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IO3 – Realizarea unei metodologii comune de detectare a subiecţilor
abandonului şcolar şi identificarea nevoilor pentru remotivarea şi
integrarea lor
1. SCURT REZUMAT AL POLITICILOR GUVERNAMENTALE NAŢIONALE ÎN
VIGOARE; INTERPRETAREA ACESTUI ASPECT LA NIVEL LA NIVEL NAŢIONAL
ŞI REGIONAL
1.1 Politici naţionale
1.1.1. Descrierea succintă a situaţiei actuale
Părăsirea timpurie a școlii (PTȘ) este definită în România ca procentul tinerilor cu vârste
cuprinse între 18-24 de ani care au finalizat cel puțin nivelul secundar inferior (echivalentul
clasei a opta) și care nu mai urmează nicio altă formă de școlarizare sau formare profesională.
În ultimii zece ani, rata de PTȘ în România a scăzut constant și România și-a propus să
atingă ținta UE de 10% în 2017. Totuși, rata PTȘ a crescut, fapt ce a coincis cu criza financiară
globală din 2008-2009, anulând progresul anilor anteriori. Rata PTȘ a fost de 17,4% în 2013,
plasând România în urma a numai patru țări cu rate ale PTȘ mai mari: Italia, Portugalia, Spania
și Malta.
Ținta stabilită în Programul Național de Reformă 2014 este de a atinge un nivel al PTȘ de
11,3% în 2020. Această țintă este mai mare decât ținta europeană de 10%, dar se bazează pe o
evaluare mai realistă atât a perspectivelor de creștere economică, cât și a impactului așteptat al
implementării măsurilor menite să reducă rata de părăsire timpurie a școlii.
În România, părăsirea timpurie a școlii predomină mai ales în rândul anumitor grupuri
aflate în situație de risc, în special tineri din comunitățile rurale, tineri provenind din familii cu
venituri modeste, romi și alte minorități și elevi care au repetat cel puțin un an sau care au
abandonat. PTȘ este o problemă pregnantă mai ales în mediul rural. Peste 25% dintre persoanele
din zonele rurale au finalizat învățământul primar sau nu au finalizat niciun ciclu de educație
formală, în timp ce, în zonele urbane, numai 2,6% au niveluri similare de educație. Elevii săraci
rămân în urma celor mai înstăriți, iar accesul lor la învățământul secundar superior si postsecundar este limitat. Această discrepanță conține și un factor spațial important, din moment ce o
mare parte din familiile sărace provin din două dintre cele mai sărace regiuni: nord-estul si sudvestul României. Elevii de etnie romă se află în situație de risc din cauza condițiilor precare de
trai și a sărăciei; situația este și mai gravă pentru fetele de etnie romă, în parte din cauza
tradițiilor culturale. Cercetările recente au arătat că, din 597 de copii de etnie romă(cu vârste
între 7-11 ani) din familii cu cel puțin un copil în afara școlii, aproape jumătate dintre ei (44,2%)
nu participă la niciun program de educație sau formare profesională. Elevii cu dizabilități sunt, și
ei, în situație specială de risc de părăsire timpurie a școlii.
Conform datelor Ministerului Educației și Cercetării Științifice (MECS), există 5.191 de
elevi cu certificare pentru învățământul special care nu primesc sprijin educațional individualizat
(cel mai probabil din cauza numărului insuficient de cadre didactice de sprijin) și 1.137 de elevi
care beneficiază de servicii educaționale la domiciliu. Cu toate acestea, nu există informații
oficiale disponibile cu privire la numărul copiilor din această categorie care nu frecventează
școala; prin urmare, este dificil de estimat numărul real al persoanelor cu cerințe educaționale
speciale din rândul celor care părăsesc timpuriu școala.
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1.1.2. Politici guvernamentale în vigoare
Sistemul de învățământ a fost consolidat în repetate rânduri în ultimele decenii. Principalele
acte normative interne care direcţionează, reglează şi conturează cadrul legal al politicilor
naţionale în domeniul educaţional sunt:
 Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii
rome pentru perioada 2015-2020, aprobată prin HG nr.18/2015;
 Metodologia privind organizarea programului „A doua șansă pentru învățământ primar”,
aprobată prin Ordinul MECTS nr. 5248/2011;
 Metodologia privind organizarea procesului de învățământ în cadrul programului „A doua
șansă pentru învățământul secundar inferior”, aprobată prin Ordinul MECTS nr.5248/2011;
 Metodologia de organizare a programului „Școala după școală”, aprobată prin Ordinul
MECTS nr.5349/2011;
 Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar
de stat finanțat de la bugetele locale și de la bugetul de stat și emiterea avizului conform în
vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 20152016, aprobată prin Ordinul MEN nr.4894/2014.
Legea Educației Naționale, intrată în vigoare la începutul lui 2011, a introdus schimbări
în aproape toate domeniile educaționale: noi cicluri de învățământ și accent pe educația timpurie
a copiilor; trecerea către o programă bazată de competențe; noi sisteme de dezvoltare
profesională; strategii de evaluare; reforme privind finanțarea învățământului preuniversitar în
context descentralizat; clasificarea și ierarhizarea universităților; o nouă abordare privind
managementul universitar; și accent pe învățare pe tot parcursul vieții.
Principalele politici de intervenţie implementate de MECS, relevante pentru tematica
studiului actual, în scopul detectării subiecţilor abandonului şcolar, dar şi identificării nevoilor
acestora pentru remotivarea şi reintegrarea lor sunt următoarele:
A. Programe/politici de prevenţie a PTŞ (selecţie relevantă pentru tema în discuţie):
1. Furnizarea de manuale gratuite (disponibile şi în rromani), pe toată perioada
învăţământului obligatoriu de 10 clase;
2. Programul „Şcoală după Şcoală” (SDS) este un program complementar programului şcolar
obligatoriu, care oferă oportunităţi de învăţare formală şi non-formală, pentru îmbogăţirea
cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor, pentru consolidarea competenţelor dobândite, pentru
accelerarea învăţării, precum şi pentru învăţarea remedială. Programul se adresează atât elevilor
din învăţământul primar, cât şi elevilor din învăţământul secundar. În învăţământul primar,
programul SDS va cuprinde activităţi cu sprijin specializat (supraveghere şi îndrumare în
efectuarea temelor, recuperare şi remediere pentru elevii cu dificultăţi de învăţare activităţi de
cunoaştere, intercunoaştere, de dezvoltare personală) şi atelier /activităţi tematice şi alte activităţi
de tip recreativ.
În învăţământul secundar, programul SDS va cuprinde: pachetul de activităţi de
performanţă (pregătirea pentru participarea la competiţii şi olimpiade şcolare, concursuri
sportive, artistice, participarea la activităţi de cooperare europeană). Pachetul de activităţi de
sprijin include asigurarea de asistenţă psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în
învăţare, activităţi de suport pentru efectuarea temelor, activităţi remediale, consiliere
psihologică, servicii de logopedie. Pachetul de pregătire pentru viaţă include organizarea de
activităţi de dezvoltare personală (autocunoaştere, a învăţa să înveţi, abilităţi de comunicare), stil
de viaţă sănătos, consiliere pentru carieră, educaţie antreprenorială etc.).
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Programul (SDS) este conceput de fiecare unitate de învăţământ sub formă de proiect în
urma unei analize de nevoi, prin consultarea elevilor, reprezentanţilor legali, a cadrelor
didactice, a comunităţii locale şi a altor instituţii şi organizaţii partenere. Pe baza acestor
demersuri, unităţile de învăţământ stabilesc grupul ţintă al programului şi îl desfăşoară, după
terminarea orarului şcolar, în incinta şcolii. Acest program facilitează menţinerea în sistem a
potenţialilor subiecţi ai abandonului şcolar (în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat).
3. Programul „Educaţie Timpurie Incluzivă”, urmăreşte să asigure fiecărui copil
dreptul la educaţie şi dezvoltare, pentru a-i permite acestuia să-şi atingă potenţialul maxim şi să
beneficieze de un start bun in viaţă.
Mai precis, programul urmăreşte:
a) să contribuie la stabilirea cadrului necesar unei politici şi unei strategii pentru dezvoltarea
timpurie convergentă, care să coreleze programele din domeniile educaţiei, sănătăţii şi protecţiei;
b) să sporească gradul de acces la educaţia preşcolară pentru copiii cu vârste între 3 şi 6 ani,
inclusiv pentru copiii din grupurile defavorizate;
c) să îmbunătăţească calitatea educaţiei timpurii prin îmbunătăţirea curriculum-ului, prin
formarea profesorilor (atât iniţială, cât şi continuă) şi prin formularea unor standarde de
dezvoltare fizică, socială, cognitivă şi emoţională;
d) să ia măsuri în ce priveşte echitatea, astfel încât copiii din grupurile dezavantajate,
vulnerabile, să aibă acces egal la o educaţie de calitate în perioada timpurie;
e) să crească eficienţa sistemului educaţional prin introducerea unor soluţii alternative bazate pe
comunitate, pentru copiii din zonele rurale izolate.
Programele menţionate mai sus, Programul „Şcoală după Şcoală” (SDS) şi „Educaţie
Timpurie Incluzivă” sunt menite să asigure prevenţia PTŞ, funcţionând totodată ca veritabile
sisteme de avertizare pentru specialiştii din educaţie în legătură cu primele semne (deficienţe de
învăţare, carenţe academice, dificultăţi familiale etc.) care pot genera un viitor abandon şcolar.
B. 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. 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.
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. Bursa profesională nu se acordă în
următoarele situaţii:
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- pe o perioadă de o lună, dacă elevul are mai mult de 10 absenţe nemotivate în luna precedentă;
- pe o perioadă de 3 luni, dacă elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea
notei la purtare sub 7, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, sau dacă elevul înregistrează cel puţin 20 de absenţe nemotivate din
totalul orelor de studiu ori cel puţin 20% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/un
singur modul, cumulate pe an şcolar;
- pe o perioadă de 6 luni, dacă elevul înregistrează cel puţin 40 de absenţe nemotivate din totalul
orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/un singur
modul, cumulate pe an şcolar.
C. „Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România”
Spaţiul politic din România a revizuit perspectiva asupra PTŞ, tinde printr-o mult
aşteptată strategie naţională. În luna iunie a acestui an a fost aprobată de Guvernul României
„Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România”. Obiectivul pe termen
scurt al strategiei constă în implementarea unui sistem eficient de politici și măsuri de prevenire,
intervenție și compensare pentru a soluționa cauzele majore ale PTȘ, cu accent pe tinerii care se
află deja în grupa de vârstă 11-17 ani. Obiectivul pe termen mediu urmăreşte până în 2020,
reducerea la maximum 11,3%, a ratei de tineri între 18-24 de ani care au finalizat cel mult ciclul
de învățământ secundar inferior și care nu sunt înscriși în nicio formă de continuare a studiilor
sau formare profesională. Obiectivul pe termen lung vizează contribuirea la creșterea inteligentă
și incluzivă a României, prin reducerea numărului de persoane în risc de șomaj, sărăcie și
excluziune socială.
Principalele programe și măsuri propuse pentru a atinge obiectivele acestei strategii sunt
grupate în patru piloni strategici:
Pilonul 1: Asigurarea accesului la educație și la o educație de calitate pentru toți copiii;
Pilonul 2: Asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii; Pilonul 3:
Reintegrarea în sistemul de educație a persoanelor care au părăsit timpuriu școala;
Pilonul 4: Dezvoltarea sprijinului instituțional adecvat.
Pentru fiecare pilon, o serie de programe reprezentative stabilesc principalele linii
directoare și gama de măsuri necesare pentru a atinge obiectivele strategiei. În fig. nr. 1 sunt
incluse programele reprezentative, pe categorii:

1.2. O descriere a modului în care sunt puse în aplicare la nivel regional şi local planurile
Fig. nr. 2
naţionale şi şcolare
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Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada 2014-20201 include
prioritatea nr. 7, care vizează îmbunătăţirea calităţii în domeniile educaţie, sănătate şi incluziune
socială. În cadrul domeniului de intervenţie 1 „Creşterea calităţii învăţământului, inclusiv prin
dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi de formare”, una din direcţiile menţionate vizează
acţiuni întreprinse pentru reducerea abandonului şcolar. Strategia Integrată de Dezvoltare
Durabilă a judeţului Tulcea pe perioada 2014-2020 urmăreşte jaloanele Strategiei de Dezvoltare
a Regiunii Sud-Est. Raliindu-se la aceasta, Planul Operaţional al I.S.J. Tulcea pe anul şcolar abia
încheiat, 2014-2015, avea ca prim obiectiv general, asigurarea accesului tuturor copiilor la o
educaţie de calitate şi creşterea ratei de succes şcolar.
Conform distribuţiei geografice a factorilor de risc pentru PTŞ, judeţul Tulcea ocupă locul 14 din 42
de judeţe ale României. Această ierarhie s-a realizat în funcție de ratele de risc, de la cele mai
ridicate, la cele mai scăzute, selectate pe baza vulnerabilității lor față de domeniile cheie de risc:
populație rurală majoritară, zone cu densitate scăzută a populației, sărăcie și rate mari de repetenție și
abandon școlar2.

Fig. nr. 3: Distribuţia geografică a factorilor de risc pentru PTŞ, pe judeţe3
În acest context I.S.J. Tulcea a urmărit două obiective specifice care detaliau obiectivul
general amintit mai sus, prin care vizau reducerea PTŞ:
O.S.1. Reducerea absenteismului şi abandonului şcolar;
O.S.2. Includerea într-o formă de învăţământ a celor care au depăşit vârsta şcolarităţii.
Pentru atingerea acestor obiective specifice, I.S.J. Tulcea a elaborarat şi implementat planuri
operaţionale pentru gestionarea fenomenului absenteismului/abandonului şcolar atât la nivel de
inspectorat, cât şi la nivelul fiecărei unităţi şcolare şi monitorizarea aplicării acestora, prin acţiuni
precum:

1

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, „Strategia de Dezvoltare Regională 2014-2020”,
http://www.adrse.ro/Documente/Planificare/PDR/2014/Strategia.RegSE.2014.pdf, p. 11.
2
MECS, „Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România”, 2015, p. 53.
3
MECS, Anexe ale „Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România”, 2015, p. 36.
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A. Cercetarea cauzelor care generează abandonul şi elaborarea unor planuri adaptate de
măsuri pentru acestea (monitorizarea absenşelor, raportări periodice, inspecţii tematice, servicii
educaţionale sprijin pentru elevii aflaţi în risc de abandon şcolar şi a elevilor cu CES, prin
intermediul C.J.R.A.E.);
Centrul Judetean de Resurse si Asistenţă Educaţională Tulcea asigură asistenta
psihopedagogica si orientarea scolară şi profesională, prin cele 29 de cabinete
scolare/interscolare de asistenta psihopedagogică; servicii şi terapii logopedice, furnizate prin
cele 15 cabinete logopedice interscolare; servicii de evaluare complexa si diagnosticare a
gradului de deficienta pentru copiii, elevii si tinerii cu CES din invatamantul special, special
integrat si din invatamantul de masa, prin intermediul Serviciului de Evaluare si Orientare
Scolara si Profesionala, pe baza colaborarii dintre comisiile din cadrul C.J.R.A.E. si Comisia
pentru Protectia Copilului din cadrul Directiei Generale Judetene de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului.
In anul şcolar trecut 2014-2015, au beneficiat de serviciile specialistilor din CJRAE,
72,31% din populatia scolara a judetului Tulcea. Institutia reprezinta o unitate de invatamant
special integrat, subordonata Ministerului Educatiei Nationale, coordonată de Inspectoratul
Şcolar Judetean Tulcea si finanţată de Consiliul Judeţean Tulcea.
Elevii identificaţi de şcoală cu dificultăţi de învăţare sunt supuşi unei evaluări complexe, în
cadrul SEOSP. La finalul procedurii caie presupune colaborare trans-sectorială (CJRAE, şcoală,
CJAPP, cabinet medical şcolar, medici specialişti- dacă este cazul, ISJ- profesori itineranţi şi de
sprijin, Primărie- DJPCD, care realizează anchetele sociale) elevul fie este menţinut în structurile
învăţământului de masă, dar beneficiază de PEI (plan educaţional individualizat), fie este orientat
spre scoala specială.
B. Sprijinirea unităţilor de învăţământ în încheierea contractului de parteneriat educaţional cu
părinţii copiilor/elevilor (corespondenţa cu părinţii, participarea la întâlniri/lectorate cu părinţii);
C. Sprijinirea accesului elevilor romi /cu nevoi speciale în învăţământul postgimnazial;
D. Promovarea de proiecte cu parteneri locali privind educaţia şi sprijinirea copiilor romi şi
altor copii defavorizaţi;
E. Implicarea în organizarea unor forme de sprijin pedagogic pentru copiii/ elevii aflaţi în situaţii
de risc, tip „Şcoală după şcoală”, grădiniţă estivală ş.a.
Programul „Şcoală după şcoală”, ca formă de sprijin pedagogic pentru copiii/elevii
aflaţi în situaţii de risc s-a desfăşurat în anul şcolar 2014-2015 în doar trei şcoli din municipiul
Tulcea (Şcoala gimnazială „Al.Ciucurencu”, Colegiul Agricol „Nicolae Cornăţeanu” Tulcea şi
Grup Şcolar „Anghel Saligny” Tulcea). Din acest an şcolar programul SDS debutează, cu
finanţare europenă şi la Sulina, oraşul din Delta Dunării. În judeţul Tulcea nu există SDS pentru
ciclul gimnazial.
F. Continuarea programelor de sprijin social („Lapte şi corn”, „Bani de liceu”, rechizite şcolare,
bursa profesională);
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. Măsura de acordare a ajutorului
comunitar pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate are drept obiectiv principal
favoriizarea consumului de lapte de către copiii din instituţiile de învăţământ beneficiare,
conform Regulamentelor Comisiei Europene.
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G. Organizarea şi monitorizarea claselor cu învăţământ seral şi frecvenţă redusă şi extinderea
învăţământului tip „A Doua Şansă” în 12 şcoli din judeţ.
Conform datelor I.S.J. Tulcea, în anul şcolar 2012-2013 au funcţionat în judeţul Tulcea 4
clase ADŞ primar şi 3 clase ADŞ secundar inferior, cu un total de 137 de cursanţi. În anul şcolar
2013-2014 au funcţionat 4 clase ADŞ primar şi 6 clase ADŞ secundar inferior, cu un total de 127
de cursanţi4.
Politica absenţelor
Fiecare şcoală din România realizează lunar, către ISJ-uri, iar acestea către MECS,
înregistrarea, monitorizarea, centralizarea şi raportarea absenţelor. În funcşie de situaţia existentă
(număr total de absenţe, cuantumul celor nemotivate etc.), ISJ Tulcea organizează şi desfăşoară
inspecţii tematice teritoriale pentru verificarea modului de gestionare a fenomenului de
absenteism la nivelul unităţilor de învăţământ, incluzând următoarelor aspecte:
- Verificarea documentelor persoanei responsabile cu monitorizarea absenţelor la nivelul
unităţilor de învăţământ;
- Verificarea modului de raportare a absenţelor lunare de către învăţători şi diriginţi;
- Verificarea existenţei statisticilor şi a analizelor comparative la nivelul unităţilor de învăţământ;
- Verificarea măsurilor concrete aplicate în vederea reducerii absenteismului în cazul
elevilor/claselor unde s-au acumulat multe absenţe.
- Aplicarea sancţiunilor conform regulamentului şcolar, în funcţie de numărul de absenţe
înregistrat de fiecare elev şi pierderea unor facilităţi.
De exemplu, familiile cu un venit lunar net pe membru de familie mai mic de 530 lei,
beneficiazã de alocatie pentru sustinerea familiei doar în conditiile în care copiii frecventează
fără întrerupere cursurile unei forme de învãtãmânt si nu înregistreazã absenţe nemotivate care să
conducã la scãderea sub 8 a notei la purtare. Actul normativ prevede diminuarea cu 20% a
cuantumului alocaţiei pe o perioadã de 3 luni, în cazul în care cel putin un copil din familie
înregistreazã un numãr de absente nemotivate cuprinse între 10 si 19, respectiv diminuarea cu
50% a alocaţiei în situatia în care cel putin un copil înregistreazã 20 de absente nemotivate. În
cazul în care cel putin un copil înregistreazã peste 20 de absenţe, plata alocatiei pentru sustinerea
familiei pentru toti copiii aflati în întretinere, se suspendã pe o perioada de 6 luni. Diminuarea,
respectiv suspendarea plãtii acestor drepturi se face în urma transmiterii situatiei scolare de cãtre
Inspectoratul Şcolar Judeţean.
1.3. Ambiţii politice naţionale şi proiecte naţionale
Reducerea PTȘ este esențială pentru atingerea mai multor obiective cheie din Strategia
Europa 2020. Este important să fie luate în considerare ambele obiective: de „creștere
inteligentă”, prin îmbunătățirea nivelurilor de educație și formare, și de „creștere incluzivă”, prin
evidențierea PTȘ ca factor de risc major pentru șomaj, sărăcie și excluziune socială. Chiar și
obiectivul de creștere susținută, care pune accentul pe eficiența resurselor, sustenabilitatea și
competitivitatea mediului, este afectat de PTȘ, care va compromite competitivitatea oricărei
economii, dacă nu este ținută sub control.
Capacitatea guvernului de a monitoriza și a soluționa PTȘ este serios limitată de lipsa de
fundamentare bazată pe analiza datelor concrete. Acest lucru este accentuat și de faptul că, în
ciuda repetatelor investiții și inițiative sprijinite de cooperarea tehnică internațională, Sistemul
Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) al MECS nu este încă total funcțional,
4
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8

nu furnizează date complete pentru toți elevii din sistemul de învățământ și necesită actualizare.
Recent, s-a asigurat finanțarea prin PODCA (4 milioane de euro) pentru reproiectarea SIIIR la
nivel național, pentru toate sectoarele din învățământ. Cu toate acestea, proiectul ar trebui să
acopere unele zone critice, pentru a evita problema care contribuie de obicei la eșecul proiectelor
de acest fel, și anume: aceea că directorii de școală și inspectorii școlari trebuie să găsească
utilizări practice pentru datele pe care le colectează și să devină responsabili de furnizarea datelor
corecte și în timp util către SIIIR. În consecință, este nevoie de schimbări în paralel în sistemele
de management și procedurile administrative (la nivel național, regional și de școală). Sistemul
ar trebui să fie în măsură să genereze rapoarte corecte, valide și de calitate, la intervale adecvate,
pentru a documenta mai bine procesul de luarea deciziilor, la toate nivelurile.
Amintita Strategie pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România, care va
începe să se aplice din acest nou an şcolar 2015-2016, se doreşte a fi un răspuns integrat și o
strategie guvernamentală complexă şi holistică, marcând un final al abordărilor fragmentate și
insuficient coordonate referitoare la PTȘ, predominante în țară. În plus, față de furnizarea unui
răspuns integrat din partea guvernului, sunt necesare, din perspectiva politicii educaționale,
intervenții integrate la toate nivelurile de învățământ direct legate de PTȘ: educația timpurie,
învățământul primar, învățământul secundar inferior și învățământul secundar superior, inclusiv
legăturile adecvate cu alte strategii educaționale cheie pe care MECS le dezvoltă, în special cele
referitoare la dezvoltarea capacității administrative a MECS, învățarea pe tot parcursul vieții și
învățământul superior.
Una din priorităţile a strategiei propuse este elaborarea de politici bazate pe date concrete
și eficiente din punct de vedere al costurilor pentru combaterea PTŞ. Această strategie va
necesita colectarea și păstrarea datelor adecvate și fiabile pentru a permite analiza la nivel local,
regional și național. Elaborarea sistemelor de avertizare și intervenție timpurie va necesita
informații fiabile, corecte și actualizate la nivel de școală, inclusiv cu privire la ratele de abandon
și repetenție, perioada de tranziție între nivelurile de educație, ratele de înscriere și absolvire, precum
și date cu privire la absenteismul școlar și comportamentul de evitare a școlii.
Asigurarea sustenabilităţii se va face prin elaborarea de mecanisme de finanțare pe
termen lung, care să asigure stabilitate și sustenabilitate financiară, indiferent de durata
proiectelor finanțate de donatori externi sau din fonduri UE și prin consolidarea relației cu
principalii factori interesați (profesori, inspectori, părinți, elevi, autorități ale administrației
publice locale, angajatori), pentru a asigura participarea lor la elaborarea și implementarea
strategiei propuse.
Din perspectiva temei studiului nostru, se impune pilonul 3 al Strategiei pentru
reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România, care vizează asigurarea unei oferte adecvate
de programe educaționale de tip A Doua Șansă (ADȘ). În acest sens strategia menţionată işi
propune ca măsură, realizarea unei arii mai extinse de aplicare a programelor de tip ADȘ la
nivelul fiecărui inspectorat școlar și al municipiului București și de îmbunătățire a calității prin
intermediul unei mai bune programări, al unor materiale calitativ superioare și al unei formări
îmbunătățite a cadrelor didactice (inclusiv pentru programele „A Doua Șansă” - secundar
inferior, cu stagii de practică). Această măsură se axează pe accesul la programele A Doua
Șansă, a cărui provocarea constă, în a se elabora, în continuare, materiale și metode de predare
care răspund nevoilor particulare ale cursanților, dar care respectă, în același timp, curriculumul
de bază, dar și pe servicii post-program care să sprijine cursanții în găsirea unei slujbe adecvate
sau în continuarea studiilor. În lipsa unui astfel de sprijin post-program, absolvenții riscă să nu
identifice traseul potrivit spre piața muncii.
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O altă iniţiativă politică recentă se referă la propunerea legislativă „Primul loc de
muncă”. În expunerea de motive se precizează că în luna ianuarie 2015, în România se găseau
înregistraţi 493.415 şomeri, din care 71.678 şomeri sub 25 de ani. Propunerea legislativă vizează
faptul că angajatorii care încadrează persoane aflate în căutarea primului loc de muncă, pe
perioadă nedeterminată, tineri, între 16-29 de ani, să beneficieze de la Bugetul Asigurărilor pentru
Stat de un ajutor financiar egal cu valoarea salariului de bază minim brut garantat în plată şi de
scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori (pentru aceste
persoane), pentru o perioadă de 18 luni. Condiţia esenţială este ca raporturile de muncă cu cei
angajaţi să dureze minim 36 de luni de la data încheierii lor.
2. ANALIZA PUNCTELOR PUNCTELOR TARI, A PUNCTELOR SLABE ŞI
EFICIENŢA PREVEDERILOR ACTUALE ÎN REGIUNEA PROPRIE
2.1. Puncte tari ale sistemului şi ale cooperării trans-sectoriale
- Existența unei strategii naţionale privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii care va asigura o
abordare coerentă și coordonată a problematicii PTŞ (combinând măsuri de prevenire, intervenție
și compensare, adresate grupurilor care sunt supuse celui mai mare risc de a părăsi timpuriu
școala), concomitent cu atingerea țintelor ambițioase ale agendei naționale și ale strategiei
Europa 2020;
- Implicarea, alături de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS), ca actorul cheie
în implementarea intervențiilor privind PTȘ, şi a altor numeroase 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), Inspectoratul
Școlar Județen Tulcea, care joacă un rol cheie în reprezentarea MECS la nivel local și în
asigurarea implementării politicilor naționale școli, 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 al mun. Tulcea
ocupă un rol principal şi definitoriu;
- Existenţa unei experienţe bogate şi utile acumulate prin participarea la activități privind PTȘ,
implementate de MECS (OI POSDRU) în perioada de programare anterioară (2007-2013) prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU);
- Existenţa şi accesarea, la nivel local a unor programe de finanţare pentru reabilitarea unităţilor
de învăţământ din Tulcea (POR, Banca Mondială);
- Existenţa unei reţele de învăţământ este bine dezvoltate (în judeţ sunt 151 de unităţi şcolare, din
care 83 de unităţi cu personalitate juridică5), care este, în mare parte, reabilitată, prin proiectele
cu finanţare mixtă, externă şi guvern;
- Colaborarea eficientă a instituţiilor şcolare şi a I.S.J. Tulcea cu instituţii ale administraţiei
publice locale care derulează Fonduri Structurale;
- Existenţa în majoritatea şcolilor, îndeosebi, din mediul urban a unui nucleu de cadre didactice
cu potenţial metodico-ştiinţific foarte bun;
- Derularea de parteneriate educaţionale cu instituţii publice, ONG-uri;
- 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;
5
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- Existenţa programului „Şcoala după Şcoală” pentru ciclul primar în cel puţin 2 şcoli din
municipiul Tulcea şi funcţionarea alternativei „Step by Step” (cu program între orele 8,00 –
16,00) atât în municipiul Tulcea, cât şi în restul judeţului;
- Asigurarea accesului la Internet a majorităţii unităţilor, cu impact pozitiv în informare şi
comunicare;
- Promovarea alternativelor educaţionale şi a învăţământului particular în judeţul Tulcea.
2.2. Puncte slabe ale sistemului şi ale cooperării trans-sectoriale
- Nivelul redus de finanţare al educaţiei din România (printre cele mai scăzute din Europa,
conform datelor Eurostat din 2009), alocarea pentru educație, ca procent din bugetul de stat, fiind
mai redusă comparativ cu media UE;
- Lipsa schimbului de informații și inconsistența colectării și raportării datelor de către
instituţiile cheie ce acţionează în domeniul prevenirii PTŞ şi a abandonului şcolar: diferite
ministere care colectează date relevante pentru PTȘ au în vedere doar nevoile lor particulare de
informații și, prin urmare, datele 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;
- Lipsa tehnologiilor de acces și a tehnologiilor și dispozitivelor asistive în procesul de
învățământ;
- Insuficiența serviciilor de sprijin oferite în cadrul sistemului de învăţământ;
- Lipsa transportului adaptat în anumite zone rurale al judeţului Tulcea;
- Slaba conștientizare a familiei cu privire la importanța dezvoltării potențialului
copilului/tânărului cu dizabilități;
- Inerţia familială care caracterizează familiile de romi;
- Coordonare insuficientă a diferitelor instituţii implicate alături de MECS, în acţiuni şi proiecte
implicând intervenții privind PTȘ;
- Absorbția scăzută a fondurilor UE în Tulcea, disponibile în ultima perioada de programare,
justificată de blocaje instituționale și procedurale, evidenţiate de activitățile de audit și evaluările
recente;
- Slaba reprezentare şi dezvoltare a societăţii civile în mediul rural, majoritatea ONG-urilor
funcţionând în mediul urban;
- Existenţa discrepanțelor educaţionale dintre mediul urban și mediul rural, chiar dacă mai reduse
decât în anii anteriori;
- Oferta şcolară de la nivelul judeţului Tulcea se armonizează parţial cu piaţa muncii, generând
dezechilibre între cerere şi ofertă;
- Baza didactico-materială a şcolilor din judeţul Tulcea, aflate în mediul rural, este precară,
influenţând calitatea serviciilor educaţionale directe şi de sprijin;
- Numărul în creştere a cazurilor de abandon şcolar şi frecvenţa şcolară redusă din motive
financiare, mai ales în cazul învăţământului liceal şi tehnic;
- Accesul limitat al tinerilor din învăţământul rural la oferta educaţională;
- Dotarea insuficientă/depăşită a bibliotecilor şcolare/centrelor de documentare cu materiale utile
procesului didactic şi perfecţionării cadrelor didactice, mai ales în mediul rural;
- Utilizarea insuficientă a dotărilor primite (videoproiector, calculatoare, etc.) în cadrul unităţilor
şcolare.
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2.3. Oportunităţi
- Creşterea calităţii parteneriatului social, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru
dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional; dezvoltarea permanentă a parteneriatului la nivel
regional prin PRAI, la nivel judeţean prin PLAI şi la nivelul şcolilor prin PAS, conferind
posibilitatea diversificării pregătirii profesionale a elevilor, în cadrul învăţământului liceal
tehnologic şi postliceal, în calificări cerute de piaţa muncii;
- Existenţa programelor naţionale, regionale şi europene în diverse domenii educaţionale şi
sociale;
- Dezvoltarea sistemelor TIC şi a gradului a acestor tehnologii în educaţie;
- Încurajarea parteneriatelor public-privat în vederea înfiinţării de servicii educaţionale şi sociale
alternative;
- Ofertă bogată privind formarea şi perfecţionarea continuă a personalului didactic şi didactic
auxiliar, prin schimburi de experienţă şi participarea la cursuri şi seminarii;
- Existenţa programelor de finanţare pentru reabilitarea unităţilor de învăţământ (POR, Banca
Mondială);
- Existenţa Fondurilor Europene pentru perioada 2014-2020, ce pot fi accesate pentru rezolvarea
problemelor interne ale sistemului.
2.4. Ameninţări:
- Riscul continuării creşterii abandonului şcolar ca urmare a dificultăţilor economice cu care se
confruntă regiunea în contextul crizei economice globale şi a lipsei perspectivelor optimiste de
pe piaţa muncii;
- Riscul dispariţiei unor şcoli din localităţile rurale ca urmare a scăderii numărului de copii din
aceste zone;
- Declinul demografic şi îmbătrânirea populaţiei care au efecte negative asupra societăţii în
general, ducând la o creştere alarmantă a gradului de dependenţă demografică;
- Întreruperea/diminuarea unor programe naţionale de finanţare, ca urmare a crizei economice
mondiale;
- Migraţia cadrelor didactice spre medii de viaţă mai avantajoase (urban, străinătate)
- Lipsa de expertiză în identificarea unor surse suplimentare de finanţare, în condiţii de
sustenabilitate, pentru realizarea unor proiecte şi programe de anvergură în domeniul educaţiei în
general şi PTŞ în special.
2.4. Discuţie. O analiză a eficienţei proiectului în desfăşurare, colaborări regionale şi
rezultate
 Asociația „Mâini Întinse”, unul din ONG-urile din mun. Tulcea, în parteneriat cu
Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea implementează proiectul intitulat „Doi la
puterea Noi” în cadrul apelului COERENT din Programul RO10 „Copii și tineri aflați în
situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și
pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale” cu
finanțare din Mecanismul Financiar al SEE 2009 – 2014.
Consiliul Județean Tulcea salută implementarea unor astfel de proiecte având drept
public țintă categoriile defavorizate din Delta Dunării. Proiectul „Doi la puterea Noi” răspunde,
în mare măsură, nevoilor identificate de Banca Mondială în Strategia de Dezvoltare Integrată a
Deltei Dunării. Astfel, Consiliul Judeţean Tulcea a participat la o masă rotundă pentru a căuta
modalităţi de cooperare între furnizorii publici și furnizorii privați cu scopul identificării și
promovării programelor de incluziune socială pentru copiii în situați de risc din Delta Dunării
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menţionând astfel că, prin intermediul Instrumentului Integrat de Investiții Teritoriale, județul
Tulcea va beneficia de fonduri pentru abordarea acestui tip de problematică, odată ce Programele
Operaționale Sectoriale vor fi aprobate.
Printre obiectivele acestui proiect „Doi la puterea noi” se numără și crearea unei rețele
județene în vederea promovării programelor de incluziune socială, rețea la care Consiliul
Județean Tulcea a considerat oportun să adere.
 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.
 O altă iniţiativă viitoare este deschiderea unei axe Cultură – Educaţie-Învăţământ, prin
intermediul Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice,
pentru obiective de interes general, astfel încât ONG-urile să fie eligibile în utilizarea fondurilor
pentru reducerea abandonului şcolar.
 Consiliul Judeţean Tulcea deja finanţează un proiect „Cultură pentru toți!”, iniţiat de
Asociația Psihologilor Antreprenori Tulcea. Proiectul face parte din programul finanţărilor
nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, pe anul 2015, în cadrul domeniului „Cultură”.
Scopul proiectului este creşterea gradului de implicare a copiilor din Tulcea în activităţi
care valorifică artele plastice. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă conservarea şi
promovarea valorilor culturale ale județului Tulcea.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt dezvoltarea de competenţe artistice pentru un
grup de 20 de copii din municipiul Tulcea cu probleme de integrare, prin ergoterapie (lucru
manual) şi pictură, organizarea unei expoziţii cu minim 20 de lucrări (picturi, bricolaj etc.),
inspirate de specificul cultural al judeţului Tulcea, realizate de realizate de aceştia.
Proiectul „Cultură pentru toţi” se desfăşoară în perioada 1 august -15 decembrie 2015 şi
include următoarele activități: promovare proiect (1 august-15 decembrie 2015), ateliere de
ergoterapie şi pictură găzduite de Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean,
principal partener al proiectului, la Muzeul de Artă şi Casa Avramide din municipiul Tulcea,
servicii de consiliere ergoterapie (1 septembrie-30 noiembrie 2015) ; Organizarea expoziţiei
„Cultură pentru toţi !” ( 1-15 decembrie 2015), care va promova rezultatele proiectului într-o
locaţie publică, în prezenţa micilor artişti, colegilor de şcoală şi părinţilor acestora,
reprezentanţilor finanţatorului şi societăţii civile.
Valoarea proiectului este de 9110 lei (RON) din care 8100 reprezintă suma
nerambursabilă din bugetul Judeţului Tulcea, iar 1010 reprezintă contribuţia din partea A.P.A.T.
Ca promotor al proiectului, Asociația Psihologilor Antreprenori Tulcea şi-a propus ca, prin
diferite acțiuni precum dezvoltarea şi implementarea programelor de consiliere psihologică,
psihoterapie şi asistenţă psiho-socială destinate nevoilor specifice ale persoanelor, familiilor şi
comunităţilor aflate în dificultate, să susţină integrarea acestora în viaţa economică, socială şi
culturală a societăţii şi să le asigure dreptul la o viaţă autonomă, împlinită şi demnă.
Iată în continuare prezentarea succintă a altor proiecte incheiate sau încă în desfăşurare,
reliefând exemple de colaborări regionale.
 Denumirea proiectului: „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
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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 platform este deschisă nu doar elevilor, ci şi cadrelor didactice interesate. În
cadrul proiectului există 4 Centre Suport pentru Educaţie Permanentă (CSEP) şi 8 Centre
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/
 Denumirea proiectului: Bursa Vodafone Sulina (aprilie 2014-aprilie 2015)
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.
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.
 Denumirea proiectului: „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
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,
tâmplarie, agricultură eco, împletituri de papură/răchită și olărit), care să le ofere un avantaj
competitiv. În paralel, proiectul își propune să sensibilizeze opinia publică cu privire la
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dificultățile întâmpinate de foștii deținuți în cursul reintegrării în societate și la opțiunile acestora
de a-și construi o viață decentă.
 Denumirea proiectului: EVRICA - Educaţie pentru Viaţă şi Responsabilizare
Individuală prin programe de Cetăţenie Activă pentru tinerii din România proiect finanţat
de Fondul Social European prin Autoritatea de Management Programul Operaţional Sectorial
“Dezvoltarea Resurselor Umane”, 2010-2013)
Beneficiar: Fundaţia Tineri pentru Tineri
Partener național unic: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) şi
implicit, la nivel local, ISJ Tulcea, CJRAE Tulcea şi liceele implicate (Colegiul Economic “Delta
Dunării” , Colegiul Dobrogean “Spiru Haret”, Liceul Teoretic “Grigore Moisil”, Grup Şcolar
“Brad Segal “Tulcea etc. )
Grup ţintă: consilieri şcolari - educatori între egali, personal implicat în furnizarea de servicii
alternative - elevi din învăţământul preuniversitar (15-25 de ani)
Locaţii de implementare: Botoşani, Braşov, Brăila, Bucureşti, Constanţa, Dâmboviţa, Ialomiţa,
Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Teleorman, Tulcea, Timiş, Vaslui.
Scopul proiectului: Dezvoltarea de mecanisme şi instrumente pentru asigurarea accesului
elevilor din 15 judeţe la educaţie de tip nonformal de calitate şi la competenţe cheie europene de
cetăţenie activă
În cadrul proiectului s-au proiectat şi desfăşurat cursuri de educaţie pentru viaţa de familie, sau elaborarat şi implementat de standarde în educaţia nonformală şi informală realizată
prin intermediul abordării “educaţie între egali”, prin educaţia nonformală şi prin selectarea şi
instruirea a 1350 elevi ca educatori între egali. Proiectul s-a derulat în 270 şcoli (6 şcoli/ jud) a
1080 sesiuni de informare cu privire la menţinerea sănătăţii prin practicarea şi
exersarea comportamentului responsabil şi de implicare a acestora în viaţa comunităţii, prin ore
de educaţie pentru viaţa de familie pentru 21600 elevi şi derularea de 360 activităţi de
educaţie nonformală şi informală pentru informarea şi conştientizarea de către 18000 adolescenţi
şi tineri
La nivel local, sustenabilitatea proiectului este asigurată de continuarea programului
EVRICA sub forma cursurilor de “Educaţie pentru Viaţa de Familie” (EVF) la nivelul liceelor
din oraş şi din judeţ.
 Denumirea proiectului: „Şi tinerii romi vor să înveţe!”(2010-2012)
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.
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3.
DEZVOLTAREA
UNEI
ABORDĂRI
MULTIFACTORIALE
PENTRU
IDENTIFICAREA,
REMOTIVAREA,
ŞI
INTEGRAREA
CELOR
CARE
ABANDONEAZĂ TIMPURIU ŞCOALA
3.1. Cum poate cooperarea între diferiţii actori să devină mai eficientă şi mai funcţională?
Dificultatea abordării multifactoriale a PTŞ provine, pe de o parte din complexitatea în
sine a problemei şi a implicaţiilor acesteia (nu doar educaţionale, ci profund sociale,
ocupaţionale etc.), pe de altă parte, din multitudinea instituțiilor cheie la nivel central, regional și
local, care sunt implicate, într-o măsură mai mică sau mai mare, în formularea și implementarea
de politici privind PTȘ.
Actorii interesați la nivel central, regional și local de domeniul educațional sunt conștienți
de provocarea pe care o declanșează PTȘ și au luat măsuri pentru soluționarea aspectelor pe care
le incumbă această provocare, prin conceperea și implementarea unor programe educaționale, în
special prin cele implementate de MECS (OI POSDRU) în perioada de programare anterioară
(2007-2013), prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU).
Cu toate că aceste activități oferă lecții importante privind PTȘ, pentru proiectarea următoarei
runde de programe, există numeroase alte instituții implicate în inițiativele privind PTȘ.
Răspunsurile acestor instituții rămân necoordonate, în mare parte, ele interacționând prin
intermediul unor rețele ad hoc, complexe.
PTȘ impune un răspuns pe termen lung, un angajament susținut, alături de o coordonare
puternică din partea tuturor actorilor cheie. Strategia pentru reducerea părăsirii timpurii a
şcolii în România, care va începe să se aplice din acest nou an şcolar 2015-2016, se doreşte a fi
un răspuns integrat și o strategie guvernamentală complexă şi holistică, prin care să se realizeze
un parteneriat extins, în care să devină posibilă cooperarea şi acţiunea comună, conform
competenţelor şi atribuţiilor legale, dar şi conform responsabilităţilor specifice între parteneri din
diversele instituţii urmărind atingerea aceluiaşi obiectiv comun. Aplicarea ei va fi un bun
exemplu a ceea ce înseamnă cooperarea inter-instituţională şi trans-sectorială, susţinută între
parteneri egali, cu atribuţii şi responsabilităţi diferite, dar care contribuie în mod particularizat la
diminuarea şi ameliorarea fenomenului PTŞ, demonstrându-şi, în timp, influenţa benefică la
nivelul întregii societăţi.
În acest context instituţional complex se pot formula câteva direcţii de îmbunătăţire a
cooperării între diferiţii actori sociali implicaţi în abordarea fenomenului PTŞ:
- Crearea unei interfaţe web comune de comunicare între ministerele implicate (MECS, MFP,
MMFPSPV, MFE), care să permită colectarea unor date relevante pentru fenomenul PTŞ, dar şi
stocarea acestora, pentru a răspunde, fie şi parţial,
nevoilor informaționale ale mai multor părți, din cadrul sau din afara sistemului de învățământ
(inclusiv organisme oficiale, directori de școală, asociații profesionale, ONG-uri, cadre didactice
etc.);
- Crearea unor modalităţi colaborative trans-sectoriale şi a unor mecanisme îmbunătăţite de
colectare şi analiză a datelor (atât a celor administrative, cât şi a celor provenind din cercetări), în
efortul de a se asigura faptul că toate ministerele și departamentele au baze de date
interoperabile, situaţie în care datele necesare ar fi uşor de accesat şi, în plus, s-ar crea economii
semnificative;
- Diversificarea ofertei educaţionale, prin extinderea oportunităţilor de educaţie și pregătire
profesională, dincolo de vârsta la care se termină învăţământul obligatoriu , care poate influenţa
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comportamentul tinerilor și al familiilor acestora și poate duce la rate mai mari de finalizare a
ciclului secundar superior;
- Promovarea unor politici active de desegregare și acordarea unui sprijin suplimentar școlilor
din zonele defavorizate, sau care au un număr mare de elevi care vin din medii defavorizate, din
punct de vedere social și economic, le vor ajuta pe acestea să își diversifice componenţa socială
și să își diversifice oferta educaţională;
- Sporirea flexibilității și a permeabilităţii traseelor educaţionale, de exemplu prin modularizarea
cursurilor sau alternarea orelor de învăţare cu orele de practică; o astfel de variantă ar veni mai
ales în sprijinul acelor elevi cu performanţe mai scăzute. Mai mult, preîntâmpinarea repetării
anului școlar și înlocuirea acestei formule cu una în care să primeze sprijinul individual, flexibil
a fost asociată cu o rată mai scăzută a părăsirii timpurii a şcolii.
- Consolidarea rutelor de formare profesională și sporirea atractivităţii și flexibilităţii acestora le
oferă alternative credibile elevilor care sunt mai expuși fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.
Prevederile ÎPT (domeniul educaţiei și al formării profesionale), bine integrat în sistemul general
de educaţie și formare, permit utilizarea de rute alternative în cadrul educaţiei secundare și
terţiare.
3.2. Proiecte de colaborare adecvate pentru viitorul set de instrumente
a. Centrul Multifuncţional de Asistenţă Socială „Aproape de Tine” a fost creat în cadrul
proiectului „Pauze Scurte” Ro2013_C4_26 care urmărește dezvoltarea capacității Asociației
“Mâini Întinse” de a furniza servicii sociale copiilor cu dizabilități, cu CES și familiilor lor din
municipiul Tulcea.
Proiectul „Pauze Scurte”, finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului
ONG în România, răspunde unei nevoi identificate din comunitatea tulceană și este implementat
de Asociația Mâini Întinse în parteneriat public-privat cu Direcția de Asistență și Protecție
Socială Tulcea în perioada 01.07.2014 – 31.12.2015. Astfel, se va dezvolta un serviciu social
inovativ și va crește capacitatea Asociației “Mâini Întinse” de a furniza servicii sociale. S-a
urmărit
crearea, dezvoltarea și furnizarea serviciului social tip „Pauze Scurte”, care să
contribuie la creşterea calităţii vieţii a 40 de copii cu dizabilități, cu cerințe educative speciale și
a familiilor lor din Tulcea şi dezvoltarea unei rețele locale de lucru în vederea acordării de sprijin
și de programe de incluziune socială pentru copii cu dizabilități, cu cerințe educative speciale și
pentru familiile lor.
b. Denumirea proiectului: „Acces pentru Copii și Tineri la a Învăța pentru Viață – ACTIV”
(proiect POSDRU 2014-2015)
Aplicant: Inspectoratul Școlar Județean Tulcea
Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Brăila și Concept Electronics S.R.L.
Obiectivul general al proiectului: Creşterea numărului de copii/tineri reintegraţi în sistemul de
învătământ care finalizează cel puţin ciclul primar de şcolaritate şi susţinerea preşcolarilor şi
elevilor proveniţi din comunităţi dezavantajate din judeţele Tulcea şi Braila, prin operaţiuni
integrate, pentru reducerea abandonului şcolar şi a riscului de părăsire timpurie a şcolii
Exprimat în cifre, proiectul „Acces pentru Copii și Tineri la a Învăța pentru Viață –
ACTIV” se prezintă astfel:
 360 de tineri și adulți reintegrați în sistemul de educație prin programul ”A Doua Șansă”,
120 de persoane instruite pentru oferirea de cursuri în cadrul programului ”A Doua Șansă” ,
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 4 centre de asistență socio-educativă, CASE, dotate cu tehnologii moderne pentru tinerii din 4
comunități dezvantajate din județele Tulcea și Brăila,
 200 de elevi, 100 de preșcolari și părinții acestora, consiliați pentru prevenirea abandonului
școlar.
c. Centrul de Îngrijire, Supraveghere şi Educaţie Timpurie „Sibell”
Centrul de Îngrijire, Supraveghere şi Educaţie Timpurie „Sibell” este un proiect cu
fonduri europene finanţat prin mecanismul financiar SEE 2009-2014 în cadrul Programului
RO11 „Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată” .
Acest proiect a fost selectat pentru finanțare și se află în stadiul de semnare a contractului de
finanțare. Suma solicitată prin cererea de finanțare este de 354.739 Euro. Imobilul în care se va
organiza şi unde va funcţiona centrul a fost dat în administrarea D.A.P.S. prin hotărâre a
Consiliului Local. După realizarea activităţilor de renovare şi dotare cu echipamente şi mobilier
centrul va fi funcţional la nivelul standardelor europene și în urma implementării proiectului,
centrul nou înfiinţat va reprezenta un model de bună practică în îngrijirea şi educaţia incluzivă a
copiilor.
Obiectivul principal al centrului este de a asigura servicii integrate de îngrijire şi
supraveghere copiilor din municipiul Tulcea în vârstă de până la 3 ani şi implementarea
programelor de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor şi potenţialului de dezvoltare al
acestora.
Grupul ţintă este alcătuit din 70 de copii cu vârste cuprinse între 0 şi 3 ani, din
municipiul Tulcea, din care 20 copii sunt de etnie romă. Prin acordarea de servicii integrate –
sociale, educaţionale, medicale şi de supraveghere specializată se armonizează viaţă personală cu
cea profesională. Părinţii pot desfăşura activităţi profesionale, iar copilului i se asigură un mediu
sigur pentru a se dezvolta, astfel încât beneficiile se reflectă atât asupra copilului cât şi asupra
familiei. Beneficiarul indirect al acestui nou serviciu înfiinţat este reprezentat de întreaga
comunitate locală, respectiv membrii colectivităţii locale, instituţiile administraţiei publice
locale, precum şi alte instituţii şi servicii publice ori private de interes local, societăţi comerciale.
4. ANALIZĂ DE BUNE PRACTICI DE LA PARTENERII INTERNAŢIONALI
4.1. Comparaţie cu exemplele partenerilor internaţionali din cadrul O1 şi Bune Practici
4.1.1. Consiliul Provinciei Østfold: Un exemplu de cooperare între Serviciul Norvegian de
Muncă și Asistență Socială, autoritățile de ocupare a forței de muncă (NAV) şi instituţiile de
învăţământ secundar superior, în scopul reducerii abandonului şcolar
Acest proiect oferă o modalitate eficientă de identificare la timp a posibililor subiecţi ai
unui viitor abandon şcolar şi intervenţie specializată pe caz. Faptul că în şcoala din ciclul superior din
învățământul secundar, există un consilier aparţinând Serviciului Norvegian de Muncă și Asistență
Socială şi autorităților de ocupare a forței de muncă (NAV), dar om al şcolii, pentru că îşi desfăşoară
activitatea în cadrul acesteia, este benefic pentru sistemul de ănvăţământ în ansamblu. Elevul are la
cine să apeleze oricând, chiar dacă consilierul propriu-zis al şcolii este ocupat. Intervenţia este
punctuală şi la momentul oprtun, indiferent de caracteristicile acesteia (probleme psihologice,
consum de substanţe interzise, probleme familiale etc.) Şcoala beneficiază de existenţa acestui
serviciu cu rol de detecţie şi corijare/rezolvare a situaţiei de către un specialist social, iar cadrele
didactice şi părinţii copilului sunt, de fapt, beneficiari indiirecţi ai acestei intervenţii.
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La noi în România, o astfel de iniţiativă ar fi utilă. Pentru a argumenta această afirmaţie
este necesar să prezint câteva aspecte din sistemul de învăţământ românesc. Consilierii şcolari
din cadrul Centrelor de Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională îşi desfăţoară activitatea în
cabinete de asistenţă psihopedagogică şcolare sau interşcolare, în funcţie de numărul de elevi din
fiecare şcoală. Pentru un cabinet şcolar sunt necesari minim 800 de elevi. Profesorului consilier
şcolar îi revin beneficiari multipli (elevi, părinţi, cadre didactice) şi sarcini complexe şi diverse
(consiliere psihopedagogică, orientare şcolară şi profesională, managementul învăţării,
dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos). Existenţa unui consilier complementar, ca în exemplul
proiectului coordonat de Consiliul Provinciei Østfold ar uşura, grăbi şi concentra intervenţia cât
mai timpurie.
4.1.2 „Youth in the centre -YIC" (Västernorrland County)
Proiectul YIC are ca obiectiv creşterea frecventării cursurilor de către elevi, urmărind o
intervenţie rapidă şi concentrată în sensul monitorizării şi minimalizării absenţelor nemotivate.
Proiectul crează oportunități pentru ca elevul să se întoarcă la sistemul de predare din școala de
origine sau, ca o alternativă, la o altă școală, realizând o arenă comună între diferiții actori din
municipiul Härnösands, care se află în contact direct cu tinerii care sunt în afara sistemului de
educație sau de ocupare a forței de muncă. Se dezvoltă metode și modele pentru interacțiunea
dintre actorii sociali care se implică intr-un mod coerent în explorarea şi utilizarea atât a
resurselor tinerilor, cât şi a nevoilor acestora.
Existenţa unei echipe full-time, cu o structură clară (coordonator, profesor cu competenţe
în nevoi speciale şi asistent social) evidenţiază, din start, ideea cooperării dintre profesionişti.
Procedurile clare şi progresive de intervenţie, la fiecare nou număr de absenţe asigură eficienţă
abordării precoce a fiecărui caz. Consider eficient să ai o astfel de echipă de specialişti care să se
ocupe doar cu acest e aspecte de prevenţie a PTŞ. La noi în România (vezi „Politica absenţelor”p. 4) aceste sarcini de contabilizare şi de aplicare a sancţiunilor din regulamentele şcolare revin,
în totalitate, profesorilor diriginţi, supraaglomeraţi deja cu numeroase sarcini de informare,
coordonare şi manageriere a grupului de elevi.Chiar dacă absenteismul este văzut ca o problemă
nu doar a elevului, ci a întregii şcoli, chair dacă se implică, alături de diriginte, coordonatorul
educativ, directorul şi consilierul şcolar, soluţia oferită de „YIC” poate fi o variantă mai
eficientă.

5. DIALOGUL CU ACTORII CHEIE, INCLUSIV CU TINERII, CU PRIVIRE LA
NEVOILE DE REMOTIVARE
5.1. Contact cu actorii regionali- AJOFM, furnizori de educaţie, sector privat, asistenţa
socială etc.
5.1.1. MMFPSPV şi A.J.O.F.M. Tulcea – măsuri de sprijinire a ocupării tinerilor
a. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi îşi propune să faciliteze contactul direct între
angajatori şi persoanele interesate în obţinerea unui loc de muncă. Acest eveniment este unul de
tip anual, iar anul acesta se va desfăşura pe data de 25 septembrie 2015.
Obiectivul său principal vizează creşterea gradului de ocupare pentru absolvenţi, nefiind
excluse alte categorii de persoane aflate in cautarea unui loc de muncă, prin întâlnirea directă a
cererii cu oferta de locuri de muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale şi transparente, care să
permită realizarea unui echilibru intre acestea în timpul cel mai scurt. În acest sens, agenţii
economici care doresc să participe la eveniment sunt rugaţi să contacteze A.JO.F.M. Tulcea,
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având astfel prilejul să-si recruteze personalul direct, fără intermediari, în funcţie de cerinţele
concrete ale locului de muncă pe care îl oferă.
b. Sprijinirea încadrării elevilor pe perioada vacanţelor şcolare
Angajatorii care, pe perioada vacanţelor stabilite potrivit legii, încadrează în muncă elevi
şi studenti, beneficiază de un stimulentul financiar lunar care este egal cu 50% din valoarea
indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă
în vigoare (500 lei). Acesta se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru
şomaj, proporţional cu timpul efectiv lucrat de către elevii şi studenţii în cauză, pe perioada
vacanţei.
Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare într-un an
calendaristic. În vederea acordarii stimulentului financiar lunar, angajatorii încheie cu agenţia
pentru ocuparea forţei de munca judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30
de zile de la data angajarii elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor, o convenţie.
c. Alte măsuri: subvenţionarea locurilor de muncă pentru tinerii absolvenţi (art. 80-84 din Legea
76/2002), acordarea de prime de încadrare absolvenţilor care se angajează (art. 73 din Legea
76/2002); informare şi consiliere profesională gratuită, proiecte finanţate punctual din FSEPOSDRU 2007-2013, PNSOT- Planul Naţional pentru Stimularea Ocupării Tinerilor, aplicat la
nivel local, prin programe şi măsuri specifice.
5.1.2. Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (PO AD) este un nou
program operaţional care sprijină distribuirea de alimente şi asistenţă materială de bază pentru
persoanele cele mai defavorizate (menţionat şi ca OP I), la care se face referire în art.2(5) din
Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 Martie 2014
privind Fondul European de Ajutor Destinat celor mai Defavorizate Persoane. Acest proiect
vizează acoperirea atât a deprivării alinentare (lipsa alimentelor de bază), cât şi achiziționarea,
transportul, depozitarea și distribuția rechizitelor şcolare şi ghiozdanelor persoanelor care fac
parte din grupul ţintă. Grupul ţintă este reprezentat de copiii cei mai dezavantajaţi din
învăţământul de stat primar şi gimnazial. Acordarea rechizitelor școlare se va face începând cu
acest an școlar, 2015/2016.
Identificarea grupului ţintă s-a făcut prin înfiinţarea unor grupuri de lucru dedicate acestui
subiect pe care MFE le-a iniţiat cu instituţii care fac politica publică în acest domeniu, respectiv
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – Direcţia Servicii
sociale şi Incluziune socială, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţ ei de Muncă, Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Ministerul Educaţiei Naţionale.
Implementarea PO AD distinge două tipuri de organizaţii partenere: instituţii publice şi
organizaţii non-guvernamentale.
5.2. Studiu regional – analiză privind motivarea în procesul de învăţare şi nevoile cursanţilor
din cadrul programului „A Două Şansă”, din judeţul Tulcea
Context naţional: Programul „A doua şansă” (ADS) oferă persoanelor care nu au finalizat
învăţământul obligatoriu posibilitatea continuării şi finalizării studiilor.
Conform metodologiilor în vigoare, programul ADS învăţământ primar are ca scop
sprijinirea copiilor/ tinerilor/ adulţilor pentru recuperarea învăţământului primar, fiind deschis
tuturor celor care nu au finalizat acest nivel de studii și care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta
de şcolarizare corespunzătoare clasei. În cadrul programului, învăţământul primar poate fi
parcurs în doi ani.
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Programul ADS învăţământ secundar inferior are drept scop sprijinirea persoanelor cu
vârsta de peste 14 ani care nu au finalizat învăţământul gimnazial, astfel încât acestea să îşi poată
completa şi finaliza educaţia de bază din cadrul învăţământului obligatoriu, precum şi pregătirea
pentru obţinerea unei calificări profesionale într-un anumit domeniu. Durata standard a acestuia
este de 4 ani.
Conform datelor Institutului Naţional de Statistică (prin raportarea populaţiei şcolare
înscrise în toate formele de învăţământ la populaţia generală) existau, la nivelul anului 2012,
aproximativ 222.000 de copii* cu vârsta între 10 şi 17 ani necuprinşi în sistemul de educaţie. În
acelaşi timp, în sistemul „A doua şansă”, destinat persoanelor care au depăşit vârsta de
frecventare a clasei, erau cuprinşi, la nivelul anului şcolar 2012-2013, 8143 de persoane.
Fig. nr. 4: Persoane înscrise în programul „A doua Şansă” pe vîrste 2012-20136

 Obiectivele cercetării
Analiza privind motivarea în procesul de învăţare şi nevoile cursanţilor din cadrul
programului „A Doua Şansă”, din judeţul Tulcea, a urmărit:
 Identificarea surselor de informare în legătură cu programului ADŞ;
 Inventarierea motivelor dominante care au dus la părăsirea timpurii a şcolii de către subiecţii
studiului;
 Inventarierea motivelor dominante care au dus la înscrierea în programul ADŞ;
 Identificarea nevoilor cursanţilor din programul ADŞ, adică a factorilor principali care
facilitează şi susţin, respectiv a celor care diminuează motivaţia pentru participarea la program;
 Metodologia cercetării
 Tehnică de cercetare: anchetă pe bază de chestionar;
 Grup ţintă: cursanţi care participă la programul „A doua Şansă”;
 Procedeele de analiză sunt cele specifice statisticii descriptive sau inferenţiale;
 Perioada de desfăşurare a cercetării: aprilie-iunie 2015.
 Prezentarea rezultatelor
La studiu au participat 60% subiecţi de sex feminin şi 40% subiecţi de sex masculin.
Dintre aceştia, jumătate aveau vârsta cuprinsă între 18-20 de ani, restul fiind cu vârste cuprinse
între 21-24 de ani. 40% dintre respondenţi locuiesc cu părinţii, 50% cu partenerul de viaţă, 10%
cu copiii proprii.
Jumătate din respondenţi sunt angajaţi. 50% dintre ei participă la ADŞ învăţământ
primar, iar 50% dintre ei participă la ADŞ învăţământ secundar.

1. Cum şi de la cine aţi aflat despre programul „A Doua Şansă”? Bifaţi toate variantele care
vi se potrivesc.

6

MECS, Anexe ale „Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România”, 2015, p. 62.
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de la angajatorul meu
alte surse decât cele menţionate

informaţii de la cunoştinţe
profesorii din şcoală sau mediatorul şcolar

Fig. nr. 5
Se poate observa din fig. nr. 5 că cele două surse principale de informaţii în legătură cu ADŞ au
fost spaţiul şcolii (prin profesorii şi/sau mediatorii şcolari care au promovat oferta), respectiv
cunoştinţe personale, confirmând încă o dată eficienţa reclamei orale „din gură în gură”.
2. Sunteţi mulţumit de decizia de a vă înscrie în programul „A Doua Şansă”?
 da, în totalitate
100%
La această întrebare toţi respondenţii au răspuns afirmativ.
3. Când aţi părăsit şcoala?

- în timpul ciclului primar (clasele I – IV)
- în timpul ciclului gimnazial (clasele V – VII)

Fig. nr. 6

70% din respondeţi au părăsit şcoala în timpul ciclului primar, ceea ce confirmă şu
reafirmă ideea unei intervenţii educaţionale corective într-un stadiu incipient al situaţiei.
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4. Din ce motiv aţi abandonat şcoala? Bifaţi toate variantele care vi se potrivesc.

nu mi s-a permis să merg la şcoală
alte cauze şi probleme personale
probleme medicale
dificultăţi şcolare
îngrijirea fraţilor mai mici
plecarea în străinătate a părinţilor
dificultăţi financiare
probleme familiale

Fig. nr. 7
5. Care sunt motivele pentru care v-aţi înscris în programul „A Doua Şansă”?
Bifaţi toate viantele care vi se potrivesc.
Gratuitatea programului „A Doua Şansă”
Vreau să fiu un model demn de urmat pentru copiii mei
Programul flexibil
Vreau să capăt mai multă încredere în mine
Creşterea nivelului personal de educaţie
Un viitor mai bun
Finalizarea învăţământului obligatoriu
Caracterul accelerat al programului
Obţinerea unei calificări şi a unei diplome
Nu trebuie să renunţ la serviciu pentru şcoală
Dezvoltarea competenţelor mele
Mai multe şanse pt. un loc de muncă
Un salariu mai bun

Fig. nr. 8
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Nu se poate face o ierarhie unică între motive de tip intrinsec şi extrinsec care au
determinat cursanţii să se înscrie în ADŞ. Cele două tipuri de motivaţii se îmbină, construind un
tablou motivaţional complex:
- motive extrinseci, care decurg din programul în sine: gratuitatea programului, programul
flexibil, un viitor mai bun, un salariu mai bun, să-mi pot întreţine familia, obţinerea unei
calificări şi a unei diplome, caracterul accelerat al programului, mai multe şanse de a-mi găsi un
loc de muncă, posibilitatea menţinerii sereviciului pe perioada programului ADŞ;
- motive intrinseci, care apar atunci când un individ este motivat intern să participe la invăţare,
deoarece el crede ca acest lucru este important sau că simte că ceea ce invaţă este semnificativ:
dorinţa de a fi un model demn de urmat pentru copiii lor, creşterea nivelului personal de educaţie;
dorinţa de a capăta mai multă încredere în sine, dezvoltarea competenţelor profesionale.
6. Ce v-ar putea face să abandonaţi programul „A Doua Şansă”?
Bifaţi toate variantele care vi se potrivesc.
Plecarea la muncă în străinătate
Probleme de sănătate
Lipsa resurselor financiare
Lipsa materialelor şi a auxiliarelor
Durata programului
Incompatibilitatea orarului ADŞ cu programul personal
Dificultăţi şi schimbări în familie
Perspectivele slabe de pe piaţa muncii din România
Distanţa faţă de şcoală
Lipsa timpului de învăţare
Teama de eşec
Oboseala
Convingerea că nu voi reuşi

Fig. nr. 9
Acest item investighează factorii care împiedică motivarea cursanţilor de a conrinua
programul ADŞ. Există o gamă largă de factori care impiedică motivarea tinerilor de a se angaja
şi a susţine angajamentul lor pentru invăţare. Aceşti factori pot fi grupaţi in trei categorii –
factori individuali, factori contextuali şi factori socio-economici.
Dintre factorii individuali care ar putea duce la abandonarea programului ADŞ fac parte,
în ierarhie descrescătoare, conform alegerilor realizate de cursanţi:
• Probleme de sănătate;
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• Presiunea, teama de eşec sau teama de a invăţa (legat in particular de experienţe negative din
şcoală);
• Dificultăţi de a se concentra şi angaja la curs;
• Incredere scăzută în sine şi părere defavorabilă despre sine.
Dintre factorii contextuali identificaţi fac parte:
• Circumstanţe, dificultăţi şi schimbări în familie;
• Lipsa timpului de a se angaja in invăţare (deseori rezultatul altor priorităţi competitive, cum ar
fi necesitatea de a avea grijă de copii sau necesitatea de a caştiga bani);
• Orarul neadecvat al cursurilor, care nu ţine cont de responsabilităţile sau angajamentele
persoanelor tinere;
• Distanţa de locul unde se desfăşoară cursurile;
• Lipsa manualelor şi a auxiliarelor pentru învăţare
Dintre factorii socio-economici identificaţi fac parte:
• Lipsa resurselor financiare şi a mediului socio-economic adecvat (experienţe şi perspective
slabe pe piaţa muncii, circumstanţe materiale şi financiare slabe).
7. Ce factori v-ar face să continuaţi şi să finalizaţi programul „A Doua Şansă”?
Bifaţi toate variantele care vi se potrivesc.
Asigurarea de locuri de muncă la finalizarea studiilor, pe specialitatea obţinută
Dorinţa de a fi un model demn de urmat pentru copiii mei
Măsuri de sprijin şi protecţie socială pentru cursanţi
Perspective de angajare îmbunătăţite
Perspectiva de a putea să asigur viitorul financiar al familiei
Gratuitatea ghidurilor şi a manualelor de învăţare din program
Posibilitatea de continuare a studiilor
Încurajarea şi sprijinul acordat de profesori
Progresele zilnice pe care le observ
Relaţiile de întrajutorare cu colegii
Atractivitatea cursurilor
Ore suplimentare gratuite de pregătire
Dorinţa de a-i face pe părinţii mei mândri de mine

Fig. nr. 10
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Conform respondenţilor chestionaţi, reies următoarele categorii de factori de menţinere şi
de revigorare a motivaţiei pentru ADŞ:
1. Calificări şi angajări:
Perpective de angajare imbunătăţite constituie un ţel cheie, în special la tinerii care se
percep ca fiind departe de o angajare semnificativă, recompensatorie şi stabilă. Acolo unde
calificarea şi angajare constituie factori importanţi care motivează tanărul să inveţe, este
important ca practicienii să fie capabili să ofere informaţii, sfaturi şi consiliere care vor permite
tanărului să progreseze şi să urmeze un drum care este adecvat pentru acesta. Dar, in contextul
recesiunii globale, este de asemenea important să se recunoască faptul că simpla obţinere a unei
calificări nu va garanta pentru angajare.
2. Măsuri de sprijin şi protecţie socială pentru cursanţi - necesitatea acordării unor forme de
sprijin pentru cursanţi (măsuri de protecţie socială, susţinere financiară, masă, rechizite) şi
îmbunătăţirea bazei didactice (materiale didactice şi auxiliare mai multe, reeditare ghiduri ADS).
3. Programe educaţionale relevante– modele individualizate, puse în context şi incluzive
O abordare individualizată este centrată pe cel care invaţă şi invăţarea este adaptată
flexibil pentru a satisface diferitele necesităti psihologice, experienţe, interese, stiluri de a invăţa
şi motivări/remotivări pentru invăţare.
4. Experienţe pozitive de învăţare şi facilitarea reuşitelor
Mulţi elevi eșuează în educaţia formală deoarece aceasta este incompatibilă cu cerinţele
şi responsabilităţile din viaţa lor. Găsirea de către profesorii implicaţi în ADŞ a unor metode şi
mijloace care să faciliteze învăţarea, dar şi obţinerea reuşitei şcolare, va dezvoltă un sentiment de
stăpânire a noţiunilor acumulate şi va facilita realizarea legăturii cu activităţile practice. Va
conduce la crearea unei relaţii bazate pe încredere cu profesorii, dar şi la creşterea încrederii în
sine a cursanţilor, la remodelarea imaginii lor despre sine şi la conturarea unei perspective
pozitive asupra viitorului lor. Existenţa unui consilier care îi va ajuta să-şi lămurească
neclarităţile, îi poate ajuta să depăşească teama de noul mediu de învăţare, pe care îl pot asocia
cu educaţia formală şi şcolară, unde, cândva, au eşuat.
4. Suport holistic
De multe ori tinerii între 16-24 de ani trec prin dificultăţi financiare, sunt vulnerabili, sau
se confruntă cu deteriorarea relațiilor personale sau de familie. Toate acestea reprezintă o
tranziţie complicată şi riscantă spre maturitate. In faţa unor asemenea dificultăţi, educația poate
părea neimportantă, sau doar o altă presiune. Pentru a-i atrage pe tinerii care se confruntă cu
astfel de provocări, poate fi necesar să li se ofere scurte sesiuni de consilere pentru a se obișnui
cu responsabilităţile familiale şi să li se acorde sprijin privind adaptarea financiară, familială sau
relațională. Este de o importanță vitală pentru ei să aibă alături un adult de incredere care să le
ofere sprijin şi consiliere.

6. CONCLUZII
Măsurile de intervenție în scopul detectării subiecţilor abandonului şcolar şi remotivării
acestora au scopul de a elimina incidența fenomenului de PTȘ, prin îmbunătățirea calității
educației și a formării profesionale, la nivelul instituțiilor de învățământ, prin acordarea de
sprijin specific elevilor sau grupurilor de elevi aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, ca
urmare a semnalelor de avertizare timpurie primite. Analizând iniţiativele naţionale şi locale
existente, se pot desprinde următoarele concluzii:
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- Reducerea PTŞ este una din priorităţile agendei politice naţionale din România, prin nou
lansată „Strategie privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România”, a cărei aplicare
începe din acest an şcolar. Este totodată şi o prioritate a autorităților administrație publice locale,
care joacă un rol important în suplimentarea finanțării către școli și funcționează ca parteneri
valoroși ai Inspectoratului Școlar Județen Tulcea, dar şi al ONG-urilor, responsabili pentru
facilitățile școlare și înlăturarea obstacolelor în calea accesului la educație. Cele două proiecte
din viitorul apropiat, deschiderea unei axe Cultură – Educaţie-Învăţământ de finanţări
nerambursabile din fonduri publice şi Bursa Rurală a Consiliului Judeţean Tulcea reprezintă
două exemple în acest sens.
- Şcoala are rol central în cadrul cooperării trans-sectoriale pentru intervenţie în problema PTŞ.
Actorii interesați la nivel central, regional și local conștientizează problematica PTȘ, dar
activitățile de guvernare și coordonare ale acesteia rămân o provocare. Ministerul Educației și
Cercetării Științifice (MECȘ) este actorul cheie, atât în formularea, cât și în implementarea
politicii, cu toate că numeroase instituții sunt implicate în implementarea intervențiilor privind
PTȘ, inclusiv alte ministere, inspectoratele școlare județene, școlile, ONG-urile, autoritățile
administrație publice locale și alte instituții.
- Se pune accent atât pe politici la nivel de școală, cât şi pe politici la nivelul individual.
Politicile la nivel de școală sunt integrate în politicile generale de dezvoltare a unității şcolare
(politica absenţelor şi regulamentele şcolare ale unităţilor, programe de dezvoltare personală
pentru elevi, cu puternice componente extracurriculare, precum „Fii Pregătit” – Program
educaţional de sprijin pentru dezvoltarea competenţe cheie” (p.13), EVRICA - Educaţie
pentru Viaţă şi Responsabilizare Individuală prin programe de Cetăţenie Activă pentru
tinerii din România (p.15). Politicile la nivelul individual urmăresc dezvoltarea rezistenței
elevilor la riscul de PTȘ și redresarea dificultăților concrete, care pot fi de natură socială,
cognitivă sau emoțională: proiectul „Doi la puterea Noi” (p.12), proiectul „Cultură pentru toți!”
(p.13), ambele parte din programul finanţărilor nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, pe
anul 2015, în cadrul domeniului „Cultură”, proiectul „PauzeScurte” (p.16) şi Centrul de
Îngrijire, Supraveghere şi Educaţie Timpurie „Sibell” (p.17).
- Programul „Școală după Școală” reprezintă un valoros sprijin remedial și spaţiu de activități
extracurriculare pentru elevii care necesită asistență suplimentară; totodată joacă şi rol de sistem
de avertizare și de intervenție timpurie pentru a identifica şi ajuta pe acei copii în risc de abandon
școlar. Din nefericire, în acest moment în judeţul Tulcea SDS nu se desfăşoară în prea multe
locaţii şcolare. MECS îşi propune extinderea programului în cât mai multe şcoli, finanţarea prin
fonduri nerambursabile şi asigurarea, cu ajutorul consiliilor judeţene a continuităţii și stabilităţii
financiara a programului.
- Detectarea subiecţilor abandonului şcolar nu este însă o acţiune desfăşurată exclusiv în spaţiul
şcolii. Un exemplu în acest sens este proiectul „Stabilirea unui mecanism ecologic de reintegrare
socială a deţinuţilor: Case noi, şanse noi prin meserii vechi în Delta Dunării”(p.14).
- Toate proiectele prezentate confirmă şi reafirmă faptul că doar colaborarea între entitățile
guvernamentale-cheie poate asigura succesul efortului multisectorial în reducerea PTȘ.
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