilot, urmând, eventual dacă modelul este de succes, să fie implementat în tot
mediul rural al judeţului Tulcea.
Consiliul Judeţean Tulcea are o strânsă colaborare cu Camera de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Tulcea, urmând să desfăşoare pe parcursul acestui an o serie de proiecte. Camera de
Comerţ, Industrie şi Agricultură Tulcea înglobează şi o componentă de formare profesională,
colaborând cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, organizând, pe parcursul anului
trecut, 3 cursuri de formare profesională pentru şomeri, cursuri plătite de Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de Muncă. De asemenea, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură
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Tulcea organizează cursuri de reconversie profesională sau de recalificare, la cererea
angajatorilor din judeţ.
Alături de Inspectoratul Școlar Județen Tulcea, ca actor regional-cheie în
implementarea intervențiilor privind PTȘ, intervin şi alte instituții, la nivel local: Ministerul
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPS), care joacă un rol
important în oferirea de sprijin financiar familiilor din grupurile aflate în situație de risc, prin
intermediul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS), Casa Corpului Didactic
Tulcea, care oferă formare profesională continuă pentru cadrele didactice din sistemul de
învățământ preuniversitar, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea
(CJRAE), şcolile, ONG-uri locale, autoritățile administrației publice locale, între care Consiliul
Judeţean Tulcea ocupă un rol principal şi definitoriu.
Nu în ultimul rând, sectorul ONG al judeţului Tulcea a început să devină din ce în ce mai
activ şi dispus să-şi racordeze prin proiecte proprii sau în parteneriat public-privat la
problematica PTŞ, fructificând şansele de finanţare europene sau/şi locale.
În această ecuaţie a fondurilor europene, Asociaţia pentru Dezvoltare
Intercomunitară- ADI ITI Delta Dunării are un rol cheie. Scopul organizaţiei este de
organizare, reglementare, monitorizare şi coordonare ăn comun pe raza de competenţă a
unităţilor administrativ teritoriale cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată a Deltei
Dunării, a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional. Astfel, prin Programul
Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, din FSE, se vor aloca 20.000.000 euro pentru
AP4 – Incluziune socială şi combaterea sărăcieie şi acelaşi cuantum pentru AP6- Educaţie şi
competenţe. Dintre proiectele prioritare 2014-2020 pentru ADI ITI Delta Dunării fac parte cele
care vizează integrarea durabilă pe piaţa forţei de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au
un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, promovarea accesului egal la
învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, acces egal la învăţare pe tot parcursul
vieţii etc.
5.2 Concluzii
La nivelul judeţului Tulcea se poate vorbi de un set de instrumente ale metodologiilor
trans-sectoriale pentru prevenire, intervenţie si măsuri de compensare pentru părăsirea timpurie a
şcolii şi sporirea accesului persoanelor defavorizate la programe de formare continuă (Long Life
Learning). Proiectele desfăşurate în timp de partenerii regionali au dezvoltat, seturi de
instrumente şi elemente de infrastructură educaţională, care asigură şi în prezent sustenabilitatea
acţiunilor implementate.
Şcoala îşi păstrează rolul central în cadrul cooperării trans-sectoriale pentru intervenţie în
problema PTŞ, atât prin politici la nivel de școală, cât şi pe politici la nivelul individual, toate
circumscrise „Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România”.
Toate proiectele prezentate confirmă şi reafirmă faptul că doar colaborarea între entitățile
guvernamentale-cheie poate asigura succesul efortului multisectorial în reducerea PTȘ, prin
păstrarea celor mai eficiente metodologii şi instrumente.

6. Sumar al setului de instrumente si recomandari
Instrumente:
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 Furnizarea de manuale gratuite (disponibile şi în rromani), pe toată perioada învăţământului
obligatoriu de 10 clase;
 Organizarea şi extinderea programului „Şcoală după Şcoală” incluzând învăţământ remedial
(SDS) desfăşurat în din ce în ce mai multe şcoli din oraşul şi judeţul Tulcea, dar ţi în centre
educaţionale iniţiate de ONG-uri (Centrul Multifuncţional de Asistenţă Socială „Aproape de
Tine”) sau finanţate public (Centrul Multifuncțional Sofia); de altfel, aceste centre desfăşoară o
paletă mult mai vastă de activităţi educaţionale, extracurriculare şi de consiliere, pentru copii şi
pentru părinţi;
 Utilizarea platformelor digitale complete în scopuri multiple: orientare şcolară şi profesională şi
consilierea elevilor, accesibilizarea curriculumului şi a resurselor de învăţare pentru orice nivel
de şcolarizare;
 Iniţierea, în cadrul unităţilor de învăţământ a unor Centre Suport pentru Educaţie Permanentă
(CSEP) şi Centre Deschise pentru Educaţie, pentru îmbunătăţirea calităţii şi accesului la
educaţie;
 Instruirea cadrelor didactice în educaţie parentală şi educaţie remedială, devenind astfel
valoroase resurse umane pentru identificare şi monitorizarea elevilor şi familiilor aflate în situaţii
de risc;
 Acordarea de sprijin pentru elevii aflaţi în risc de abandon şcolar şi a elevilor cu CES, prin
intermediul C.J.R.A.E., incluzând ansamblul cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, a
cabinetelor logopedice, integrând profesorii itineranţi şi asistenţii sociali.
 Beneficiul Venitului Minim Garantat şi Alocaţia Familială Complementară (Ministerul Muncii);
 Programul naţional „Lapte şi corn” constă în acordarea gratuită de către statul român de produse
lactate şi de panificaţie în limita unei valori zilnice de 1,04 lei (RON)/elev. Acestea se acordă
gratuit pentru copiii învăţământul preşcolar de stat, cu program normal de 4 ore şi pentru elevii
din clasele I–VIII din învăţământul de stat şi privat.
 Programul naţional „Rechizite gratuite”, de care pot beneficia elevii din ciclul primar şi
gimnazial, dacă fac dovada faptului ca venitul mediu net lunar pe membru de familie nu
depăşeste 50% din salariul de bază minim brut pe ţară şi sunt înscrişi în învăţământul de stat,
frecventând cursurile de zi;
 Bursa „Bani pentru liceu” şi programul „Euro 200” (pentru achiziţionarea de către elevia unui
PC, în condiţii speciale);
 Bursa profesională, al cărei cuantum este în prezent de 200 de lei/lună acordată tuturor elevilor
care frecventează învăţământul profesional şi creşterea atractivităţii sistemului IVET;
 Organizarea cursurilor cu frecvenţă redusă şi „A Doua Şansă”, ca principală politică de
compensare implementată de MECS şi singurul program de a doua șansă disponibil după
învățământul secundar inferior.
Recomandări:
- Dezvoltarea unui sistem de avertizare rapidă pentru elevii cu risc de abandon, care poate ajuta
la iniţierea unor măsuri eficiente înainte de producerea abandonului şcolar propriu-zis;
- Crearea unei baze de date comune pentru copiii aflaţi în situaţii de risc, prin colaborarea
interinstituţională a organismelor care au în câmpul preocupărilor atât copilul, cât şi familia
aflată în situaţie de risc. În acest moment, lipsa schimbului de informații și inconsistența
colectării și raportării datelor de către instituţiile cheie ce acţionează în domeniul prevenirii PTŞ
duce la un fel de “egoism “instituţional, deoarece diferite ministere care colectează date relevante
pentru PTȘ au în vedere doar nevoile lor particulare de informații și, prin urmare, datele
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colectate prin aceste eforturi pot servi doar scopurilor pentru care au fost inițial colectate; datele
sunt adesea furnizate separat către agenții diferite, chiar dacă seturile de date se bazează pe
aceleași date individuale (dezagregate); regulile de proprietate a datelor limitează utilizarea
optimă a informațiilor disponibile; datele agregate sunt mai dificil de verificat, fapt care creează
redundanță și date contradictorii;
- Asigurarea susţinerii financiare a programelor SDŞ şi ADŞ, prin accesarea Fondurilor
Europene pentru perioada 2014-2020;
- Accesarea programelor de finanţare pentru reabilitarea unităţilor de învăţământ (POR, Banca
Mondială);
- Încurajarea parteneriatelor public-privat în vederea înfiinţării de servicii educaţionale şi sociale
alternative;
- Creşterea vizibilităţii, dar şi a eficienţei activităţii mediatorului şcolar pentru romi, prin
extinderea reţelei de mediere şcolară, şi echiparea mediatorilor romi cu metodologii şi pachete de
instrumente relevante.
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