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Studiul de fa!" urm"re#te evaluarea impactului programelor educa!ionale derulate în cadrul
proiectului „Educa!ia - "ansa c#tre societatea cunoa"terii” POSDRU/162/2.2/S/136375, care a
abordat problematica p"r"sirii timpurii a #colii sub dou" aspecte complementare, cel
remedial/corectiv #i aspectul preventiv, fiind sprijinite atât opera!iunea remedial – corectiv", prin
dezvoltarea programului de tip „A doua "ans#” de compensare prin reintegrare în educa!ie a
unor persoane care au p"r"sit timpuriu #coala, precum #i cea referitoare la m"surile de prevenire
a fenomenului p"r"sirii timpurii a #colii în comunit"!ile în care num"rul de elevi afla!i în situa!ia
de abandon #colar sau ne#colarizare este semnificativ. Cele dou" programe educa!ionale sunt de
tipul „A doua "ans#” #i „$coala dup# "coal#”.
Con!inutul studiului este menit s" prezinte o imagine obiectiv" a impactului celor dou" programe
educa!ionale dezvoltate în proiect – cel corectiv pentru persoanele care au p#r#sit timpuriu
"coala, având nefinalizat" educa!ia primar" #i cel de preven!ie pentru reducerea abandonului
#colar, adresat elevilor în situa!ii de risc prin abandon "colar, s" identifice mijloace #i interven!ii
ce pot fi diseminate/multiplicate ca bune practici, s" ofere informa!ii relevante pentru
fundamentarea deciziilor ameliorative în sistemul educa!ional preuniversitar, precum #i s" se
constituie într-un punct de plecare pentru cercet"ri viitoare în domeniu, la nivel jude!ean,
regional #i na!ional.

!"
"

!

Structura Raportului studiului de impact este urm!toarea:
Partea I – Introducere – prezint! importantele repere la nivel European în domeniul educa"iei #i
form!rii profesionale, cu impact asupra reducerii abandonului #colar #i a p!r!sirii timpurii a
#colii.
Partea II – Politici de sprijin pentru încurajarea particip!rii "colare "i pentru reducerea
abandonului "colar – ofer! clarific!ri conceptuale #i prezint! situa"ia actual! a problematicii
p!r!sirii timpurii, din perspectiv! na"ional! #i european!.
Partea III – Proiectul „Educa#ia - "ansa c!tre societatea cunoa"terii” - prezentare sintetic! a
proiectului POSDRU/162/2.2/S/136375, finan"at din fonduri structurale, implementat ini"ial în
regiunile Centru #i Sud –Muntenia, extins apoi prin Act Adi"ional la nivel na"ional.
Partea IV - Metodologia studiului de impact – este prezentat! #i motivat! abordarea
metodologic! a cercet!rii pe baza c!reia se elaboreaz! studiul de impact privind programele
dezvoltate în cadrul proiectului.
Partea V – Rezultatele studiului de impact - ofer! informa"ii #i exemplific!ri privind impactul
programelor remedial - corective #i de preven"ie implementate în cadrul proiectului; analiza
cantitativ! #i calitativ! a r!spunsurilor furnizate de responden"i.
Partea VI – Concluzii – identific! efectele programelor dezvoltate #i implementate în cadrul
proiectului în domeniul prevenirii p!r!sirii timpuri a #colii, în manier! explorativ!.
Partea VII – Recomand!ri - se previzioneaz! posibile schimb!ri în abordarea p!r!sirii timpuri
a #colii, ca factor esen"ial al excluziunii sociale ulterioare în via"!.
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C ap. I
Introducere

!

I.! INTRODUCERE
Educa!ia este considerat" un „drept fundamental în sine #i una dintre cheile exercit"rii altor
drepturi inerente naturii umane. Ca un drept care contribuie la autonomia individului, educa!ia
este principalul instrument care permite adul!ilor #i copiilor marginaliza!i din punct de vedere
economic #i social s" ias" din s"r"cie #i s" ob!in" mijlocul de a participa, din plin, la via!a
comunit"!ii lor” (Hénaire, 2001).
În acest context, dreptul la educa!ie trebuie în!eles ca dreptul fiec"rui individ de a-#i însu#i/forma
deprinderile, abilit"!ile, cuno#tin!ele necesare g"sirii unui loc de munc", care s"-i aduc" un venit
#i care s"-i permit" integrarea deplin" în via!a social", economic", cultural", politic" etc. a
societ"!ii.
$inând cont de importan!a pe care o au educa!ia #i formarea profesional" pentru individ #i, în
acela#i timp, pentru societate, excluziunea individului din sistemul de înv"!"mânt nu mai
constituie doar o problem" a #colii, ci #i a societ"!ii. Elevii exclu#i din sistemul educa!ional nu
sunt considera!i doar victime ale inegalit"!ilor sociale, educa!ionale, ci #i tineri costisitori pentru
societate, datorit" cheltuielilor pe care le presupune preg"tirea #i integrarea profesional",
sus!inerea lor prin mecanismele de asisten!" social".
Fenomenul de excluziune a individului din sistemul de înv"!"mânt, #i apoi, din via!a social"
constituie o preocupare a tuturor statelor europene. La nivelul Uniunii Europene este vorba
despre o experien!" de mai bine de 15 ani de elaborare a unui sistem legislativ, rezultat în urma
!"
"

derul!rii a numeroase programe, vizând popula"ia aflat! în situa"ia de excluziune social! ca
urmare a nivelului redus de educa"ie #i a lipsei unei calific!ri profesionale
Totodat!, la nivel european, exist! o recunoa$tere unanim! cu privire la faptul c! educa"ia #i
formarea sunt esen"iale pentru dezvoltarea #i succesul actualei societ!"i #i economii bazate pe
cunoa#tere.

!

În acest sens, Programul de lucru Educa!ie "i Formare 2010, lansat în 2001, precum #i urmarea
acestuia, Cadrul strategic pentru cooperarea european# în domeniul educa!iei "i form#rii („ET
2020$), adoptat! de c!tre Consiliu în mai 2009, subliniaz! cooperarea dintre state #i înv!"area
reciproc!:
“Sprijinirea tuturor cet#!enilor în vederea îmbun#t#!irii competen!elor "i calific#rilor reprezint#
un aspect crucial în dezvoltarea UE "i asigurarea de locuri de munc#, precum "i pentru
promovarea egalit!"ii #i incluziunii sociale. ....., sistemele de educa"ie #i formare profesional!
ar trebui s# fie mai deschise #i mai relevante pentru nevoile cet#!enilor, ale pie!ei muncii "i ale
societ#!ii în general”.
Cooperarea la nivel european în domeniul politicilor privind educa"ia #i formarea profesional! a
oferit un sprijin valoros reformelor na"ionale în domeniul educa"ional #i a contribuit la
mobilitatea cursan!ilor "i a speciali"tilor în interiorul UE. Urmând aceast! abordare #i
respectând pe deplin responsabilitatea Statelor Membre în ceea ce prive#te propriile sisteme de
educa"ie, în mai 2009 Consiliul a avizat un Cadru Strategic pentru cooperarea european# în
domeniul educa!iei "i form#rii profesionale (ET 2020)”.
Cadrul strategic pentru cooperarea european! în domeniul educa%iei $i form!rii sprijin! %!rile UE
s! identifice patru obiective comune, pentru a aborda aceste provoc!ri pân! în 2020, respectiv :
! Realizarea obiectivelor programului de înv!%are pe tot parcursul vie%ii $i ale programului
privind mobilitatea ;
! Îmbun#t#%irea calit#%ii &i eficien%ei educa%iei &i form#rii
! Promovarea echit!%ii, coeziunii sociale $i cet!%eniei active
! Stimularea creativit!%ii $i inov!rii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile
de educa%ie $i de formare.
Totodat!, Comunicarea Comisiei c!tre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic $i
Social European $i Comitetul Regiunilor – Regândirea educa%iei : investi%ii în competen%e pentru
rezultate socio-economice mai bune, din 20.11.2012, stipuleaz! urm!toarele :
!"
"

În conformitate cu ac!iunile propuse în 2012 prin recomand"rile specifice fiec"rei !"ri, Comisia
European" invit" statele membre s" accelereze reformele educa!ionale de combatere a
#omajului în rândul tinerilor #i s" stimuleze oferta de competen!e prin urm"toarele ac!iuni:

!

1.! Promovarea excelen!ei în înv"!"mânt profesional #i tehnic (VET). Ac!iunile-cheie cuprind
elaborarea unor sistemele de VET în alternan!" de înalt" calitate, în func!ie de
circumstan!ele na!ionale, alinierea politicilor privind VET la strategiile de dezvoltare
economic" regionale/locale, #i anume specializarea inteligent", introducerea permeabilit"!ii
cu alte oferte educa!ionale, introducerea unor programe de calificare de scurt" durat" de
nivel ter!iar (2 ani), care s" vizeze domeniile identificate ca fiind caracterizate prin lips" de
personal calificat #i poten!ial de cre#tere, precum TIC, asisten!" medical", sectoarele
ecologice, #i consolidarea parteneriatelor locale, na!ionale #i interna!ionale #i a re!elelor
între întreprinderi, în special IMM-uri #i furnizorii de VET.
2.! Îmbun"t"!irea rezultatelor grupurilor de elevi cu risc ridicat de p"r"sire timpurie a #colii #i
cu un nivel sc"zut de competen!e de baz". Ac!iunile-cheie cuprind introducerea serviciilor
de educa!ie #i îngrijire a copiilor pre#colari, de înalt" calitate #i accesibile, consolidarea
înv"!"rii competen!elor de baz", precum competen!ele de citire #i scriere, competen!ele
numerice, competen!ele de baz" de matematic" #i #tiin!e, depistarea precoce a persoanelor
cu nivel sc"zut de competen!e de baz" în toate fazele perioadei de #colarizare #i acordarea
de asisten!" personalizat", precum #i punerea în aplicare a unor strategii bazate pe elemente
concrete privind reducerea nivelului de p"r"sire timpurie a #colii.
3.! Consolidarea ofertei de competen!e transversale care sporesc #ansele de angajare, precum
ini!iativa antreprenorial", competen!ele digitale #i limbile str"ine. Ac!iunile-cheie cuprind
adoptarea unor m"suri vizând introducerea competen!elor transversale în toate programele
de înv"!"mânt din primii ani de #colarizare pân" la înv"!"mântul superior, utilizând
abord"ri pedagogice inovatoare #i centrate pe student, #i elaborarea unor instrumente de
evaluare prin care nivelurile de competen!" pot fi estimate #i evaluate în mod eficient. To!i
tinerii ar trebui s" beneficieze de cel pu!in o experien!" antreprenorial" practic" înainte de
încheierea ciclului obligatoriu de înv"!"mânt.
4.! Reducerea num"rului de adul!i slab califica!i. Ac!iuni-cheie sunt stabilirea obiectivelor #i a
strategiilor na!ionale, sporirea stimulentele pentru formarea adul!ilor de c"tre întreprinderi,
validarea aptitudinilor #i a competen!elor dobândite în afara sistemului de educa!ie formal",
#i crearea unor puncte de acces (ghi#ee unice), care s" cuprind" diferite servicii de înv"!are
pe tot parcursul vie!ii precum validarea #i orientarea profesional", oferind cursan!ilor
servicii de înv"!are individuale adaptate.
5.! Intensificarea utiliz"rii înv"!"rii bazate pe TIC #i a accesului la OER de înalt" calitate.
Ac!iuni-cheie sunt modernizarea infrastructurii TIC a #colilor, sprijinirea pred"rii #i a
practicilor de evaluare bazate pe TIC, promovarea transparen!ei în privin!a drepturilor #i
obliga!iilor utilizatorilor de con!inut digital, instituirea unor mecanisme pentru validarea #i
recunoa#terea aptitudinilor #i a competen!elor dobândite prin intermediul OER #i sprijinirea
!"
"

institu!iile de înv"!"mânt #i formare profesional" în demersul de adaptare a modelelor lor de
afaceri la apari!ia OER.

!

6.! Revizuirea !i consolidarea profilului profesional al tuturor profesiilor didactice (profesorii
de la toate nivelurile, directori de unit"!i de înv"!"mânt, formatori de profesori). Ac!iunilecheie sunt analizarea eficien!ei precum #i a calit"!ii academice #i pedagogice a educa!iei
ini!iale a cadrelor didactice, introducerea unor sisteme coerente #i dispunând de resurse
adecvate pentru recrutarea, selec!ia, integrarea #i dezvoltarea profesional" a personalului
didactic pe baza competen!elor necesare clar definite pentru fiecare etap" a carierei de
cadru didactic, precum #i pentru sporirea competen!elor digitale ale cadrelor didactice.
În contextul în care scopul proiectului POSDRU/162/2.2/S/136375 „Educa!ia – #ansa c"tre
societatea cunoa#terii” vizeaz!: cre"terea calit!#ii serviciilor educa#ionale furnizate de c!tre
sistemul de înv!#!mânt de stat, cu scopul diminu!rii num!rului de persoane care abandoneaz!
sistemul de înv!#!mânt obligatoriu "i, respectiv, al sprijinirii, în mod real, a persoanelor aflate în
situa#ie de risc de p!r!sire a "colii, prin dezvoltarea "i implementarea de programe moderne, în
strans! legatur! cu dinamica actual! a pie#ei muncii, o serie de aspecte importante, extrase din
documentele de politici men#ionate anterior, au constituit puncte centrale în implementarea
proiectului:
! Promovarea egalit!#ii "i a incluziunii;
! Îmbun!t!#irea rezultatelor grupurilor de elevi cu risc de abandon "i p!r!sire timpurie a
"colii;
! Intensificarea utiliz!rii înv!#!rii bazate pe TIC "i a accesului la OER de înalt! calitate;
! Revizuirea "i consolidarea profilului profesional al profesiilor didactice;
! Cre"terea calit!#ii "i eficien#ei educa#iei "i form!rii, printr-o mai mare deschidere a
sistemului educa#ional c!tre nevoile beneficiarilor, ale pie#ei muncii "i ale societ!#ii.
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II.! POLITICI DE SPRIJIN PENTRU ÎNCURAJAREA PARTICIP!RII "COLARE "I
PENTRU REDUCEREA ABANDONULUI "COLAR
II.1. DEFINIREA CONCEPTELOR
Indicatorul rata brut# de cuprindere $colar#, în toate nivelurile de înv!"!mânt, exprim!
num!rul total al copiilor, elevilor #i studen"ilor cuprin#i în toate nivelurile de înv!"!mânt,
indiferent de vârst!, ca raport procentual din totalul popula"iei din grupa oficial! de vârst!
corespunz!toare tuturor nivelurilor de educa"ie (3-23 ani). Indicatorul se utilizeaz! pentru a
eviden"ia nivelul general de participare la educa"ie a popula"iei, precum #i capacitatea sistemului
de înv!"!mânt de a permite accesul la toate nivelurile de înv!"!mânt. Unul dintre indicatorii UE,
derivat al ratei brute de cuprindere în toate nivelurile de educa"ie, este rata de participare la toate
nivelurile de educa"ie (ISCED 0-6), ca raport din popula"ia în vârst! de 3-29 ani.
Rata abandonului $colar reprezint! diferen"a între num!rul elevilor înscri#i la începutul anului
#colar #i cel aflat în eviden"! la sfâr#itul aceluia#i an #colar exprimat! ca raport procentual fa"! de
num!rul elevilor înscri#i la începutul anului #colar.
Tinerii care p#r#sesc prematur sistemul de educa%ie: UE define$te tinerii care p!r!sesc
prematur sistemul de educa"ie ca fiind acele persoane cu vârste cuprinse între 18 $i 24 de ani care
au finalizat cel mult înv!"!mântul gimnazial $i care nu sunt cuprin$i în nici o form! de educa"ie
sau formare profesional!. Tinerii care p!r!sesc prematur sistemul de educa"ie sunt prin urmare
acei tineri care au finalizat doar înv!"!mântul pre$colar, primar, secundar inferior sau nu mai
mult de doi ani din ciclul secundar superior (ISCED (Clasificarea Interna"ional! Standard a
Educa"iei) $i acei tineri care au finalizat un sistem de educa"ie prevoca"ional! $i voca"ional!, care
nu le-a permis ob"inerea unui Certificat de Capacitate.1
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
#
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Rata de p!r!sire timpurie a sistemului de educa"ie: indicatorul Comisiei Europene m!soar!
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acel procent de tineri care au finalizat doar înv!"!mântul pre#colar, primar, secundar inferior sau
superior #i care au declarat, prin urmare, c! nu au primit nici un fel de educa"ie sau instruire în
cele patru s!pt!mâni care preced! ancheta.
II.2 DATE STATISTICE
La finalul anului $colar 2012/2013, înv!"!mântul primar $i gimnazial de mas! cuprindea 1.703,4
mii elevi. Din totalul elevilor, 96,6% au fost declara"i promova"i, un procent de 2,9% repeten"i $i
0,5% cu situa"ia $colar! neîncheiat!.
Datele corespunz!toare pentru înv!"!mântul special sunt urm!toarele: 17,0 mii la final de an, din
care 97,7% elevi promova%i, în înv!%!mântul special. Dintre ace$tia, 96,4% au fost declara"i
promova"i, un procent de 1,4% repeten"i $i 0,9% cu situa"ia $colar! neîncheiat!.
Pe ansamblul înv!"!mântului primar $i gimnazial, rata abandonului #colar (indicator calculat
pe baza metodei „intrare-ie$ire”) în anul #colar 2012/2013 a fost de 1,4% (procent ce reprezint!
24,4 mii elevi).
În compara"ie cu anul anterior, situa"ia s-a ameliorat semnificativ, valoarea indicatorului la nivel
general fiind cu 0,4 p.p. mai mic! fa"! de 2011/2012. Cel mai probabil, ameliorarea acestei
situa"ii este efect al implement!rii obligativit!"ii debutului $colar de la 6 ani, respectiv al
includerii clasei preg!titoare în înv!"!mântul primar.
Situa"ia s-a ameliorat în special în mediul urban, pe fondul cre$terii ratei specifice de participare
$colar! la vârsta de 6 ani. În ceea ce prive#te abandonul, pe genuri, se înregistreaz! o sc!dere a
diferen"elor fa"! de anul #colar anterior, pân! la valoarea de 0,3 p.p. în defavoarea b!ie"ilor (1,2%
abandon în cazul fetelor $i 1,5% abandon în cazul b!ie"ilor).
Tabel 1: Rata abandonului #colar în înv!"!mântul primar #i gimnazial
2008/
2009

2009/
2010/
2010
2011
Înv!"!mânt primar #i gimnazial

2011/
2012

2012/
2013

Total
Urban

1,7
1,5

1,5
1,5

1,8
1,8

1,8
1,7

1,4
1,1

Rural

1,9

1,6

1,8

1,8

1,6

Feminin

1,5

1,4

1,7

1,5

1,2

Masculin

1,8

1,7

1,9

2

1,5

!"#
#

!

Înv!"!mânt primar
Total

1,4

1,4

1,6

1,6

1,1

Urban

1,3

1,4

1,6

1,6

0,9

Rural

1,5

1,4

1,6

1,5

1,3

Feminin

1,3

1,3

1,5

1,4

1,0

Masculin

1,6

1,6

1,7

1,7

1,2

Înv!"!mânt gimnazial
Total

1,9

1,7

2,0

1,9

1,7

Urban

1,6

1,5

1,9

1,8

1,4

Rural

2,2

1,8

2,0

2,1

2,1

Feminin

1,8

1,5

1,9

1,7

1,6

Masculin

2,0

1,8

2,1

2,2

1,9

Sursa: Date calculate pe baza informa!iilor INS, 2009-2014.

Pe fiecare nivel de studiu, se eviden!iaz" aspecte caracteristice. În înv"!"mântul primar,
abandonul #colar a crescut constant dup" momentul trecerii la 10 ani de #colaritate obligatorie;
situa$ia s-a îmbun"t"!it u#or în ultimii ani, ajungând în 2012/2013 la amelior"ri semnificative.
În anul %colar 2012/2013, valoarea indicatorului a fost de 1,1%. Se adâncesc diferen$ele pe medii
de reziden$", în defavoarea mediului rural. Se p"streaz" decalajul constant pe genuri: mai mul$i
b"ie$i din ciclul primar abandoneaz" #coala, comparativ cu fetele.
În înv"!"mântul gimnazial, abandonul %colar nu a înregistrat acelea%i sc"deri spectaculoase ca în
înv"!"mântul primar, dar %i aici, trendul este unul descendent în ultimii ani; valoarea
indicatorului a fost de 1,7% în 2012/2013. La acest nivel de studiu diferen$ele pe medii de
reziden!" sunt mai ample, de 0,7 p.p. în defavoarea mediului rural. &i în cazul gimnaziului se
eviden$iaz" avantajul fetelor în compara$ie cu b"ie$ii (0,3 p.p. în defavoarea b"ie$ilor).
Relevant", în contextul de fa$", este #i analiza abandonului #colar pe clase. Datele eviden$iaz"
faptul c" ratele cele mai ridicate ale abandonului se înregistreaz" la clasele de început de cicluri
de #colaritate: clasa I (cu excep$ia ultimului an #colar analizat, în condi$iile introducerii debutului
#colar cu clasa preg"titoare), respectiv clasa a V-a, la celelalte clase valorile ratei fiind mai
reduse.
În mod cert, faptul c" abandonul #colar înregistreaz" valori mai mari în clasele de început de
ciclu are drept cauz" dificult"$ile de adaptare cu care se confrunt" elevii la trecerea de la
înv"$"mântul pre#colar la cel primar, respectiv de la înv"$"mântul primar la cel gimnazial: stiluri
de predare diferite, solicit"ri mai complexe în plan curricular, nu în ultimul rând diferen$e
!!"
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semnificative în ceea ce prive!te num"rul de ore/s"pt"mân" la trecerea de la înv"#"mântul
pre!colar la înv"$"mântul primar, respectiv de la clasa a IV-a la clasa a V-a.

!

Este de men#ionat tendin!a de sc"dere a ratei abandonului #colar de la clasa de debut într-un
ciclu de #colaritate la clasa de final din cadrul acestuia – determinat", cel mai probabil, de
adaptarea progresiv" a elevilor la solicit"rile !colare.
Discrepan!ele în defavoarea mediului rural r"mân semnificative, în special în înv"#"mântul
gimnazial: abandonul elevilor din !colile rurale p"streaz" valori semnificativ mai mari mai ales
c"tre clasele de final (a VII-a, a VIII-a), comparativ cu rata corespunz"toare mediului urban.
Repeten!ia este unul dintre cei mai importan$i factori de predic$ie ai abandonului %colar sau ai
exmatricul"rilor (care apar atunci când sistemul de înv"$"mânt for$eaz" elevul s" plece). Ratele
de repeten$ie din România sunt destul de mari, în special în rândul b"ie$ilor %i al elevilor din
înv"$"mântul secundar inferior din mediul rural, dup" cum arat" %i tabelul de mai jos:
!

Tabel 2: Ratele de repeten!ie în înv"!"mântul primar #i secundar inferior, în func!ie de
mediul de reziden!" #i sex, 2011
!

Primar
Secundar inferior
Total
2.2
4.1
Urban
1.5
3.3
Rural
2.9
4.9
Fete
1.7
2.8
B"ie!i
2.6
5.2
Sursa: Date de la Institutul Na$ional de Statistic", 2011

Cu o rat" a p"r"sirii timpurii a #colii (PT&) ce dep"%e%te 17%, România este printre cele cinci
$"ri europene cu ratele cele mai ridicate. Cu toate c" se apropie de media european", ratele
p"r"sirii timpurii a %colii din România sunt dep"%ite doar de ratele din Italia, Portugalia, Spania %i
Malta (Figura1). În ultimul deceniu, rata de p"r"sire timpurie a %colii în România a urmat o
sc"dere constant"; România a redus distan$a dintre propria rat" de p"r"sire timpurie a %colii %i
rata UE în 2009 (Figura 2) %i se afl" pe traiectoria atingerii obiectivului UE de 10% pân" în 2017
(Figura 3).
Din p"cate, în 2010, ca efect al crizei financiare globale din 2008-2009, rata de p"r"sire timpurie
a %colii a crescut, anulând progresul anilor anteriori. În plus, exist" al$i doi factori care au
influen$at cre%terea brusc" din 2010: (i) integrarea datelor în sistemul EUROSTAT, care a
determinat o colectare mai exact" a datelor %i (ii) decizia de a nu se mai %colariza elevi în cadrul
&colilor de Arte %i Meserii.
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Figura 1: Ratele de p!r!sire timpurie a "colii pentru tinerii cu vârste între 18 "i 24 de ani în
Europa

Sursa: Sondaj Eurostat privind for!a de munc", 2012

Figura 2: Ratele de p!r!sire timpurie a "colii în România "i UE, 2003-2012

Sursa: Eurostat
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Figura 3: Evolu!ia proiectat" #i evolu!ia real" a ratelor de p"r"sire timpurie a #colii în
România

Sursa: !"#$%&'()"*'"()"()+,*,-&.%'(',)/0'1"2,.,)3,)4.%1.&5%,,)6&,,*2,7,1.)
!

II.3. DEMERSURI $I M%SURI – CONTEXT NA&IONAL
Educa!ia este un instrument-cheie pentru prevenirea excluziunii sociale a grupurilor
dezavantajate. Acest lucru ar putea fi realizat doar printr-o incluziune social" aprofundat" a
tuturor categoriilor de copii #i tineri din sistemul de înv"!"mânt obligatoriu.
România sus!ine principiul egalit"!ii de #anse în educa!ie, indiferent de caracteristicile
individuale - deficien!e fizice sau mentale, culturale sau socio-economice, limba matern", origine
etnic", distan!" geografic" de origine, etc.
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Analizând situa!ia particip"rii #colare din ultimii dou!zeci "i cinci de ani în România, se
constat! c!, atât preocup!rile Ministerului Educa#iei "i Cercet!rii $tiin#ifice (MEC$), cât "i ale
partenerilor din zona societ!#ii civile, se îndreapt! constant c!tre accesul %i participarea la
educa&ie a principalelor grupuri educa!ionale vulnerabile:
!
!
!
!

!

popula&ia din mediul rural %i zonele defavorizate socio-economic;
popula&ia de etnie roma;
copiii cu nevoi speciale de educa&ie;
alte grupuri vulnerabile (copiii institu&ionaliza&i, migran&i, copiii str!zii, copiii HIV
pozitivi).

În acela"i timp, Legea înv!#!mântului nr.1/2011, cu modific!rile "i complet!rile ulterioare,
prevede o serie de principii, în scopul de a sprijini participarea activ! "i incluziunea social! a
cet!#enilor s!i "i dreptul acestora de a înv!#a pe tot parcursul vie#ii.
Aceste principii sunt:
! echitate (acces f!r! discriminare);
! calitate (standarde, bune practici la nivel na#ional "i interna#ional);
! relevan#! (nevoi de dezvoltare personal! "i nevoile socio-economice);
! descentralizare (deciziile sunt luate de cei care sunt implica#i în proces);
! asigurarea identit!#ii culturale a tuturor cet!#enilor "i a dialogului intercultural;
! recunoa"terea "i asigurarea drepturilor minorit!#ilor na#ionale;
! incluziune social!;
! egalitatea de "anse;
! concentrarea educa#iei asupra beneficiarilor s!i;
! participarea "i responsabilitatea de p!rin#i;
! concentrare cu privire la dialog "i consultare.
Pentru încurajarea particip!rii %colare %i a reducerii pierderilor în perioada de timp men#ionat!,
s-a dezvoltat, pe lâng! cadrul legislativ care garanteaz! dreptul la educa&ie, un sistem de
reglement!ri centrate pe aspecte specifice, s-au elaborat planuri na!ionale "i strategii de
incluziune social# %i au fost puse în aplicare programe de interven!ie destinate diferitelor
grupuri &int!, care "i-au dovedit impactul în timp.
Dintre acestea, men#ion!m:
! asigurarea de autobuze "colare pentru copiii înscri"i în "coli din comunit!#i izolate;
! asigurarea de facilit!#i de mediu pentru copiii din grupurile dezavantajate (ap! curent! "i
c!ldur!, mobilier adecvat, platforme pentru copii cu CES etc.);
!"#
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! oferirea de rechizite pentru copiii din familiile socio-economic dezavantajate;
! promovarea, la nivel na!ional, a unui program de educa!ie a p"rin!ilor cu copii între 3 #i
12 ani în vederea îmbun"t"!irii abilit"!ilor parentale #i a prevenirii abandonului #colar #i
familial (începând cu 1998) #i a unui program de „Educa!ie a viitorilor p"rin!i” (din
2004);
! generalizarea grupei preg"titoare în vederea asigur"rii unei preg"tiri optime pentru #coal"
#i pentru via!a viitoare a copiilor în perioada pre#colarit"!ii #i în vederea prevenirii
e#ecului #i a abandonului #colar pe traseul #colariz"rii în înv"!"mântul obligatoriu (2003)
$i introducerea, începând cu anul $colar 2012-2013 a clasei preg"titoare (copii de 6-7 ani)
în înv"%"mântul primar;
! men%inerea claselor cu efective reduse în zonele rurale $i în comunit"%ile cu popula%ie
minoritar";
! acordarea unui num"r sporit de locuri special destinate candida!ilor romi la admiterea în
licee $i universit"%i (2800-3000 elevi anual în licee $i 500-600 studen%i, admi$i anual în
universit"%i);
! asigurarea de servicii #i facilit"!i institu!ionale prin acordarea de burse sociale #i alte
forme de sprijin elevilor din înv"!"mântul preuniversitar de stat care provin din familii
dezavantajate socio-economic, din zone defavorizate sau afectate de #omaj (Programul
Bani de liceu – 180 RON/lun", Programul Bursa profesional! – 200 RON/lun",
Programul 200 Euro pentru achizi%ionarea unui calculator) ;
! asigurarea rechizitelor #colare pentru elevii provenind din familii cu venituri sc"zute;
! subven!ionarea transportului elevilor care se deplaseaz" dintr-o localitate în alta #i care
provin din familii cu situa!ie material" precar";
! acordarea unei mese /gust"ri zilnice gratuite elevilor din ciclul primar $i din înv"%"mântul
pre$colar cu program normal (Legea Nr. 16/2003 pentru aprobarea Ordonan!ei de
Urgen!" a Guvernului Nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate #i de panifica!ie
pentru elevii din clasele I-IV #i, ulterior, celor din înv"!"mântul pre#colar din
înv"%"mântul de stat $i privat);
! organizarea de programe de tipul A doua "ans! (nivel primar $i gimnazial) pentru copii /
tineri / adul%i care nu au finalizat înv"%"mântul obligatoriu;
! dezvoltarea, începând cu anul 2007, de Centre de Educa%ie Incluziv" în fiecare jude%, cu
servicii educa%ionale pentru sprijinirea accesului la educa%ie pentru to%i copiii (mediator
$colar, profesor de sprijin / profesor itinerant, logoped, consilier $colar etc.);
! conceperea #i dezvoltarea unei Strategii privind importan#a educa$iei timpurii, în vederea
cre#terii calit"!ii sistemului na!ional de educa!ie #i a asigur"rii dreptului fiec"rui copil la
educa!ie #i la dezvoltare maxim" a poten!ialului s"u (propunere postat" pe site-ul MEC&
în 2010);

!

!"#
#

!

! elaborarea Strategiei privind reducerea p!r!sirii timpurii a "colii (2015).
În acela!i timp, începând cu anul "colar 2005/2006 au fost demarate o serie de m#suri de suport
privind aplicarea prevederilor Strategiei descentraliz!rii înv!#!mântului preuniversitar (cu
prec#dere cele care privesc transferul de competen$# administrativ# "i financiar# de la nivel
central c#tre administra$ia public# local#, identificarea "i crearea de noi spa$ii "colare, dotarea
corespunz#toare a celor existente "i a celor nou create, precum "i formarea cadrelor didactice,
îndeosebi în domeniile sensibile ale procesului de înv#$#mânt: educa$ie incluziv#, educa$ie
remedial#, educa$ie timpurie, educa$ie multicultural#, educa$ie pentru cet#$enie democratic#,
educa$ia de gen etc.).
II. 4. STRATEGIA PRIVIND REDUCEREA P!R!SIRII TIMPURII A "COLII
Sc#derea abandonului "colar, precum "i reducerea p#r#sirii timpurii a sistemului de educa$ie "i
formare au stat în permanen$# în aten$ia Ministerului Educa$iei !i Cercet#rii %tiin&ifice. În iunie
2015, în vederea atingerii &intelor propriei agende na&ionale !i ale strategiei Europa 2020,
Ministerul Educa&iei !i Cercet#rii %tiin&ifice a promovat, prin Hot#râre de Guvern, Strategia
privind reducerea p!r!sirii timpurii a "colii (PT%).
Documentul propune abordarea integrat# a unor m#suri de prevenire, interven&ie !i compensare,
cu accent special pe interven&ii la nivel de !coal# !i elev. Astfel, Strategia include un set integrat
de m#suri de prevenire, interven&ie !i compensare, dup# cum urmeaz#:
! M!surile de prevenire au scopul de a reduce riscul de p#r#sire timpurie a !colii
înainte de debutul eventualelor probleme. Astfel de m#suri optimizeaz# oferta de
educa&ie !i formare profesional#, pentru a sprijini elevul în ob&inerea unor rezultate
!colare mai bune !i pentru a înl#tura obstacolele din calea succesului educa&ional.
! M!surile de interven$ie au scopul de a elimina inciden&a fenomenului de PT%, prin
îmbun#t#&irea calit#&ii educa&iei !i a form#rii profesionale, la nivelul institu&iilor de
înv#&#mânt, prin acordarea de sprijin specific elevilor sau grupurilor de elevi afla&i în
risc de p#r#sire timpurie a !colii, ca urmare a semnalelor de avertizare timpurie
primite.
! M!surile de compensare au scopul dea sprijini reintegrarea în sistemul de educa&ie !i
formarea persoanelor care au p#r#sit prematur !coala !i dobândirea calific#rilor
necesare accesului pe pia&a muncii.
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Principalele programe !i m"suri propuse pentru a atinge obiectivele acestei strategii sunt grupate
în patru (4) piloni strategici:

!

Pilonul 1: Asigurarea accesului la educa#ie !i la o educa#ie de calitate pentru to#i copiii
Pilonul 2: Asigurarea finaliz"rii înv"#"mântului obligatoriu de c"tre to#i copiii
Pilonul 3: Reintegrarea în sistemul de educa#ie a persoanelor care au p"r"sit timpuriu !coala
Pilonul 4: Dezvoltarea sprijinului institu#ional adecvat
Dintre m"surile care vizeaz" grupurile dezavantajate men#ion"m:
! M"suri de cre!tere a ratelor de înscriere în educa#ia timpurie (educa#ie antepre!colar",
copii de la na!tere la 3 ani !i înv"#"mântul pre!colar – copii de la 3 la 6 ani),
înv"#"mântul primar !i secundar inferior. În cadrul obiectivului de extindere a
accesului la educa#ie, o aten#ie special" va fi acordat" educa#iei timpurii !i continu"rii
extinderii înv"#"mântului pre!colar (3-5 ani), pentru a ob#ine o rat" de înscriere
aproape universal" !i o cre!terea substan#ial" a num"rului de copii (îndeosebi cei de
2-3 ani) care pot accesa serviciile de îngrijire !i educa#ie antepre!colar".
! Îmbun"t"#irea condi#iilor !i a calit"#ii programelor !coala dup" !coal" (!D!) oferite
elevilor din grupurile aflate în situa#ie de risc, prin elaborarea !i stabilirea unor
standarde de calitate pentru programele remediale (autorizarea abord"rilor
inovatoare). În principal, aceast" m"sur" se refer" la programul $D$.
! Sprijinirea celor care au p"r"sit !coala prematur s" reintre în sistemul de educa#ie !i
formare, oferindu-le trasee de reintegrare, prin care copiii !i tinerii s" dobândeasc"
calific"rile necesare pentru ocuparea unui post pe pia#a muncii. Acest pilon se axeaz",
în principal, pe o mai bun" calitate !i o mai mare extindere a programelor de tip A
Doua $ans". În termeni de acces, accentul va fi pus pe asigurarea programelor AD$
în toate jude#ele !i pe implementarea mecanismului de sprijin pentru eliminarea
obstacolelor care pot împiedica participarea.
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III. PROIECTUL POSDRU/162/2.2/S/136375
SOCIETATEA CUNOA"TERII”

„EDUCA!IA

-

"ANSA

C#TRE

III.1. CONTEXTUL PROIECTULUI
Proiectul a fost scris pentru a fi implementat în regiunile Centru (Alba, Bra!ov, Covasna,
Harghita, Mure!, Sibiu), Sud – Muntenia (Arge!, C"l"ra!i, Dâmbovi#a, Giurgiu, Ialomi#a,
Prahova, Teleorman) $i în Bucure$ti. Dup" demararea proiectului, prin Act Adi%ional
implementarea a fost extins" la nivel na%ional, fiind implicate $i jude%e din regiunile Sud Est, Est,
Vest, Nord – Vest.
Conform datelor Eurostat, la nivel european, 53 de regiuni au înregistrat în anul 2012 rate ale
$omajului de cel mult 5,2%, nivel situat la jum"tate din rata medie a $omajului regional pentru
UE (10,4%). La cealalt" extrem", 25 euroregiuni au avut rate ale $omajului de peste 20,8%, ceea
ce înseamn" dublul ratei medii în UE. În România, rata $omajului regional a fost de 22,7%.
Rata !omajului în euroregiunile din România a sc"zut în 2013 la 7%, de la 7,4% în 2011, dar
nivelul !omajului pe termen lung a ajuns la 45,3%, conform datelor Eurostat.
În Macroregiunea 1, format" din Regiunile Nord-Vest $i Regiunea Centru, rata $omajului a fost
de 9,9%, în 2012, în sc"dere fa%" de 7,9% în anul 2011.
În Macroregiunea 2, ce reune$te Regiunile Nord-Est si Sud-Est, rata $omajului a fost de 6,7% în
2012, în scadere u$oar" fa%" de 7% în anul precedent.
În Macroregiunea 3, format" din Regiunile Sud-Muntenia $i Bucuresti-Ilfov, rata $omajului a
urcat la 8,3%, în 2012, fa%" de 8,2% în anul precedent.
În Macroregiunea 4 (Regiunea Sud-Vest Oltenia si Regiunea Vest) rata $omajului a fost de 6%
în 2012, în scadere fa%" de 6,4% în anul precedent.
Astfel în regiunea Nord Vest, în anul 2012, rata $omajului a fost de 4,2%, fa%" de 4,3% în 2011.
În regiunea Nord Est, în anul 2012, rata $omajului a fost de 5,2%, fa%" de 5,7% în 2011.
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În regiunea Sud Est, în anul 2012, rata !omajului a fost de 5,6%, fa"# de 6% în 2011.
În regiunea Sud, în anul 2012, rata !omajului a fost de 5,5%, fa"# de 6,2% în 2011
În regiunea Sud Vest, în anul 2012, rata !omajului a fost de 7,3%, fa"# de 7,6% în 2011
În regiunea Vest, în anul 2012, rata !omajului a fost de 2,9%, fa"# de 3,7% în 2011.
În Regiunea Centru, rata $omajului a fost de 5,1%, în 2012, în sc#dere fa%# de 6% cât se
înregistra în anul precedent.
În regiunea Bucure$ti-Ilfov, rata $omajului a sc#zut la 1,6,0%, în 2012, fa%# de 2% în anul
precedent.
Regiuni de dezvoltare

RATA !OMAJULUI ÎNREGISTRAT
2012

!

2011

Total economie

5,1

4,6

NORD - EST
SUD - EST

5,7
5,6

5,2
6,0

SUD
SUD - VEST
VEST
NORD - VEST
CENTRU
BUCURESTI - ILFOV

5,5
7,3
2,9
4,2
5,1
1,6

6,2
7,6
3,7
4,3
6,0
2,0

Sursa: ANOFM
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Sursa: ANOFM

Una din cauzele ratei !omajului în rândul tinerilor se datoreaz" abandonului !colar, p"r"sirii timpuri a
!colii, precum !i nivelului de preg"tire. În anul 2012, 70% dintre !omeri l-au reprezentat persoanele cu
nivel de preg"tire sc"zut, respectiv primar, gimnazial, profesional !i f"r" studii.

Sursa: ANOFM
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În judetul Sibiu de exemplu, în anul !colar 2011-2012 au renun"at complet la !coal# 559 de elevi,
fa"# de 455 in anul anterior. Cea mai mare cre!tere se înregistreaza la înva"#mântul liceal de zi,
unde aproape s-a dublat rata abandonului !colar, de la 99 de elevi la 177 de elevi. Abandonul
!colar a sc#zut pe unele niveluri de !colarizare, dar, la nivelul sistemului de inv#"#mânt sibian
cazurile de abandon !colar au crescut numeric, iar procentul de abondon a fost de 1,40% fa"# de
1,12 %, înregistrandu-se o u!oar# cre!tere fa"# de anul !colar precedent.
Rata cea mai scazut# de abndon !colar se înregistra la nivelul primar - 0,78%, iar cea mai ridicat#
la liceu – 2,50%.
Majoritatea for"ei de munc# disponibile în mediul rural nu a parcurs educa"ia de baz# !i, implicit,
nici o form# de calificare pentru o specialitate sau o meserie.
Pe criterii de mediu de via"# !i gen, ratele abandonului !colar în înva"#mântul primar !i gimnazial
se prezint# astfel:
An !colar

Rata abandon !colar (%)
rural
urban
2008 - 2009
1,9 %
1,5 %
2009 - 2010
1,6 %
1,5 %
2010 – 2011
1,8 %
1,8 %
Sursa: www.proiecte.pmu.ro

b#ie"i
1,8 %
1,7 %
1,7%

fete
1,5 %
1,4 %
1,9%

În înv#"#mântul profesional, abandonul !colar a înregistrat, în general, valori mai ridicate
comparativ cu celelalte niveluri educa"ionale. Astfel, la sfâr!itul anului !colar 2009-2010, au
abandonat !coala 8,6% (10.000) dintre elevii din inv#"#mântul profesional. O rata ridicat# a
abandonului !colar s-a înregistrat !i în înv#"#mântul postliceal (5,5%).
În anul !colar 2008-2009, in regiunea Centru, absenteismul !colar a fost de 9%, atingând rata de
14,1% în jude"ul Bra!ov.
În anul !colar 2010-2011, procentul de absenteismul !colar din jude"ul Bra!ov a fost de 19,2 %,
fiind unul dintre cele mai ridicate din "ar#.
În jude"ul Arge!, în anul !colar 2009-2010, num#rul celor care au p#r#sit !coala a fost de 290. În
anul !colar 2011-2012 num#rul lor crescând la 363.
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În jude!ul Prahova, în anul "colar 2011-2012, au abandonat "coala un num#r de 202 elevi din
înv#!#mântul primar, 619 elevi din înv#!#mântul gimnazial "i 446 din înv#!#mântul liceal,
totalizand 1267 de elevi, respectiv peste 1% dintre elevii din acest jude!.
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În jude!ul Suceava, în anul "colar 2010-2011, din 39392 elevi din înv#!#mântul primar, au
abandonat "coala 69 de copii, iar la înv#!#mânt gimnazial, din 33791 de elevi au abandonat 177.
În acest jude! rata abandonului "colar a fost de 4,2% în mediul rural "i de 1,8% în mediul urban,
conform statisticilor ISJ Suceava.
În jude!ul Bihor rata abandonului "colar în anul 2012 la înv#!#mântul primar "i gimnazial a fost,
conform INNS, de 1,4%, iar la înv#!#mânt secundar ciclul 2 a fost tot de 1,4%. (Sursa: INS).
În jude!ul Buz#u, rata abandonului "colar în anul 2012 a fost de 1,7% la înv#!#mântul primar "i
gimnazial "i de 2,4% la înv#!#mântul secundar ciclul 2. (Sursa: INS).
În jude!ul Constan!a, rata abandonului "colar în anul 2012 a fost de 1,8% la înv#!#mântul primar
"i gimnazial "i de 3,4% la înv#!#mântul secundar ciclul 2. (Sursa: INS).
III.2. OBIECTIVUL GENERAL !I OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI
Obiectivul general al proiectului a vizat : cre"terea calit#!ii serviciilor educa!ionale furnizate de
c#tre sistemul de înv#!#mânt de stat, cu scopul diminu#rii num#rului de persoane care
abandoneaz# sistemul de înv#!#mânt obligatoriu, respectiv pentru a sprijini în mod real
persoanele aflate în situa!ie de risc de p#r#sire a "colii, prin dezvoltarea "i implementarea de
programe moderne, în strans# legatur# cu dinamica actual# a pie!ei muncii.
Obiective specifice ale proiectului, derivate din scopul "i obiectivul general al proiectului au
fost:
OS1 – Îmbun#t#!irea nivelului de informare, con"tientizare "i în!elegere a membrilor grupului
!int# privind oportunit#!ile oferite în cadrul proiectului. Acest obiectiv se atinge prin
implementarea m#surilor de informare "i popularizare a programelor de formare, a m#surilor
active de integrare în educa!ie, prin conferin!e, prin elaborarea "i diseminarea de materiale de
informare specifice "i prin dezvoltarea portalului proiectului.
OS2 – Identificarea necesit#!ilor educa!ionale reale ale membrilor grupului !int# "i a factorilor de
risc principali ce conduc la p#rasirea timpurie a sistemului "colar "i dezvoltarea de instrumente
personalizate de prevenire si corec!ie.
!"#
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OS3 - Dezvoltarea !i implementarea de programe educa"ionale de prevenire, respectiv de
corec"ie a fenomenului de abandon !colar, precum !i cre!terea calific#rii personalului ce lucreaz#
cu persoane aflate în situa"ie de risc de p#r#sire a !colii.
OS4 - Alfabetizarea tehnologic# a elevilor, profesorilor !i a personalului implicat în activit#"i de
asisten"# a persoanelor cu risc de p#r#sire a !colii sau afla"i deja în abandon !colar, în sfera
folosirii echipamentelor informatice !i, respectiv, perfec"ionarea cuno!tin"elor !i abilit#"ilor de
folosire a calculatorului !i a dispozitivelor mobile moderne.
OS5 - Evaluarea impactului proiectului, înregistrat la nivelul grupului "int# !i la nivelul
regiunilor de implementare în care s-a desf#!urat.
Pentru atingerea acetor obiective au fost planificate !i realizate activit#"ile prev#zute în cererea
de finan"are.
III. 3. GRUP !INT" #I ACTIVIT"!I ÎN PROIECT
Din perspectiva grupului "int#, proiectul a avut în vedere dou$ paliere complementare:
•! direc"ia remedial/corectiv# cu adresabilitate c#tre persoanele care p#r#sesc timpuriu
!coala, respectiv personalul implicat în ac"iunile de furnizare a programului „A doua
!ans#”;
•! direc"ia preventiv# cu adresabilitate c#tre elevi afla"i din diverse motive în situa"ii de risc
de abandon !colar, p#rin"i ai acestora, precum !i personal didactic implicat în furnizarea
de servicii de tip „$coala dup# !coal#”, ca !i persoane care le pot influen"a acestora
parcursul educa"ional.
În acest context, grupul %int$ al proiectului POSDRU/162/2.2/S/136375 „Educa!ia - "ansa c#tre
societatea cunoa"terii” a vizat urm#toarele categorii :
•! persoane din mediul urban !i din mediul rural care au abandonat înv#"#mântul obligatoriu
- nu mai frecventeaz# !coala !i au cel putin 4 ani în plus fa"# de vârsta specific# ultimei
clse absolvit# (360 persoane). Proiectul a urm#rit reintegrarea lor în sistemul de educa"ie
pentru a le oferi cel pu"in preg#tirea de baz# pentru abordarea unei meserii viitoare;
•! elevi cu risc de p#r#sire a sistemului educa"ional: fiind viza"i în special membrii
grupurilor vulnerabile: copiii de etnie roma, persoanele cu dizabilit#"i, persoanele din
mediul rural, delicven"ii juvenili etc. De asemenea, restul grupului "inta este alc#tuit din
copii din familii s#race (mai ales din mediul rural), respectiv ai c#ror parinti nu au
!"#
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experien!a educa!iei de baz" (înv"!"mântului obligatoriu), ace#tia fiind principalii factori
influen!atori identifica!i în urma analizelor efectuate – 230 elevi;
•! parin!ii elevilor cu risc de abandon #colar: având în vedere faptul c" una dintre
principalele cauze ale abandonului este reprezentat" de neimplicarea p"rin!ilor în
activitatea #colar" a copilului, lipsa de interes #i de incurajare pentru parcursul acestuia,
este esen!ial ca p"rin!ii s" în!eleag" #i s" con#tientizeze rolul lor real în evolu!ia #colar" a
propriului copil, precum #i faptul c" educa!ia este cea mai bun" #ans" pentru construirea
unui viitor profesional de succes, ce asigur" pe termen lung un nivel de trai decent – 230
p"rinti;
•! personal implicat în dezvoltarea $i implementarea programelor de educa%ie de tip "a doua
$ans""- au fost organizate sesiuni de formare pentru aceast" categorie, cu scopul de a
spori capacitatea acestora de furnizare a unor servicii specializate de calitate superioar" –
100 persoane;
•! personal implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de p"r"sire a
$colii – au fost organizate sesiuni de formare pentru aceast" categorie, cu scopul de a
spori capacitatea acestora de furnizare a unor servicii specializate de calitate superioar" –
50 persoane.
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Principalele probleme ale grupului !int" au legatur" direct" cu:
! nivelul de trai (s"r"cia): cei care au p"rasit deja #coala reprezint", de multe ori,una
dintre principalele surse de venit pentru familie; în cazuri frecvente, cei cu risc de
abandon #colar provin din familii foarte s"race, care î#i permit cu greu s" îi sus!in" în
#coal";
! mediul de re#edint": cei din mediul rural sunt semnificativ mai predispu#i
abandonului datorit" nivelului sc"zut de educa!ie din zona unde locuiesc, a
mentalit"!ii p"rin!ilor,a distan!ei fa!" de #coal", a celorlalte indatoriri gospod"re#ti
necesare subzisten!ei;
! educa!ia p"rin!ilor: studiile arat" c" persoanele cu p"rin!i ce nu au experien!a
educa!iei de baz"/medie au un risc mult mai mare de abandon, întrucât nu primesc
încurajarea #i sus!inerea necesar" continu"rii instruirii;
! rezultatele #colare ob!inute pâna în prezent: copiii ce ob!in calificative mai mici sunt
mai predispu#i abandonului, rezultatele slabe datorându-se într-o oarecare m"sur"
absenteismului, interesului sc"zut #i lipsei de sus!inere p"rinteasc"excluderea din
unit"!i #colare a persoanelor din grupuri vulnerabile: acestea se confrunt" deseori cu
refuzul de a fi înscri#i în #coli, gr"dini!e sau alte institu!ii educa!ionale, cu tratamente
discriminatorii primite de la profesori #i colegi.
!"#
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De aceea, activit!"ile proiectului, menite s! combat! abandonul "colar, atât prin metode
remediale, cât "i prin activit!#i cu scop preventiv, au vizat :
A. Dezvoltarea "i implementarea unei oferte educa#ionale destinate programelor „A doua
!ans"”, pentru recuperarea tinerilor care au abandonat înv!#!mântul obligatoriu $i au cel pu#in 4
ani în plus fa#! de vârsta specific! ultimei clase absolvit! :
a)! Dezvoltarea unui ghid transdisciplinar "i a instrumentelor TIC inovatoare suport, ce vor fi
utilizate în cadrul programului „A doua "ans!”. Ghidul transdisciplinar rezultat, transpus
în format interactiv, digital, a reprezentat suportul informatic de desf!"urare a cursului
transdisciplinar destinat programelor de tip „A doua "ans!”.
b)! Formarea cadrelor didactice care predau în programele speciale de tip „A doua "ans!”, în
vederea aplic!rii la clas! a ghidului transdisciplinar "i a instrumentelor TIC dezvoltate .
c)! Aplicarea propriu-zis! a programului la clasele de tip „A doua "ans!,” evaluarea elevilor
$i certificarea.
B. Dezvoltarea si implementarea unei oferte educa#ionale destinate programelor de tip „#coala
de Familie” – pentru sprijinirea elevilor cu risc de p!r!sire a sistemului educa%ional:
a)! Elaborarea programului „&coala de Familie”, ca program de tip after-school, menit s!
sprijine elevii în situa%ie de risc pentru a evita abandonul $colar.
b)! Formarea cadrelor didactice care au derulat programul „'coala de Familie”, în vederea
implement!rii acestuia pentru elevii afla#i în situa%ie de risc.
c)! Implementarea propriu-zis! a programului.
În acest context, în cadrul proiectului, 970 de persoane au beneficiat de serviciile puse la
dispozi#ie prin intermediul celor dou! programe educa#ionale – completare educa#ie de baz! prin
programe A doua "ans! (ADS), respectiv 'coala de familie, accentul punându-se pe persoane din
popula#ia rom!, persoane cu dizabilita#i, locuitori ai mediilor rurale, copii provenind din familii
monoparentale, precum si alte categorii de grupuri vulnerabile.
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IV.METODOLOGIA STUDIULUI DE IMPACT
IV.1. SCOPUL !I OBIECTIVELE STUDIULUI
Scopul studiului îl reprezint! colectarea, centralizarea "i procesarea de informa#ii cantitative "i
calitative menite s! determine impactul programelor educa#ionale corective, respectiv de
preven#ie pentru reducerea abandonului "colar, precum "i s! identifice mijloace "i interven#ii ce
pot fi clasificate ca bune practici, dezvoltate în cadrul proiectului „Educa!ia – "ansa c#tre
societatea cunoa"terii” ID 136375.
Obiectivele studiului se raporteaz!, pe de o parte, la ceea ce au dobândit persoanele din grupul
#int! prin participarea la unul dintre cele dou! programe educa#ionale, la rezultatele efective ale
acestora "i, în egal! m!sur!, la nivelul satisfac#iei ca urmare a competen#elor "i experien#ei
dobândite.
Obiectivele studiului "i metodologia de realizare a acestuia pornesc de la rezultatele analizei de
nevoi elaborat! în cadrul proiectului "i vizeaz! colectarea, prelucrarea de date, elaborarea
raportului cercet!rii pe baza datelor reale, relevante, colectate de la participan#ii direc#i la
activit!#ile derulate în proiect.
De asemenea, studiul de impact urm#re"te:
! s! scoat! în eviden#! aspecte din implementare "i rezultate ce vor putea fi valorificate,
respectiv îmbun!t!#ite în perioada de sustenabilitate a proiectului, asigurându-se astfel o
interven#ie educa#ional! adecvat! adresat! categoriilor de actori care au calitatea de
beneficiari ai programelor educa#ionale de tip a doua "ans!;
! s! contribuie la oferirea de informa#ii care se pot constitui în eviden#e ce pot fundamenta
dezvoltarea de strategii "i politici educa#ionale menite s! contribuie la reducerea
!"#
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fenomenului de abandon !colar !i implicit la cre!terea !anselor de dobândire de
competen"e necesare integr#rii pe pia"a muncii;
! evaluarea adecv#rii programelor !i a materialelor educa"ionale dezvoltate în proiect,
precum !i a concep"iei furniz#rii serviciilor c#tre toate categoriilor grupului "int# pornind
de la rezultatele analizei de nevoi privind necesit#"ile specifice !i principalii factori de
risc în domeniul p#r#sirii timpuri a !colii, efectuate la începutul proiectului.
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IV.2. INSTRUMENTE, METODE !I TEHNICI DE CERCETARE
Studiul a utilizat o metodologie complex#, tocmai pentru a surprinde cât mai multe perspective $i
aspecte ale# impactului programelor educa"ionale corective, respectiv de preven"ie pentru
reducerea abandonului !colar, precum !i a mijloacelor !i interven"iilor, ce pot fi clasificate ca
bune practici, dezvoltate în cadrul proiectului „Educa!ia – "ansa c#tre societatea cunoa"terii”
ID 136375.
Instrumentele, metodele !i tehnicile utilizate în procesul de cercetare au fost raportate la
obiectivele acesteia, la nevoia de colectare de date cantitative !i calitative relevante !i corecte !i,
totodat#, vor fi adecvate particularit#"ilor grupurilor investigate (elevi, p#rin"i, cadre didactice).
Având în vedere caracteristicile grupului "int# investigat (elevi din înv#"#mântul primar afla"i în
situa"ii de risc, p#rin"ii acestor elevi – familii provenite din medii dezavantajate, persoane care au
p#r#sit timpuriu !coala), practic persoane cu un nivel de educa%ie sc#zut, s-a optat pentru
urm#toarele instrumente, metode !i tehnici de cercetare :
! analiza documentar# ;
! aplicarea de chestionare elevilor care au parcurs programele de tip corectiv, (AD&)
dezvoltate !i implementate în cadrul proiectului, precum !i personalului didactic
implicat în dezvoltarea programelor de educa"ie de tip „A doua !ans#” !i celui
implicat în programul educa"ional de preven"ie, « &coala de familie »;
! interviuri structurate pentru elevii care au parcurs programul de tip preventiv elaborat
!i implementat în cadrul proiectului (« &coala de familie »); având în vedere
caracteristicile acestora !i nivelul lor de preg#tire, precum !i faptul recunoscut c#
ace!tia se simt mai confortabil în conversa%ii informale, în care pot utiliza logica $i
limbajul specifice, decât în fa%a documentelor scrise !i a chestionarelor, care pot
conduce la inhibarea acestora !i implicit la nerelevan"a r#spunsurilor.
Fiecare chestionar a fost precedat de un mesaj scris în care s-a explicat responden"ilor - scopul
aplic#rii chestionarului !i utilitatea acestuia, de tipul :
!"#
#
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Stima!i colegi profesori,
A!i fost implica!i în implementarea programului educa!ional „"coala de familie”, dezvoltat
în cadrul proiectului ID 136375 – „Educa!ia – #ansa c"tre societatea cunoa#terii”
Experien!a pe care a!i traversat-o al#turi de echipa de proiect este de foarte mare interes
pentru evaluarea gradului în care obiectivele proiectului au fost atinse în privin!a stimul#rii
particip#rii la educa!ie, precum $i a modalit#!ilor în care pot fi valorificate bunele practici
realizate de dvs în activitatea de preven!ie a abandonului $colar în grupurile dezavantajate.
Cont#m pe r#spunsurile $i opiniile dvs sincere $i obiective!

Limbajul folosit în cadrul chestionarului, respectiv în ghidul de interviu, a fost adecvat
caracteristicilor responden!ilor – particularit"!i de vârst", nivel de educa!ie, mediu cultural.
Întreb"rile #i cerin!ele adresate au fost clare, utilizând un limbaj simplu, f"r" cuvinte ambigue,
vagi. Nu au fost adresate întreb"ri ipotetice, tenden!ioase sau prezumtive.
Procesul de administrare a instrumentelor #i de colectare a datelor s-a realizat la nivelul fiec"rui
jude!, prin intermediul operatorilor de teren. În vederea standaridiz"rii procedurale, pentru
asigurarea obiectivit"!ii, corectitudinii #i a relevan!ei datelor colectate, autorii au organizat o
întâlnire de lucru cu operatorii de teren, ocazie cu care s-au stabilit reperele de timp #i cele
administrative referitor la procedura de aplicare a instrumentelor, colectare a datelor #i furnizare
a lor c"tre prestator într-o abordare unitar".
Fiecare operator implicat a cunoscut #i #i-a asumat metodologia cercet"rii; a în!eles aspectele
tehnice de care trebuie s" !in" seama. Pentru eliminarea premizelor critice care pot ap"rea pe
parcursul derul"rii procesului de aplicare a instrumentelor, operatorii au men!inut leg"tura,
pentru oferirea de feedback reciproc privind aspectele relevante, astfel încât eventualele
dificult"!i sau apecte critice care puteau ap"rea în perioada derul"rii procesului de colectare a
datelor s" poat" fi prevenite în activitatea imediat urm"toare, iar aspectele pozitive s" poat" fi
generalizate.
Operatorii de teren au informat conducerea unit"!ilor de înv"!"mânt din e#antionul stabilit #i au
propus calendarul de derulare al activit"!ii de colectare de date, prin consultare, pentru a se
asigura c" se respect" consensul privind data, intervalul orar etc, la care p"rin!ii, elevii, profesorii
sunt disponibili.
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Pentru aplicarea unitar! a interviurilor structurate operatorii din teren au respectat Ghidul de
realizare a interviului (prezent în anex! la Metodologia cercet!rii, al!turi de instrumentele
elaborate), fapt ce a asigurat unitatea "i fidelitatea datelor colectate.
Pentru ob#inerea de date relevante "i care s! r!spund! obiectivelor cercet!rii, echipa de operatori
a respectat valorile piramidale, cu atât mai mult cu cât e"antionul de responden#i este supus
riscului inhibi#iei:
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Interpretarea datelor colectate a avut în vedere urm!toarele aspecte:
! centralizarea datelor colectate pe categorii de subiec#i ;
! analiza "i interpretarea datelor ob#inute de la responden#i ca urmare a aplic!rii
chestionarelor ;
! utilizarea metodei analizei comparative (informa#ii colectate de la tipurile din grupul
#int! implicate în proiect "i investigate) ;
! exemplificarea situa#iilor prezentate de c!tre intervievat ;
! colectarea "i interpretarea de situa#ii relevante prezentate de c!tre
intervievat/respondent ;
! utilizarea tehnicii oglinzii, compararea rezultatelor "i indicatorilor propu"i a fi atin"i
în proiect cu informa#iile oferite de factorii implica#i (elevi, cadre didactice) "i a celor
care influen#eaz! (p!rin#i, mediu de provenien#!, caracteristicile familiei etc.) ;
! eviden#ierea relevan#ei studiului pentru proiect.
Pentru asigurarea obiectivit!#ii "i a comparabilit!#ii datelor în chestionare s-au utilizat urm!torii
termeni de m!surare:
!
!
!
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Date nominale de tipul DA!
POATE ! NU !
NU $TIU !.
Scala cu valori de tipul: foarte mare ! mare ! destul de mare ! pu%in ! deloc !.
Op#iuni pentru întreb!ri cu r!spunsuri multiple.
Spa#ii pentru comentarii sau complet!ri din partea responden#ilor.

Pentru interpretarea datelor s-a folosit analiza exploratorie. În vederea analiz!rii prin raportare la
obiectivul cercet!rii, datele au fost centralizate în categorii pe baza tipurilor de subiec#i
(participant formare, director/director adjunct al unit!#ii de înv!#!mânt din care provine cadrul
didactic participant la formare, p!rin#i ai elevilor din clasele la care predau cadrele didactice
participante la formare, elevi din clasele la care predau cadrele didactice participante la formare).
Codificarea s-a realizat în rela#ie cu tipurile de r!spunsuri "i categoriile de r!spunsuri. S-au extras
câteva generaliz!ri (acela"i r!spuns "i devia#ii de la r!spuns), precum "i noi subiecte care pot s!
apar! (subiecte emergente) sau contradic#ii.
!"#
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Pentru sumarizare !i generalizare s-au folosit cifre/valori procentuale !i citate cu caracter
ilustrativ !i reprezentativ în raport cu tematica studiului !i cu rezultatele a!teptate.
IV.3. POPULA!IA INVESTIGAT". E#ANTIONARE
Cercetarea "i-a propus abordarea investiga#iei referitoare la perspectivele "i aspectele impactului
programelor educa$ionale corective, respectiv de preven$ie pentru reducerea abandonului !colar,
precum !i a mijloacelor !i interven$iilor, ce pot fi clasificate ca bune practici, dezvoltate în cadrul
proiectului „Educa$ia – !ansa c%tre societatea cunoa!terii” ID 136375.
Astfel, popula$ia investigat% a r%spuns urm%toarelor criterii:
! provine din unit%$ile de înv%$%mânt implicate în proiect, cu acoperirea tuturor regiunilor
de dezvoltare în care au fost implementate programele educa$ionale dezvoltate în cadrul
proiectului;
! diversitatea mediului de reziden$% – urban – rural ;
! diversitate de gen ;
! provine din jude$e în care participarea la proiect a fost la un nivel ridicat.
În acest context, componen$a popula$iei investigate este urm%toarea:
! elevi afla$i în situa$ii de risc, care au fost cuprin!i în programul educa$ional integrat
de tip „&coala de familie” !i dezvoltate în cadrul proiectului;
! p%rin$i ai elevilor afla$i în situa$ii de risc, care au fost cuprin!i în programul
educa$ional integrat de tip „&coala de familie”, dezvoltat în cadrul proiectului;
! persoane care au p%r%sit timpuriu !coala !i care au fost reintegra$i în sistem prin
programul de tip « A doua !ans% » ;
! personal didactic implicat în dezvoltarea programelor de educa$ie, de tip „A doua
!ans%”
! personal didactic implicat în furnizarea programului de preven$ie de tip „&coala de
familie”.
În vederea stabilirii e!antionului a fost analizat% baza de date pus% la dispozi$ie de c%tre
Autoritatea contractant%, beneficiar al fina$%rii FSE privind structura grupului $int% realizat –
unita$i !colare sprijinite, beneficiarii serviciilor educa$ionale pe sexe, medii de reziden$%, tip de
program educa$ional la care a participat.
E!antionarea a avut în vedere reprezentativitatea grupului $int%, întrucât exist% jude$e/localitâ$i în
care participarea a fost numeroas% !i jude$e/localit%$i în care participarea a fost sumar%.
!"#
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În vederea evalu!rii corecte a impactului programelor educa"ionale în privin"a amelior!rii
particip!rii la educa"ie în e#antion au fost cuprinse toate regiunile de dezvoltare în care proiectul
a fost implementat, iar num!rul de participan"i la e#antion este în concordan"! cu participarea
real! la programele educa"ionale.
E#antionul stabilit în cadrul cercet!rii este format din 210 persoane din 970 beneficiari ai
programelor educa"ionale, reprezint! 21,65% din totalul persoanelor cuprinse în grupul "int!, iar
ca #i reprezntativitate, pe categorii de persoane cuprinse în e#antion, situa"ia se prezint! astfel :
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IV.4. DERULAREA CERCET!RII
Cercetarea s-a focalizat pe aspectele esen"iale privind programele educa"ionale dezvoltate #i
implementate în cadrul proiectului „Educa!ia – "ansa c#tre societatea cunoa"terii” ID 136375,
respectiv:
1.! Eficien"a: obiective, rezultate, progresul ob"inut de grupul "int! participant la programele
educa"ionale ;
2.! Relevan"!: impactul form!rii asupra grupului "int! ;
3.! Efecte indirecte: efectele nea#teptate ca urmare a implement!rii programelor
educa"ionale.
Demersul metodologic propus pentru evaluarea impactului programelor educa"ionale dezvoltate
în proiect, a impus o îmbinare a metodei cantitative de evaluare pe baz! de chestionar, cu metode
!"#
#

calitative de investiga!ie, de tip interviu structurat, în func"ie de particularit#"ile $i specificul
categoriilor de grup "int# – vârst#, nivel de educa"ie etc.
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Modalitatea de investigare a fost determinat# de contextul cercet#rii, spa!iul unui r#spuns deschis
în cadrul unui chestionar limitând, de cele mai multe ori, posibilitatea unui r#spuns argumentat
sau complet.
Astfel, pe baza chestionarului a fost urm#rit#, în mod deosebit, evaluarea cantitativ# – pe
principalele coordonate, legate de organizarea %i calitatea resurselor implicate, în timp ce
metodele calitative, respectiv discu!iile de grup (focus grup) sau interviurile structurate au
urm#rit, pe lâng# completarea informa!iilor ob!inute pe baz# de chestionar, aprofundarea unor
aspecte calitative cu posibilitate mai limitat# în formularea de r#spuns în cadrul chestionarului,
dintre care amintim: aspecte calitative legate de tematica %i con!inutul activit#"ilor, identificarea
punctelor tari %i a punctelor slabe ale acestora – înso!it# de propuneri de ameliorare, aspecte
legate de motiva!ii sau satisfac!ii de participare la activit#"i sau nevoia de dezvoltare personal# a
reprezentan"ilor grupului "int# vizat.
Cercetarea prezint# dou# abord#ri interconectate - comunicarea scris# (chestionare) $i oral#
(interviuri) $i a fost realizat# luând în considerare :
! aplicarea de chestionare, care s# aib# ca responden"i popula"ia "int# investigat# ;
! interviuri structurate cu elevii $i p#rin"ii elevilor participan"i la programele
educa"ionale de preven"ie, din cadrul proiectului.
Colectarea informa"iilor privind impactul programelor educa"ionale prin purtarea unor discu"ii
semistructurate/interviuri/focus grupuri s-a aplicat în func"ie de disponibilitatea"responden"ilor de
a se implica în aceast# activitate.
Pentru asigurarea obiectivit#"ii r#spunsurilor, responden"ii au fost asigura"i de confiden"ialitatea
r#spunsurilor lor, precum $i de corecta interpretare $i prelucrare a acestora, asigurându-se
confiden"ialitate.
Tematica discu"iilor semistructurate în care responden"ii au fost cadre didactice a fost
urm#toarea:
! opinii $i propriile percep"ii privind impactul particip#rii cadrului didactic la
programele educa"ionale dezvoltate $i implementate în cadrul proiectului ;

!!"
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! puncte de vedere privind efectele concrete ale particip!rii cadrului didactic la
programul de formare, sub aspectul beneficiilor propriei dezvolt!ri profesionale "i al
beneficiilor pe care organiza#ia "colar! "i beneficiarii educa#iei le pot avea ;
! exemple concrete privind schimb!rile comportamentale în domeniul profesional ca
urmare a particip!rii la programele educa#ionale;
! eviden#e privind implementarea cuno"tin#elor "i abilit!#ilor dobândite ca urmare a
particip!rii la programele educa#ionale ;
! exemple concrete de expluatare a cuno"tin#elor "i abilit!#ilor dobândite ca urmare a
particip!rii la programele educa#ionale.
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Analiza documentar!, respectiv studierea documentelor relevante puse la dispozi#ie de c!tre
autoritatea contractant!, precum "i investigarea surselor publice de informa#ii de specialitate a
implicat analiza "i exemplificarea eviden#elor "i s-a realizat, de preferat, în paralel cu colectarea
datelor/a informa#iilor de la popula#ia #int!. Studierea documentelor a fost relevant! pentru
cunoa"terea contextului proiectului, a obiectivelor propuse, a m!surilor "i activit!#ile planificate
pentru atingerea obiectivelor "i pentru m!surarea impactului programelor educa#ionale "i
determinarea unora din cauzele nivelului de performan#! atins. De aceea, au fost comparate
rezultatele ob#inute ca urmare a aplic!rii instrumentelor de cerectare cu nivelul de calitate al
documentelor "i instrumentelor utilizate în livrarea programelor educa#ionale.
În cele ce urmeaz!, prezent!m lista documentelor relevante ale proiectului care au fost studiate :
! Studiul analizei de nevoi identificate elaborat în cadrul proiectului în vederea
dezvolt!rii "i implement!rii ghidului transdisciplinar "i a instrumentelor TIC pentru
programul ”A doua "ans!” ;
! Baza de bate cuprinzând categoriile de beneficiari ai programelor educa#ionale –
numeric, pe medii reziden#!, situa#ie "colar!, unitate "colar! apar#in!toare etc ;
! Portalul proiectului. Ghidul transdisciplinar digitizat "i instrumentele TIC aferente ;
! Oferta educa#ional! "i suportul de curs – programul educa#ional ”$coala de familie” ;
! Rapoartele monitorizare privind programele educa#ionale elaborate "i implementate.
Metodologic, tipul de e"antionare a fost de tip bulg!re de z!pad!, respectiv e"antionare prin
identificare. Astfel, din popula#ia #int!, popula#ia pe care au fost generalizate rezultatele
cercet!rii, respectiv 970 persoane, au fost selecta#i un num!r reprezentativ de persoane care au
constituit popula#ia investigat! – e"antionul.
E"antionarea stratificat! nu poate fi aleatoare datorit! riscului de a primi informa#ii "i date
viciate; de aceea, pentru asigurarea relevan#ei, a obiectivit!#ii s-a procedat la o analiz! temeinic!
!"#
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a repartiz!rii popula"iei "int! pe unit!"i #colare, regiuni, mediu de reziden"! etc. Ca atare, au fost
selectate, ca obiect vizitelor, ca mijloc al colect!rii de date pentru cercetare, unit!"ile de
înv!"!mânt care au avut un num!r mai mare de participan"i.

!

IV. 5. LIMITE !I DIFICULT"#I ÎN REALIZAREA CERCET"RII
Trebuie s! men$ion!m faptul c! au fost o serie de dificult!$i în colectarea informa$iilor, datorate
urm!toarelor aspecte:
•! Completarea deficitar! a chestionarelor, îndeosebi de c!tre persoanele care au p!r!sit
timpuriu #coala, iar în timpul proiectului au beneficiat de cursuri în cadrul programului “a
doua #ans!”.
•! Perioada de culegere a datelor s-a suprapus cu perioada de început de an #colar, dup!
finalizarea cursurilor anului #colar precedent, frecventat #i de beneficiarii programului “a
doua #ans!”.
•! Interpretarea %i prelucrarea statistic! cu dificultate a datelor cuprinse în itemii cu r!spuns
deschis.
•! Refuzul unor p!rin"i ai elevilor în situa"ii cu risc de abandon, respectiv cursan"i la
programul a doua #ans! de a participa la colectarea de date pentru studiul de impact
datorit! nepl!"ii, pân! la acea dat! a subven"iilor.
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C ap. V
Rezultatele studiului
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V. REZULTATELE STUDIULUI
Ca urmare a colect!rii, centraliz!rii "i proces!rii datelor cu privire la impactul programelor
educa#ionale corectiv "i, respectiv, de preven#ie pentru reducerea abandonului "colar din cadrul
proiectului „Educa!ia – "ansa c#tre societatea cunoa"terii” ID 136375, rezultatele a"teptate sunt
urm!toarele :
! informa#ii "i date cantitative $i calitative privind rezultatele si impactul înregistrat ca
urmare a dezvolt!rii "i implement!rii celor dou! oferte educa#ionale din cadrul
proiectului „Educa!ia – "ansa c#tre societatea cunoa"terii”, destinate complet!rii
educa#iei de baz!, respectiv reducerii fenomenului de abandon "colar, "i privind
identificarea de mijloace "i interven#ii ce pot fi clasificate ca bune practici ;
! ob#inerea unor r!spunsuri cheie privind impactul imediat înregistrat de implementarea
acestor activit!#i din cadrul proiectului ;
! determinarea m!surii in care ofertele educationale au sprijinit grupurile #int! vizate "i
elementele care au reprezentat un real suport pentru beneficiari ;
! identificarea bunelor practici cu scop de promovare "i diseminare;
! identificarea eviden#elor ce se pot constitui în fundamente pentru dezvolarea de strategii
"i politici privind p!r!sirea timpurie a "colii "i a abandonul "colar ;
! concluzii "i recomand!ri, în urma interpret!rii datelor cantitative "i calitative.
V.1. REZULTATE CANTITATIVE !I CALITATIVE, PE TIPURI DE PROGRAME
V.1.1. Pachetul educa#ional destinat persoanelor care au p!r!sit timpuriu "coala "i î"i continu!
educa#ia de baz! prin programul « A doua "ans! »
Programul „A doua $ans#” a fost implementat în România în mai multe etape, începând cu anul
$colar 1999-2000, prin proiectul „%ansa a doua prin educa&ie”, desf!$urat de Ministerul
!"#
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Educa!iei în colaborare cu Centrul Educa!ia 2000+. Ulterior, acesta a fost dezvoltat în cadrul
Programului multianual PHARE 2001-2006 “Acces la educa!ie pentru grupurile dezavantajate”
"i, începând cu anul "colar 2007-2008, a fost extins la nivel na#ional. Pân$ în anul "colar 20052006, programul a fost implementat numai pentru înv$#$mântul secundar inferior. În prezent,
programul are dou$ componente: Programul „ A doua "ans#” pentru înv$!$mântul primar %i
Programul „ A doua "ans#” pentru înv$!$mântul secundar inferior.
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Programul are ca scop sprijinirea tinerilor care au abandonat înv$!$mântul obligatoriu "i au
dep$"it cu cel pu#in 4 ani vârsta corespunz$toare clasei de abandon, prin completarea preg$tirii
generale a acestora %i prin preg$tire profesional$ personalizat$, în vederea sus!inerii inser!iei
sociale %i profesionale a acestora. Programul „A doua "ans#” are o serie de elemente de
specificitate: curriculum modular, evaluarea %i recunoa%terea competen!elor de baz$ %i
profesionale dobândite anterior, în diferite contexte de înv$!are; asigurarea unui program de
preg$tire flexibil %i individualizat.
În vederea sus!inerii extinderii programului la nivel na#ional, Ministerul Educa#iei a dezvoltat o
serie de m!suri de politic! educa"ional! ce au vizat: elaborarea metodologiei de organizare "i
desf$"urare a programului; elaborarea "i revizuirea periodic$ a curriculumului specific (planuricadru, programe "colare); organizarea sesiunilor de formare pentru resursele umane implicate
(inspectori %colari, coordonatori jude!eni ai programului, directori ai unit$!ilor de înv$!$mânt,
formatori de cadre didactice); elaborarea %i editarea de materiale educa!ionale pentru elevi %i
profesori; promovarea programului în comunit$!ile dezavantajate; identificarea unor noi surse de
finan#are.
Începând cu anul 2008, politicile educa"ionale privind Programul „A doua %ans$” au fost
corelate cu obiectivele programelor finan#ate din fondurile structurale europene. Astfel, au fost
implementate o serie de proiecte structurale care au dezvoltat activit$!i de tipul „A doua %ans$”:
Educa$ie, calificare %i facilitarea tranzi$iei spre un loc de munc# pentru elevi sau tineri cu risc
sau în situa$ie de abandon %colar - POSDRU/8/2.2/S/4 (beneficiar Ministerul Educa!iei);
Educa!ia copiilor romi – calea spre un loc de munc# stabil - POSDRU/8/2.2/S/1 %i &coala – o
"ans# pentru fiecare - POSDRU/8/2.2/S/2 (beneficiar Agen!ia Na!ional$ pentru Romi), Centre
Educa$ionale Integrate pentru Grupuri Vulnerabile – POSDRU/162/2.2/S/133664 (beneficiar
Organiza#ia Salva#i Copiii România) etc.
Spre deosebire de programele tip A doua %ans# derulate în alte proiecte, în cadrul proiectului
„Educa#ia – "ansa c$tre societatea cunoa"terii” - ID 136375, acesta a avut în vedere prevederile
art.10 din Legea educa$iei na$ionale nr.1/2011 (LEN), cu modific$rile "i complet$rile ulterioare,
referitoare la organizarea programului de recuperare, astfel încât s$ faciliteze înv$#area
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transdisciplinar! la nivelul înv!"!mântului primar, venind în ajutorul beneficiarilor #i al
formatorilor cu un ghid transdisciplinar #i cu instrumente suport TIC inovatoare.
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În acest context, informa"iile desprinse din analiza chestionarelor aplicate profesorilor la finalul
derul!rii acestui tip de program în cadrul proiectului anterior men"ionat ne arat! urm!toarele:
Instrumentul aplicat: chestionar pentru persoanele implicate în programe de tip „A doua
!ans"” – componenta corectiv"
Num"r de persoane intervievate: 23
Jude"ul de provenien"! al responden"ilor #i structura procentual! a e#antionului: responden"ii au
provenit din jude"ele Constan"a, Cara#-Severin, C!l!ra#i, Gala"i, Mehedin"i, Prahova, Tulcea,
Vaslui #i municipiul Bucure#ti. Structura e#antionului responden"ilor este redat! mai jos:

Din punct de vedere al tipului unit!"ii de înv!"!mânt din care au provenit responden"ii, ace#tia au
provenit în totalitate din #coli gimnaziale, având experien"! didactic! din toate tran#ele de valori,
respectiv sub 10 ani, între 11-20 ani #i peste 21 de ani.
La întrebarea “În ce m!sur! considera"i c! instrumentele digitale, de tipul Ghidului
transdisciplinar stimuleaz! participarea cursan"ilor #i interesul acestora pentru cunoa#tere ?”
68,42% dintre intervieva"i au apreciat “în foarte mare m!sur!” instrumentele digitale elaborate în
cadrul proiectului #i 31,58% l-au apreciat “în mare m!sur!”; nici unul dintre responden"i nu a
acordat punctaj pentru celelalte trei op"iuni (“în mic! m!sur!”, “deloc”, “nu #tiu”).
Reprezentarea grafic! a ponderilor procentuale a r!spunsurilor furnizate de responden"i la
aceast! întrebare este redat! mai jos:
!"#
#
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La întrebarea “În ce m!sur! considera"i c! instrumentele digitale elaborate în cadrul proiectului
#coala – $ansa c!tre societatea cunoa$terii vor fi utilizate $i dup! încheierea
proiectului?”57,89% dintre intervieva!i au r"spuns “în foarte mare m"sur"” , 31,58% “în mare
m"sur"”, acela#i procent de 5,26% au ales variantele “deloc” #i “nu #tiu”; varianta “în mic"
m"sur"” nu a fost selectat" de nici unul dintre responden!i.
Reprezentarea grafic" a ponderilor procentuale a r"spunsurilor furnizate de responden!i la
aceast" întrebare este redat" mai jos:

!"#
#
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Întrebarea nr. 3 cerea responden!ilor s" furnizeze o op!iune dintre mai multe variante propuse
privitor la utilizarea instrumentelor digitale. Op!iunile propuse erau:
a)! este accesibil" pentru cursan!ii de la programul “A doua !ans"”;
b)! este stimulativ" pentru educa!ia persoanelor care au p"r"sit timpuriu #coala #i revin
pentru completarea educa!iei de baz";
c)! faciliteaz" înv"!area prin descoperire;
d)! cre#te accesul cursan!ilor la informa!ii;
e)! alternativ" la instrumentele tradi!ionale utilizate în predare-înv"!are-evaluare.
Op!iunile celor intervieva!i s-au îndreptat astfel: 12,58% au ales varianta a), 31,79% au ales
varianta b), 19,95% au ales varianta c), 16,89% au ales varianta d) #i 18,79% au ales varianta e)
de r"spuns.
Reprezentarea grafic" a ponderilor procentuale a r"spunsurilor furnizate de responden!i la
aceast" întrebare este redat" mai jos:

Întrebarea nr. 4 cerea responden!ilor s" furnizeze o op!iune dintre mai multe variante propuse
privitor la abordarea transdisiciplinar" a elabor"rii Ghidului transdisciplinar care a facilitat:
a)! formarea competen!elor de via!";
b)! transferul de cuno#tin!e, exersarea de abilit"!i în alte contexte de înv"!are;
c)! identificarea contextelor în care sunt utile cuno#tin!ele/abilit"!ile/competen!ele formate;
d)! d" sens nevoii de cunoa#tere;
e)! integrarea conceptelor în via!a real".
!"#
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Cei intervieva!i au acordat ponderea cea mai mare 22,68% variantei b) de r"spuns, apoi, în
ordine descresc"toare a ponderilor acordare: 22,32% variantei c) #i e), 20,05% variantei a),
15,00% #i 12,63% variantei d).
Reprezentarea grafic" a ponderilor procentuale a r"spunsurilor furnizate de responden!i la
aceast" întrebare este redat" mai jos:

Intervieva!ilor li s-a adresat urm"toarea întrebare: “Ve!i mai
înv"!are-evaluare Ghidul transdisciplinar?”, cu alternativele
cred”, “Nu”, “Nu #tiu”.
89,47% dintre cei chestiona!i au r"spuns “Da” #i 10,53%
întrebare, nici unul dintre chestiona!i nu a ales variantele
r"spunsurilor este redat" mai jos:

utiliza în activit"!ile de predarede r"spuns “Da”, “Posibil”, “Nu
au r"spuns “Posibil” la aceast"
c), d) sau e). Grafic, ponderea
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Chestionarul a cuprins 3 întreb!ri deschise prin care s-a urm!rit ca cei intervieva"i s!-#i exprime
propriile opinii #i comentarii legate de derularea programului “A doua !ans"”.
Prima întrebare: “Care dintre temele abordate cu cursan#ii din programul educational A doua
!ans" a stârnit cel mai mare interes din partea acestora ? Motiva#i succint alegerea dvs.”, a
primit urm!toarele comentarii/r!spunsuri:
$! Bugetul personal - cursan#ii sunt foarte interesa#i de tot ceea ce reprezint" banii !i
bunurile pe care ace!tia le asigur"
$! Temele legate de matematic" !i via#" pentru c" se lovesc cel mai mult de situa#ii care îi
pun în dificultate în aceste domenii
$! Înapoi la !coal" - în#elegerea necesit"#ii finaliz"rii înv"#"mântului obligatoriu
$! Bugetul personal - a fost una din temele care au stârnit interesul cursan#ilor, deoarece au
înv"#at s"-!i planifice bugetul personal astfel încât s" fac" economii, au aflat cum î!i pot
g"si un loc de munc", au în#eles valoarea muncii !i modul în care sunt remunera#i
$! Tema 3”Hobby !i timp liber”- a stârnit !i motivat elevii pentru a argumenta necesitatea
unui hobby, i-a apropiat mai mult; tema 5”Bugetul personal”- impact foarte mare
asupra cursan#ilor
$! Toate temele au fost primite cu interes, cel mai mult insa au fost interesa#i de ”Oameni !i
lucruri” !i ”Bugetul personal”
$! Temele unit"#ii 2”Oameni !i locuri”, deoarece a oferit informa#ii utile, practice, etapele
plant"rii,via#a la #ar" cu activitatea specific", calcularea unor suprafe#e, materiale
necesare amenaj"rilor interioare
$! Cel mai mare interes al cursantilor a fost pentru unitaea ”Bugetul personal” deoarece
dup" parcurgerea acestui capitol majoritatea au înv"#at cum s" î!i planifice bugetul
personal
$! Unitatea de înv"#are ”Bugetul personal”- elevii au fost interesa#i de necesitatea
cuno!tin#elor matematice în via#a cotidian" în situa#ii proactive
$! Hobby !i timp liber - folosirea mijloacelor moderne de înv"#are-evaluare
$! Oameni !i locuri a trezit interesul cursan#ilor pentru geografia local" !i pentru
participarea la via#a comunit"#ii
$! S" ne cuoa!tem #ara, C"l"torie prin Europa – s-au ar"tat foarte interesa#i de locurile
frumoase din #ara noastr", precum !i de #"ri în care au lucrat ei sau rudele lor
$! Redactarea unei cereri, cursan#ii au manifestat un interes sporit datorit" nevoii pe care
ace!tia o au în via#a de zi cu zi
!"#
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#! O via!" s"n"toas" – au aflat cum s"-#i p"streze s"n"tatea, au descoperit alimente
s"n"toare; bugetul personal – importan!a g"sirii unui loc de munc", valoarea muncii #i
modul cum sunt remunera!i
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#! Activitatea 1 – înapoi la #coal", deoarece cursan!ii s-au reg"sit în temele propuse
A doua întrebare cu r!spuns deschis: “A!i identificat aspect care ar trebui îmbun"t"!ite referitor
la utilizarea instrumentelor digitale? Enumera!i 1-3 dintre acestea. Motiva!i succint propunerile
dvs.”, a primit urm!toarele comentarii/r!spunsuri:
-! Dotarea s"lilor ADS cu instrumentele digitale pe care le pot utiliza cursan!ii când doresc
s" realizeze diverse portofolii
-! Mai multe anexe, h"r!i de dimensiuni mai mari, mai multe activit"!i practice
-! În cadrul acestor proiecte ar trebui pus" la dispozi!ie #i aparatura necesar" desf"#ur"rii
activit"!ii, cum ar fi laptop, imprimant", videoproiector
-! Dotarea cu echipamente IT(cel putin un laptop la clas") în vederea accesului la
informa!ii
-! Crearea unei platforme cu o interfa!" simpl", astfel s" poat" fi utilizat" de c"tre elevi
pentru a-#i dezvolta abilit"!ile digitale
-! Calculatoare, videoproiector, lec!ii pe suport electronic, aceste instrumente digitale ar
stimula #i mai mult participarea cursan!ilor la completarea educa!iei de baz"
-! Lectii interactive pe calculator, dotarea #i utilizarea videoproiector la lectii, jocuri
didactice digitale.
A treia întrebare deschis!: “A#tept"m mai jos comentariile dvs. referitoare la oricare alte aspect
legate de activit"!ile în care a!i fost implicat în proiect, decât cele la care se refer" întreb"rile
anterioare”, a primit urm!toarele comentarii/r!spunsuri:
-! Un model de evaluare final" (examenele de promovare a modulelor parcurse)
-! Timpul de implementare al ghidului a fost foarte scurt; cadrele didactice implicate au
fost foarte mult solicitate pentru efectuarea lucr"rilor, #i de aici …a rezultat pu!in"
superficialitate.
-! Antrenarea #i implicarea în proiecte similare a celorlal!i elevi+cursan!i, la nivelele
secundar inferior
!!"
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-! Este benefic! implementarea unor astfel de proiecte în care s! fie implica"i tinerii care
au abandonat, din diverse motive, #coala #i mai ales în mediul rural, precum #i proiecte
care s! deruleze cursuri de formare profesional! pentru ace#ti tineri
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-! Mi-au placut temele alese în acest ghid transdisciplinar, modul cum au fost structurate #i
multa inova"ie în abordarea fiec!rei teme
-! Cursan"ii implica"i în acest proiect erau to"i angaja"i, având vârste cuprinse între 15-20
de ani.Au fost situa"ii care mi-au oferit posibilitatea de a-i vedea #i la locul de munc!,
neputând s! participe la fiecare întâlnire; au lucrat #i colaborat #i în aceste condi"ii.
Mul"umesc pentru aceast! experien"! #i pentru Ghidul transdisciplinar care-mi va fi de
folos nu numai în predarea la ADS
-! Este necesar mult mai mult material didactic pentru eficientizarea procesului educativ #i
pentru a-i atrage pe cei care au p!r!sit timpuriu #coala, s!-#i continue studiile
-! Proiectul la care am participat a suscitat interesul elevilor cuprin#i la activit!"i cât #i al
meu personal, fiind o noutate atât pentru mine cât #i pentru elevi. În urma activit!"ilor
desf!#urate, elevii au con#tientizat importan"a înv!"!rii pe tot parcursul vie"ii
-! Ideal ar fi ca în echipa de dasc!li s! fie angrenate cât mai multe persoane, astfel
predarea transdisciplinar! fiind mai facil!
-! Activit!"ile prezentate în Ghidul transdisciplinar au fost foarte atractive #i bine
elaborate, întrucât cursan"ii au participat cu interes la acestea;au descoperit bucuria de
a se întoarce la #coal!
-! Proiectul ar trebuie multiplicat, continuat #i pe viitor atât în #coala noastr! cât #i in alte
#coli, deoarece avem foarte multe solicit!ri de continuare a studiilor, iar locurile per cap
elev sunt limitate, #i exista riscul de a reintra în abandon #colar
-! Ar trebui oferita sustenabilitate proiectului atât în cadrul #colii cât #i în alte #coli,
deoarece exist! multe solicit!ri pentru programul ADS.
Informa!iile colectate din analiza r"spunsurilor persoanelor care au beneficiat de programul
educa!ional, corectiv « A doua #ans" » ne arat" urm"toarele :
Instrumentul de monitorizare aplicat: chestionar – impactul post-participare program
educa!ional A doua "ans# (componenta corectiv#) respondent elev/elev#
Num#r de persoane intervievate: 83
Jude!ul de provenien!" al responden!ilor #i structura procentual" a e#antionului: responden!ii au
provenit din jude!ele Constan!a, Mehedin!i, Tulcea, C"l"ra#i, Prahova #i municipiul Bucure#ti.
!"#
#

Ponderea procentual! a num!rului de responden"i în structura e#antionului în func"ie de gen este
redat! mai jos:

!

Din punct de vedere al tipului unit!"ii de înv!"!mânt din care au provenit responden"ii, analiz!
cantitativ! este urm!toarea:

La întrebarea “În ce m!sur! participarea ta la activit!"ile din cadrul proiectului a contribuit la
dezvoltarea ta personal! ?”67,07% dintre intervieva"i au apreciat c! participarea lor la proiect a
reprezentat un câ#tig în planul dezvolt!rii personale, respectiv în “foarte mare” m!sur!, 24,39%
au apreciat în “mare” m!sur!, iar 8,54% au apreciat ca fiind în “destul de mare” m!sur!; nici
unul dintre responden"i nu a selectat variantele “pu"in” sau “deloc”.
Reprezentarea grafic! a ponderilor procentuale a r!spunsurilor furnizate de responden"i la
întrebarea nr. 1 este redat! mai jos:
!"#
#

!

La întrebarea “În ce m!sur! participarea ta la activit!"ile din cadrul proiectului a contribuit la
stimularea interesului pentru continuarea studiilor?”59,76% dintre intervieva!i au apreciat c"
participarea lor la proiect a reprezentat un imbold pentru continuarea studiilor proprii, respectiv
“foarte mare” m"sur", 31,71% au apreciat în “mare” m"sur", iar 8,54% au apreciat ca fiind în
“destul de mare” m"sur"; nici unul dintre responden!i nu a selectat variantele “pu!in” sau
“deloc”.
Reprezentarea grafic" a ponderilor procentuale a r"spunsurilor furnizate de responden!i la
întrebare este redat" mai jos:

!"#
#
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La întrebarea “În ce m!sur! participarea ta la activit!"ile din cadrul proiectului a contribuit la
stimularea interesului pentru cunoa#tere?”51,22% dintre intervieva!i au apreciat c" participarea
lor la proiect a reprezentat un motiv de stimulare a interesului pentru l"rgirea orizontului de
cunoa#tere, respectiv “foarte mare” m"sur", 40,24% au apreciat în “mare” m"sur", iar 8,54% au
apreciat ca fiind în“destul de mare” m"sur"; nici unul dintre responden!i nu a selectat variantele
“pu!in” sau “deloc”.

Reprezentarea grafic" a ponderilor procentuale a r"spunsurilor furnizate de responden!i la
întrebare este redat" mai jos:

La întrebarea “În ce m!sur! instrumentele digitale utilizate în activit!"ile la care ai participat au
stimulat interesul t!u pentru cunoa#tere?” 64,63% dintre intervieva!i au apreciat c"
instrumentele digitale utilizate în activit"!ile proiectului au stimulat interesul pentru cunoa#tere în
“foarte mare” m"sur", 23,17% au apreciat în “mare” m"sur" 10,98% au apreciat ca fiind
în“destul de mare” m"sur", 1,22% a apreciat ca fiind “pu!in”; nici unul dintre responden!i nu a
selectat varianta “deloc”.

Reprezentarea grafic" a ponderilor procentuale a r"spunsurilor furnizate de responden!i la
întrebare este redat" mai jos:
!"#
#
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La întrebarea “În ce m!sur! activit!"ile la care ai participat te-au ajutat s! te descoperi #i s! afli
lucruri noi despre tine însu"i?” 56,76% dintre intervieva!i au apreciat c" activit"!ile proiectului
au stimulat interesul i-au ajutat în descoperirea propriei persoane în “foarte mare” m"sur",
28,17% au apreciat în “mare” m"sur", iar 17,07% au apreciat ca fiind în“destul de mare”
m"sur"; nici unul dintre responden!i nu a selectat variantele “pu!in” sau “deloc”.
Reprezentarea grafic" a ponderilor procentuale a r"spunsurilor furnizate de responden!i la
întrebare este redat" mai jos:

!"#
#
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La întrebarea “În ce m!sur! vei aplica competen"ele dobândite ca urmare a particip!rii tale în
activit!"ile derulate în cadrul proiectului?” 47,56% dintre intervieva!i au apreciat c" în
activit"!ile viitoare vor aplica competen!ele dobândite în “foarte mare” m"sur", 35,37% au
apreciat în “mare” m"sur", iar 17,07% au apreciat c" în“destul de mare” m"sur" î#i vor utiliza
competen!ele dezvoltate; nici unul dintre responden!i nu a selectat variantele “pu!in” sau “deloc”.
Reprezentarea grafic" a ponderilor procentuale a r"spunsurilor furnizate de responden!i la
întrebare este redat" mai jos:

La întrebarea “În ce m!sur! a crescut interesul t!u pentru înv!"are, ca urmare a particip!rii tale
la activit!"ile organizate în cadrul proiectului?” 60,98% dintre intervieva!i au apreciat c" în
activit"!ile proiectului au contribuit la dezvoltarea interesului personal pentru înv"!are în “foarte
mare” m"sur", 29,27% au apreciat în “mare” m"sur", iar 9,76% au apreciat c" în“destul de
mare” m"sur" interesul propriu a fost stimulat spre înv"!are urmare particip"rii la proiect; nici
unul dintre responden!i nu a selectat variantele “pu!in” sau “deloc”.
Reprezentarea grafic" a ponderilor procentuale a r"spunsurilor furnizate de responden!i la
întrebare este redat" mai jos:

!"#
#
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Celor 83 de elevi intervieva!i li s-a adresat, de asemenea, întrebarea “Vei continua studiile
generale obligatorii ?”. R"spunsurile celor chestiona!i au fost urm"toarele: 75,61% au r"spuns în
mod ferm “da”, 23,17% au r"spuns “poate” #i 1,22% au r"spuns “nu #tiu”; nici unul dintre cei
chestiona!i nu a ales variant de r"spuns “nu”, a#a cum reiese #i din reprezentarea grafic" de mai
jos:

Ultima întrebare a chestionarului aplicat elevilor participan!i la implementarea programului
educa!ional de reducere a fenomenului de abandon #colar din cadrul proiectului a solicitat din
partea acestora s" transmit" observa!ii proprii urmare a experien!ei tr"ite; enun!ul solicit"rii a fost
urm"torul: “Te rug!m s! scrii "i alte observa#ii pe care dore"ti s! le faci ca urmare a experien#ei
tale de a fi participat la activit!#ile organizate în cadrul proiectului“.
Sunt consemnate mai jos, comentariile celor care au dat curs invita!iei de a formula
aprecieri/observa!ii #i/sau a-#i exprima chiar #i inten!ii de viitor:
!"#
#

! M! bucur c! am venit din nou la "coal!, cred c! vor mai fi pe viitor "i alte activit!#i a"a
de frumoase;

!

! Activit!#ile desf!"urate au fost foarte frumoase "i ne preg!tesc pentru via#!;
! Activit!#ile la care am participat m-au f!cut s! redescop!r "i s! lucrez cu drag al!turi de
colegii mei;
! Experien#a mea de a participa la acest proiect m! va ajuta s! m! descurc în via#! "i s!mi g!sesc un serviciu convenabil;
! Mi-a pl!cut foarte mult modul în care am lucrat cu to#ii. A fost foarte distractiv "i
interesant. A" participa "i la alte lec#ii;
! Am înv!#at lucruri noi. Mi-am cunoscut mai bine colegii;
! Mi-a pl!cut s! vin "i pentru c! am auzit c! se dau bani la "coal!. Mi-a pl!cut ce am
înv!#at, c! îmi va folosi;
! Am înv!#at multe din caietul din care am lucrat;
! Dac! va mai fi vreun proiect voi participa cu drag;
! Da, am lucrat cu drag ghidul "i a fost interesant;
! Mie mi-a pl!cut foarte mult;
! A" dori s! termin "coala dar am dep!"it vârsta;
! Îmi place la "coal! "i mi-a" dori s! m! întorc;
! Vreau s! termin opt clase;
! A" vrea s! ma pot înscrie la "coal!;
! A" dori s! termin "coala obligatorie;
! Mi-a pl!cut;
! A fost frumos;
! Proiectul la care am participat a suscitat interesul elevilor cuprin"i în activit!#i, cât "i al
meu personal, fiind o noutate atât pentru mine cât "i pentru elevi; în urma activit!#ilor
desf!"urate, elevii au con"tientizat importan#a înv!#!rii pe tot parcursul vie#ii;
! Îmi place la "coal!;
! Eu vreau s! muncesc, s! fac bani. La "coal! mi-a pl!cut cu calculatorul;
! Mie mi-a pl!cut la "coal!. M! angajez;
!"#
#

!

! Comunicarea cu cadrele didactice a fost excelent!;
! Am rela"ionat foarte bine cu colegii de grup!;
! Eu sunt bucuros c! pot înv!"a într-o #coal! destul de bun!;
! Mi-a crescut încrederea în mine;
! Cuno#tin"ele acumulate m! ajut! în via"a de zi cu zi;
! Sunt hot!rât s!-mi continui studiile;
! Voi înv!"a s!-mi ajut p!rin"ii s!-#i renoveze casa, f!r! a face risip! de materiale;
! Voi fi mai atent la nevoile #i pasiunile oamenilor de lâng! mine;
! S! lucr!m mai mult pe calculator;
! Vreau s! mai continue proiectul;
! S! mai beneficiem #i de alte proiecte;
! Informa"iile ne-au fost foarte utile;
! Au fost foarte interesante toate activit!"ile desf!#urate la clas!;
! Proiectul a fost foarte util pentru c! ne-a ajutat s! ne continu!m studiile;
! Vreau s! fiu sprijinit #i în continuare cum am fost în proiectul acesta;
! Ne-ar pl!cea s! avem mai multe calculatoare;
! S! continue proiectul ca s! pot merge la #coal!.

V.1.2. Pachetul educa!ional ”"coala de familie” ca m#sur# de preven!ie a abandonului $colar,
destinat elevilor cu risc de p#r#sire timpurie a sistemului educa!ional, precum $i p#rin!ilor
acestora
”"coala de familie” a fost gândit# ca un context partenerial real, în favoarea copilului, ca un
parteneriat în care educa!ia nu este numai preg#tire $colar#, ci un flux continuu de influen!e
modelatoare în care familia are rol primordial, ca un program de tip ”"coal# dup# $coal#”,
adresat copiilor care au nevoie de aten!ie special#, cei mai mul!i dintre ei aflându-se în zona
riscului de abandon $colar.
Complementar serviciilor educa!ionale furnizate de c#tre unit#!ile de înv#!#mânt de stat,
programul ”"coala de familie” propune integrarea în cadrul programelor de tip ”"coal# dup#
!"#
#

!coal"”, care se deruleaz" în !coli, a unui pachet de activit"#i de socializare, recreative, de
dezvoltare personal", activit"$i adresate nu numai elevilor, ci !i p"rin$ilor acestora.

!

Programul propune trei module (!tiu cine sunt; !tiu ce simt; !tiu ce fac), fiecare modul
cuprinzând activit"$i specifice de tipul:
a)! activit"$i de dezvoltare personal";
b)! activit"$i practic – aplicative, pe diferite domenii, teme;
c)! activit"$i tip atelier (copii !i p"rin#i, cadre didactice).
Activit"#ile propuse în acest pachet educa$ional sunt concepute ca situa#ii de valorizare a
aptitudinilor elevilor, de recunoa%tere %i apreciere a înclina#iilor acestora, de afirmare a lor,
pentru educarea unei stime de sine în acord cu poten#ialul propriu, diminuându-se dificult"$ile de
înv"$are !i crescând motiva$ia pentru a frecventa !coala.
Principiile metodologice pe care se bazeaz" acest program sunt cele ale flexibilit"$ii, înv"$"rii
active !i individualiz"rii demersului educa$ional, plecând de la premisa c" fiecare elev poate
înv"$a, profesorul trebuind s" identifice experien$ele de înv"$are care motiveaz" elevii !i care
contribuie la schimbarea atitudinii acestora fa$" de !coal".
Activit"$ile ofer" posibilitatea de a lucra individual, în grup/pereche, de a-%i dezvolta abilit"#i de
via$", de a realiza proiecte individuale sau de grup, de a îndeplini responsabilit"#i, de a crea
sentimentul apartenen#ei la comunitatea grupului. Pe parcursul implement"rii programului
educa$ional de tip “&coala dup" !coal"” la activit"$i au participat elevii în situa$ie de risc de
abandon împreun" cu p"rin$ii lor, derulând activit"$i comune sau separat, în func$ie de
obiectivele urm"rite.
La finalul derul"rii acestui tip de program, informa$iile desprinse din chestionarul adresat
profesorilor implica$i în furnizarea programului educa$ional sunt urm"toarele:
Instrumentul de monitorizare aplicat: chestionar pentru profesorii participan!i la
implementarea programului educa!ional „"coala de familie”
Num#r de persoane intervievate: 16
Jude$ul de provenien$" al responden$ilor !i structura procentual" a e!antionului: responden$ii au
provenit din jude$ele Bihor, Buz"u, Cara! Severin, Mehedin$i, Timi!, Prahova !i municipiul
Bucure!ti. Ponderea procentual" a num"rului de responden$i în structura e!antionului este redat"
mai jos:
!"#
#

!

Din punct de vedere al tipului unit!"ii de înv!"!mânt din care au provenit responden"ii, analiz!
cantitativ! este relevând c! marea majoritate a responden"ilor provind de la #coli gimnaziale:

La întrebarea “În ce m!sur! aprecia"i oportunitatea programului educational #coala de familie
pentru prevenirea abandonului $colar în comunit!"ile dezavantajate ?”62,50% dintre intervieva"i
au apreciat “în foarte mare m!sur!” programul, restul de 37,50% apreciindu-l “în mare m!sur!”;
nici unul dintre responden"i nu a acordat punctaj pentru celelalte trei op"iuni (“în mic! m!sur!”,
“deloc”, “nu #tiu”.
La întrebarea “În ce m!sur! elevii $i p!rin"ii lor au rela"ionat în cadrul activit!"ilor derulate
împreun! ?”43,75% dintre intervieva"i au r!spuns “în foarte mare m!sur!” , 43,75% “în mare
m!sur!” #i 12,50 % “în mic! m!sur!”; nici unul dintre responden"i nu a acordat punctaj pentru
celelalte op"iuni: “deloc”, “nu #tiu”.

!!"
"

La întrebarea “Cum aprecia!i u"urin!a p#rin!ilor de a în!elege "i accepta sarcinile de lucru
al#turi de copiii lor?”31,25% dintre intervieva!i au r"spuns “în foarte mare m"sur"” , 43,75% “în
mare m"sur"”, 18,75 % “în mic" m"sur"” #i 6,25% “deloc”; nici unul dintre responden!i nu a
acordat punctaj pentru op!iunea “nu #tiu”.

!

La întrebarea “În opinia dvs., în ce m#sur# derularea acestui program educational implementat
în cadrul proiectului, a avut efecte benefice în reducerea riscului de abandon în comunitatea
dezavantajat# cu care a!i lucrat ?”43,75% dintre intervieva!i au r"spuns “în foarte mare m"sur"”
43,75% “în mare m"sur"” #i 12,50 % “în mic" m"sur"”; nici unul dintre responden!i nu a acordat
punctaj pentru celelalte op!iuni: “deloc”, “nu #tiu”.
Reprezentarea grafic" a ponderilor procentuale a r"spunsurilor furnizate de responden!i la grupul
de întreb"ri de propus este redat" mai jos:

La întrebarea “Cum aprecia!i participarea elevilor la activit#!ile organizate în cadrul
programului educational $coala de familie ?” 93,75 % au apreciat participarea elevilor ca fiind o
“participare activ"” restul de 6,25% apreciind c" aceasta a fost o “participare creativ"”; nici unul
dintre responden!i nu a acordat punctaj pentru celelalte trei op!iuni (“participare pasiv"”, “doar
prin prezen!"”, “nu #tiu”).

!"#
#
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La întrebarea “Cum aprecia!i participarea p"rin!ilor elevilor la activit"!ile organizate în cadrul
programului educational #coala de familie ?” 87,50 % au apreciat participarea p!rin"ilor elevilor
ca fiind o “participare activ!”, 6,25% au apreciat c! aceasta a fost o “participare creativ!” #i tot
6,25% au apreciat c! participarea p!rin"ilor a fost “participare pasiv!”; nici unul dintre
responden"i nu a acordat punctaj pentru celelalte doi op"iuni (“doar prin prezen"!”, “nu #tiu”).
Reprezentarea grafic! a ponderilor procentuale a r!spunsurilor furnizate de responden"i la grupul
de întreb!ri de propus este redat! mai jos:

La întrebarea “Ce calificativ acorda!i programului educational #coala de familie din perspectiva
stimul"rii interesului participan!ilor pentru educa!ie ? ” 87,50 % au acordat calificativul “foarte
bine”, 6,25% au acordat programului “bine” #i tot 6,25% au apreciat c! programul poate primi
doar calificativul “satisf!c!tor”; nici unul dintre responden"i nu a acordat punctaj pentru celelalte
doi op"iuni (“nesatisf!c!tor”, “nu #tiu”).
Reprezentarea grafic! a ponderilor procentuale a r!spunsurilor furnizate de responden"i la
întrebarea de mai sus este redat! mai jos:

!"#
#
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Prin întrebarea “Care dintre urm!toarele aspect au contat cel mai mult în motivarea
participan"ilor ? ” s-au propus mai multe variante de r!spuns. Cei 16 intervievati au apreciat
astfel: 7 dintre ei au apreciat noutatea programului, 7 dintre ei au apreciat diversitatea temelor, 8
respondenti apreciind acordarea de stimulente. Nici unul dintre ace"tia nu au furnizat un alt
aspect de apreciat nepropus de chestionar sau nu au ales nici una dintre variantele de r!spuns.
Grafic, r!spunsurile sunt redate de figura de mai jos:

La întrebarea “Care au fost, în opinia dvs. temele abordate cu cel mai mare succes? Enumera"i 5
teme, de la cea cu cel mai mare succes (1) #i motiva"i succint” r!spunsurile celor intervieva#i
sunt redate mai jos:
1.!
2.!
3.!
4.!
5.!

Înapoi la "coal! – în#elegerea necesit!#ii înv!#!mântului obligatoriu
Oameni "i locuri – comunicarea "i rela#ionarea în desf!"urarea activit!#ilor
Hobby "i timp – valorificarea pasiunilor în timpul liber
O via#! s!n!toas! – fericirea se bazeaz! pe s!n!tate
Bugetul personal – planificarea eficient! a bugetului personal

1.! O zi din via#a mea
2.! Comorile prieteniei
3.! ABC-ul emo#iilor
1.!
2.!
3.!
4.!
5.!

Hora prieteniei – punerea în valoare a propriilor puteri
Pr!jitura Familia – identificarea calit!#ilor personale
Semaforul emo#iilor – gestionarea inteligen#ei eului
“Dac! a" avea timp” – formarea abilit!#ilor de a-#i face timp
$coala ca o familie – con"tientizarea unui climat de înv!#are stabil "i pozitiv
!"#

#

!

1.!
2.!
3.!
4.!
5.!

Curcubeul fructelor !i legumelor s-a finalizat cu prepararea unei salate
Ora!ul magic – construirea creative a unor castele
Pr"jiuta Familia – !i-au exprimat creativ sentimentele din cadrul familiei
Desen"m împreun" – au realizat, au contribuit pe rând la realizarea desenului
Lan#ul magic – c"utarea solu#iilor pentru a se elibera din…?

1.!
2.!
3.!
4.!
5.!

Hora prieteniei – au aflat p"rerea celorlal#i
Pr"jitura familia – ingredientele pentru o familie fericit"
Drepturi asertive – comunicarea într-o manier" asertiv"
ABC-ul emo#iilor – abilitatea de a recunoa!te expresiile emo#ionale
La cump"r"turi – gestionarea eficient" a banilor

1.!
2.!
3.!
4.!
5.!

Educa#ia în via#a noastr" – participan#i cadre didactice, elevi, p"rin#i
Motiva#ia pentru educa#ie – participan#i cadre didactice, elevi, p"rin#i
Floarea calit"#ilor – poezii, eseuri, elevi, p"rin#i
$coala pe vremea mea – exemple de bune practici/comunitate, p"rin#i, bunici
Factori care faciliteaz"/blocheaz" comunicarea/elevi, p"rin#i

1.!
2.!
3.!
4.!
5.!

Comorile prieteniei
Jocul cunoa!terii de sine
Detectivul emo#iilor
Doar o întrebare
Prietenul meu, cl"bucel

1.! Dezvoltarea capacit"#ii de comunicare – comunicarea este important" pentru bune rela#ii
2.! Interesul pentru sine !i pentru ceilal#i – interesul pentru propria persoan" este strâns legat
de interesul pentru cei din jur
3.! Prietenia – importan#a prieteniei în via#a de zi cu zi
4.! Diferen#ele dintre persoane – diferen#ele dintre persoane nu trebuie s" dezbine ci s"
uneasc"
5.! Creativitatea
1.!
2.!
3.!
4.!
5.!

Comorile prieteniei – cultiva prietenia prin jocuri simple
Fiecare un nume are – intercunoa!trea distractiv"
Cubul sentimentelor – exprimarea emo#iilor negative
Prietenul meu, Cl"bucel – igiena personal !i s"n"tatea
Clepsidra cu exerci#ii – organizarea timpului din viitorul apropiat
!"#

#

1.! Exerci!ii de pronun!ie corect"
2.!
3.!
4.!
5.!

Rezolvarea de exerci!ii #i probleme matematice
Scrierea ortografic" a cuvintelor
Alc"tuirea de propozi!ii cuvintele date
Formarea de r"spunsuri la întreb"ri

1.!
2.!
3.!
4.!
5.!

Folosirea de bibliografii în efectuarea corect" a temelor
Scrierea corect" a unor cuvinte uzuale
Rezolvarea de problem matematice prin diferite metode
Cum ne comportîm în diverse situa!ii
Folosirea jocului didactic, desenului în înv"!are

1.!
2.!
3.!
4.!
5.!

Rezolvarea problemelor matematice
Consolidarea no!iunilor de gramatic"
Rezolvarea temelor
Îmbun"t"!irea rela!iei p"rinte – elev
O !inut" decent" #i un comportament civilizat în #coal"

1.!
2.!
3.!
4.!
5.!

Rezolvarea problemelor matematice
Consolidarea citit-scris
Exerci!ii de caligrafie
Rezolvarea temelor
Îmbun"t"!irea rela!iei p"rinte – elev

1.!
2.!
3.!
4.!
5.!

Integrarea copiilor cu risc de abandon
Stimularea interesului pe anumite teme
Cre#terea interesului p"rin!ilor pentru #coal"
Adaptarea programei la nivelul lor
Implicarea p"rin!ilor în toate activit"!ile

!

1.! Autocunoa#terea
2.! Despre comunitate, reguli de viitor
3.! Despre prietenie
1.!
2.!
3.!
4.!
5.!

Comorile prieteniei
Pr"jitura familiei
ABC-ul emo!iilor
Emblema
Prietenul meu Cl"bucel
!"#

#
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La sec!iunea “Comentariile dvs referitor la oricare alte aspect fa!" de cele cuprinse în
întreb"ri” dintre cei 16 intervieva!i 9 persoane au dorit s"-#i exprime propriile gânduri, dup"
cum urmeaz":
-! Includerea elevilor de la nivelele secundare inferior ADS în proiecte similare
-! Apreciez calitatea materialelor puse la dispozi!ia participan!ilor, activit"!ile au avut un
caracter atractiv, iar participan!ii au participat cu pl"cere la desf"#urarea lor
-! Elevii #i p"rin!ii s-au implicat activ în derularea activit"!ilor proiectului
-! Astfel de proiecte sunt bine primite atât în rândul copiilor cât #i a p"rin!ilor, îi ajut" s"
vad" #coala ”cu al!i ochi”, iar p"rin!ii devin mai responsabili
-! Programul “$coala p"rin!ilor” derulat în anul #colar 2014-2015 a avut ca obiectiv
principal dezvoltarea colabor"rii #coal"-familie #i combaterea absenteismului #colar.
Acest program va fi continuat #i pe parcursul anului #colar 2015-2016
-! %inând cont de faptul c" grupul !int" cu care am lucrat au fost copii cu dizabilit"!i, a#
dori s" fac urm"toarele comentarii:-acordarea de #anse egale persoanelor cu dizabilit"!i
în procesul educa!ional, dizabilitatea s" nu reprezinte o piedic" în procesul educa!ional,
starea corespunz"toare a #colilor pentru nevoile celor cu dizabilit"!i, adaptarea
sistemului de înv"!"mânt la nevoile de educare ale persoanelor cu dizabilit"!i, formarea
de cadre didactice pentru dezvoltarea abilit"!ilor de lucru necesare interac!iunii dintre
ei, copiii cu dizabilit"!i #i p"rin!ii acestora, programe de integrare a persoanelor cu
dizabilit"!i pe pia!a muncii
-! Programul a cuprins o multitudine de activit"!i mult diferite fa!" de cele desf"#urate în
#coal", a necesitat folosirea unor materiale diverse care nu au fost chiar la îndemâna
participan!ior, !inând cont de situa!ia material" a acestora. Felul în care au fost
concepute activit"!ile #i desf"#urarea acestora a fost atractiv" dar stimulentul cel mai
important pentru participarea grupului !inta l-a reprezentat partea material, din p"cate
-! Temele au fost succint a#ezate #i bine definite
-! Situa!ia material" precar" a p"rin!ilor #i lipsa studiilor acestora, îi face pe ace#tia s" nu
fie interesa!i de activit"!ile copiilor, preocupându-se doar de traiul lor de azi pe
mâine.Pentru a fi eficiente aceste programe ar trebuie derulate pe unit"!i mai mari de
timp, nu doar secven!ial.

!"#
#
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V.1.3. Analiza calitativ! privind Pachetul educa"ional destinat sprijinirii elevilor cu risc de
p!r!sire timpurie a sistemului educa"ional ”#coala de familie”
Nu au existat r!spunsuri care s! considere acest program ca fiind în mic! m!sur! sau deloc
oportun $i nici responden"i care s! nu î$i exprime opinia.
De asemenea, 6,52% (3 din 46 p!rin"i intervieva"i), responden"ii apreciaz! participarea p!rin"ilor
ca fiind pasiv! $i, respectiv, creativ!. Acest lucru demonstreaz! faptul c!, indiferent de mediul
din care provin, p!rin"ii pot fi atra$i $i implica"i în educa"ia propriilor copiii, c! pot fi creativi $i
c! reprezint! un motor important al motiva"iei pentru înv!"are $i al atitudinii fa"! de înv!"are,
dac! cunosc $i în"eleg valoarea educa"iei privind integrarea socio - profesional! .
Continuarea investig!rii opiniilor $i sugestiilor p!rin"ilor legate de aceast! dimensiune, de$i nu a
f!cut obiectul cercet!rii noastre, ar putea oferi informa"ii interesante cu privire la abordarea
rela"iei cu p!rin"ii, de c!tre $coal! $i de c!tre alte institu"ii $i organiza"ii implicate în activit!"i ce
se deruleaz! pentru familiile provenite din medii defavorizate $i nu numai.
În acest context, putem afirma, f!r! a avea îns! suficiente detalii asupra cauzelor care au
contribuit la o bun! rela"ionare între p!rin"i $i elevi din timpul activit!"ilor derulate împreun!,
faptul c! programul educa"ional ”!coala în familie” a fost gândit $i proiectat astfel încât s!
atrag! p!rin"ii $i elevii spre participare $i implicare în înv!"are, abordare benefic! pentru ambii
actori.
Totodat!, putem deduce faptul c! în cadrul programului ”!coala de familie” abord!rile $i
strategiile folosite de profesori au fost eficiente $i au condus la conturarea unor exemple de bune
practici în acest domeniu, materialele elaborate în cadrul proiectului ca instrumente de lucru
pentru profesori fiind bine structurate, sus"inute de aspecte metodologice.
Coroborând aceste informa"ii cu faptul c! programul educa"ional de formare „!coala de familie”
pentru prevenirea abandonului $colar în comunit!"ile dezavantajate a fost considerat ca fiind unul
oportun, precum $i faptul c! participarea elevilor a fost una mare, putem considera c! acest
program educa"ional $i-a atins obiectivul, acela de a cre$te calitatea serviciilor educa"ionale, cu
scopul diminu!rii num!rului de persoane care abandoneaz! sistemul de înv!"!mânt $i c! el $i-a
dovedit, astfel, necesitatea, putându-se consitui într-un exemplu de bune practici care merit! s!
fie multiplicat.
!"#
#
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Aprecierea de c!tre cadrele didactice a u"urin#ei p!rin#ilor de a în#elege si accepta sarcinile
de lucru al!turi de copiii lor
25% (4 din 16 profesori responden!i) apreciaz" faptul c" s-a remarcat în foarte mare m"sur" o
u#urin!" a p"rin!ilor în a în!elege #i accepta sarcinile de lucru al"turi de copiii lor #i 43,75% (7
din 16) apreciaz" faptul c" aceast" u#urin!" s-a manifestat în mare m"sur". Procente egale, de
15,63%, au fost înregistrate pentru r"spunsurile celor care remarcau în mic" m"sur" sau nu
remarcau deloc u#urin!a p"rin!ilor în a în!elege #i accepta sarcinile de lucru al"turi de propriii
copii.
Informa!iile culese ne arat" c" un procent majoritar de 68,75%, dintre p"rin!ii au în!eles #i au
acceptat cu u#urin!" sarcinile de lucru al"turi de copiii lor, ceea ce ne înt"re#te convingerea c"
acest tip de program î#i dovede#te eficien!a #i, în acela#i timp, necesitatea, îndeosebi în zonele în
care exist" grupuri dezavantajate #i c", mai mult, secretul motiva!iei pentru înv"!are, al bunelor
rezultate la înv"!"tur" #i, implict, al succesului în educa!ie este determinat de rela!iile s!n!toase,
pozitive, stimulative, constructive, umaniste, sincere dezvoltate în jurul copilului. Prin
organizarea de activit"!i comune copii #i p"rin!i se creaz" #i contextul favorabil pentru
intercunoa#tere între membrii familiei, dincolo de ierarhiile #i regulile stabilite în familie.
În ceea ce prive#te procentele de 15,63% responden!i care apreciaz" c" nu au remarcat u#urin!a
p"rin!ilor în a rela!iona cu propriii copii în timpul activit"!ilor împreun" sau c" implicarea
acestora s-a f"cut remarcat" într-o mic" m"sur" în acest proces, consider"m c" nivelul de
preg"tire al p"rin!ilor, vârsta acestora, propria motiva!ie pentru înv"!are, precum #i o serie de
elemente de factur" psihologic" (cum ar fi #tirbirea autorit"!ii lor în fa!a copiilor) etc. au
determinat acest mod de a reac!iona. Mai mult, aceste informa!ii ne conduc în zona activit"!ii de
consiliere care trebuie s" î#i reconsidere #i s" î#i înt"reasc" statutul în sistemul românesc de
educa!ie, având în vedere impactul deosebit pe care îl are în raport cu construirea sau refacerea
unor rela!ii s"n"toase #i eficiente în jurul copilului.
M!sura în care derularea programului educa#ional implementat în cadrul proiectului, a
avut efecte benefice în reducerea riscului de abandon în comunitatea dezavantajat! cu care
au lucrat cadrele didactice intervievate
43,75% (7 din 16) dintre responden!i consider" c" programul educa!ional implementat în cadrul
proiectului a avut, în foarte mare m"sur", efecte benefice în reducerea riscului de abandon în
comunitatea dezavantajat" cu care au lucrat, iar 37,5% (6 din 16) consider" c" efectele au fost
benefice în mare m"sur". Un procent de 18,75% dintre responden!i consider" c" efectul
programului în comunitate a fost mic.
!"#
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Aprecierile, de!i sunt marcate !i de subiectivism, arat", de fapt, cât de importante sunt ini#iativele
care vizeaz" activit"#i împreun" copii-p"rin#i !i care sunt gândite cât mai aproape de nevoile !i
interesele grupului #int" !i al comunit"#ii din care acesta face parte.
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Aspecte care au contat cel mai mult în motivarea participan!ilor
Printre aspectele care, din perspectiva profesorilor chestiona#i, au contat cel mai mult în
motivarea participan#ilor, un procent crescut, de 56,25% (9 din 16) îl înregistreaz" Acordarea de
stimulente, urmat" de Noutatea programului cu 31,25% (5 din 16) !i, respectiv, Diversitatea
temelor cu 12,5% (2 din 16).
Datele nu surprind, în contextul în care, pe fondul unei situa#ii socio-economice dificile la nivel
na#ional, cu accente adesea grave în comuni"#ile dezavantajate, orice tip de subven#ie/ajutor
conteaz" pentru familie !i, implicit, pentru copil. În plus, studiile2 au confirmat rolul determinant
al motivelor economice în influen#area particip"rii la educa#ie a principalelor categorii de copii
expu!i riscului, respectiv : copiii romi, copiii cu CES !i copiii din zone dezavantajate socioeconomic !i georagrafic. Din p"cate cele 12,5% procente care scot în eviden#" aspect calitativ al
programului, !i anume : acela al diversit"#ii temelor !i care, privit din perspectiva cadrului
didactic ofer" un feed-back pe alt" component" de motiva#ii decât ceea ce a!teapt" speciali!tii,
motiva#ia intrinsec". Totu!i p"rin#ii au !tiut s" enumere teme !i activit"#i la care au participat
împreun" cu copiii lor !i au stabilit ierarhiz"ri din perspectiva propriei op#iuni.!
Temele abordate cu cel mai mare interes
Cei 16 responden#i – profesori, au apreciat c" dintre cele 20 de teme prezente în Modulul I - !tiu
cine sunt - temele Hora prieteniei, Comorile prietenie !i Prajitura Familia au fost abordate cu
cel mai mare interes. Din descrierile succinte care motiveaz" r"spunsurile desprindem faptul c"
acestea au oferit copiilor posibilitatea de a afla p"rerile celorlal#i despre ei, de a-!i identifica !i de
a-!i pune în valoare propriile calit"#i, precum !i faptul c" aceste teme i-au f"cut s" în#eleag" mai
bine ce înseamn" familia, ce înseamn" prietenia !i cât de importante sunt ele în via#a noastr".
Din cele 19 teme prezente în modulul II - !tiu ce simt – tema Semaforul emo"iilor a fost apreciat"
ca fiind cea care a trezit cel mai mult interesul copiilor, cu efecte îndeosebi pe zona de gestionare
inteligent" a eului.
În ceea ce prive!te Modulul III - !tiu ce fac – care are 18 teme, responden#ii au apreciat c" Dac#
a$ avea timp !i !coala ca o familie sunt cele care au trezit interesul copiilor în cea mai mare
m"sur". Motiva#ia alegerii acestor dou" teme printre cele cu cel mai mare succes, se leag" de
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faptul c! ele sprijin! copilul în formarea abilit!"ilor de a-#i gestiona eficient timpul #i în
con#tientizarea faptului c! un climat de înv!"are stabil #i pozitiv, în familie #i în #coal!,
influen"eaz! participarea #colar! #i rezultatele bune la înv!"!tur! #i î"i confer! #anse mai mari
pentru o integrare social! deplin!.
Ceea ce este absolut interesant #i ne ofer! informa"ii, din punct de vedere calitativ, importante,
este faptul c! teme care pot p!rea mult mai atractive pentru copiii zilelor noastre, de genul: La
cump!r!turi, Magazinul magic, Jobenul misterios, Vân!toarea de comori, Ora"iul magic etc. nu
au fost privite cu un interes deosebit de c!tre copiii din grupul "int!, care r!mân în zona a dou!
mari teme – ca valori umane în sine, respectiv Familia #i Prietenia. În acest context, putem spune
c! aceasta este zona care ar trebui s! fie exploatat! în continuare #i c!reia trebuie s! i se g!seasc!
aspectele sensibile, generatoare de situa"ii de înv!"are autentic! în cazul programelor de acest tip.

!

Calificativul acordat de cadrele didactice programului educa!ional ""coala de familie" din
perspectiva stimul#rii interesului participan!ilor pentru educa!ie
81,25% (13 din 16) dintre responden"i au acordat calificativul Foarte bine programului "#coala
de familie", din perspectiva stimul!rii interesului participan"ilor pentru educa"ie #i doar 6,25%
(1 din 16), în mod egal, au atribuit calificativele : Bine #i Satisf!c!tor.
Aceste date cantitative pot fi u#or corelate cu cele aferente r!spunsurile profesorilor chestiona"i,
privind oportunitatea programului educa"ional de formare „#coala de familie” pentru prevenirea
abandonului #colar în comunit!"ile dezavantajate #i cu cele privind participarea elevilor #i a
p!rin"ilor la activit!"ile organizate de c!tre cadrele didactice în cadrul programului, fapt care ne
determin! s! consider!m c! obiectivele programului au fost cu succes atinse #i c! acesta #i-a
dovedit eficien"a.
Comentariile cadrelor didactice
Chestionarul aplicat cadrelor didactice implicate în programul "#coala de familie" se finalizeaz!
cu o întrebare deschis!, care las! loc pentru tot felul de idei, sugestii #i comentarii referitoare la
program, altele decât cele abordate deja în chestionar.
Printre ideile #i comentariile f!cute, foarte multe reiau temele abordate deja în chestionar
(caracterul atractiv al activit!"ilor, implicarea activ! a copiilor #i a p!rin"ilor în program,
varietatea temelor abordate, importan"a/rolul stimulentelor materiale etc.). Cu toate acestea,
responden"ii abordeaz! #i câteva aspecte noi #i importante, care se situeaz! îndeosebi în zona
aprecierilor calitative, pe care le vom men"iona în cele ce urmeaz! :
•! Calitatea materialelor puse la dispozi$ia participan$ilor ;
!"#
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•! Proiectele de acest gen ii ajuta pe copii s! vad! "coala ”cu al#i ochi” "i pe p!rin#i s!
devin! mai responsabili ;
•! Aten#ia care trebuie acordat! aspectelor care privesc incluziunea educa#ional! a copiilor
cu CES (adaptarea rezonabil!, formarea profesorilor pentru a reu"i s! sprijine
corespunz!tor dezvoltarea optim! a copilului cu CES etc.) ;
•! Durata programului trebuie extins! pentru a genera efecte durabile.

!

Analiza calitativ! este completat! cu interpret!rile datelor colectate din interviurile p!rin"ilor #i
ale elevilor.
Pentru culegerea informa"iilor de la p!rin"i #i de la copiii acestora, în leg!tur! cu pachetul
educa"ional destinat sprijinirii elevilor cu risc de p!r!sire timpurie a sistemului educa"ional ”$coala de familie” au fost aplicate interviuri de grup #i chestionare. Responden"ii au fost
selecta"i astfel încât s! se respecte diversitatea de gen, etnic!, geografic!, fizic!, economic! #i a
nevoilor educa"ionale specifice prezent! în sistemul educa"ional românesc.
Aspectele principale, supuse aten!iei acestora, au fost urm"toarele:
A.! Percep"ia elevilor/p!rin"ilor în leg!tur! cu programul educa"ional “$coala de familie”
(utilitate, oportunitate, relevan"!, adecvare) ;
! elevii au perceput utilitatea programului, în"elegând oportunit!"ile pe care acesta le
ofer! în direc"ia îmbun"t"!irii rela!iei cu cei din jur, a comunic"rii #i a cunoa#terii
de sine; activit!"ile programului au fost apreciate de c!tre elevi ca fiind atractive #i
interesante #i acest lucru i-a determinat s! ia parte la acestea ;
! p!rin"ii au apreciat organizarea #i desf!#urarea activit!"ilor ca fiind ceva inedit, util,
educativ #i au în"eles c! aceste activit!"i au avut ca obietiv punerea în valoare a
copiilor, cre#terea încrederii în sine a acestora, comunicarea mai u#oar" între ei,
stimularea exprim"rii libere #i f"r" inhibi!ii a p"rerilor, dorin!elor, nevoilor
proprii ; cu toate acestea, unii dintre p!rin"i recunosc c! au participat la program, fie
pentru a nu-#i pune copilul într-o situa"ie nepl!cut! (în cazul în care ceilal"i copii î#i
aveau p!rin"ii al!turi #i copilul lui nu), fie pentru subven"ia primit!.
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B.! Astept!rile pe care le-au avut elevii/p!rin"ii de la activit!"ile la care au participat în cadrul
programului educa"ional
! a#tept!rile elevilor de la aceste activit!"i au fost orientate c!tre a-!i pune în valoare
calit"#ile în fa"a colegilor #i, mai ales, în fa"a p!rin"ilor ;
! a#tept!rile p!rin"ilor de la aceste activit!"i sunt legate de o mai bun! intercunoa!tere
!i comunicare, dar #i de fapul c! (îndeosebi pentru p!rin"ii copiilor cu nevoi
educa"ionale speciale) î#i doresc ca dizabilitatea s! nu fie o piedic! #i, în acest
context, vor o mai bun! integrare a copilului lor în societate, !anse egale de acces #i
succes în #coal! #i în via"!.
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C.! Ce activit!"i le-au pl!cut mai mult elevilor ?
! elevii declar! c! le-au pl!cut activit!"ile de cunoa!tere !i intercunoa!tere, care le-au
permis s! afle #i s! descopere cât mai multe lucruri despre ei, despre colegii de grup,
dar #i despre p!rin"ii lor; activit!"ile în care au descoperit c! toat! lumea este
guvernat! de emo"ii #i c! nu este o ru#ine s! aib! sentimente, emo"ii.
!"#$%&'()*%+&$*+","+)-"(.&/0&*$1.&$%&234+&53*%1"&6"&$%&234+&6"&')1"0-""7&
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D.! Ce atitudini au avut elevii/p!rin"ii fa"! de programul educa"ional “!coala de familie”
! atitudinea elevilor fa"! de acest program a fost pozitiv" îndeosebi pentru faptul c!
acestea s-au desf!#urat sub form! de jocuri #i pentru faptul c! a fost mult încurajat
lucrul în echip!; de asemenea, a contat foarte mult prezen#a p"rin#ilor lor, în
timpul activit!"ilor, de#i la început au fost surprin#i #i nu s-au sim"it confortabil ;
! atitudinea p!rin"ilor fa"! de acest program a fost una pozitiv", îns!, din p!cate, acest
lucru se datoreaz", în primul rând, stimulentului material - factor determinant
pentru participarea elevilor la proiect.
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E.! Cum apreciaz! elevii condi"iile în care înva"!/Cum apreciaz! p!rin"ii condi"iile în care
înva"! copiiii lor ?
! elevii apreciaz! condi"iile în care înva"! ca fiind bune, având în vedere faptul c! nu
au termen de compara"ie (nu au fost în alte #coli, pentru a putea face diferen"a) ;
condi"iile « bune » fiind deseori exprimate prin – c!ldur!, lumin!, existen"a
anturajului de copii etc ;
! în privin"a condi"iilor în care înva"! copiii, p!rin"ii sunt mul!umi!i, considerând c!
sunt foarte bune în compara"ie cu ce le pot oferi ei acas!.

!

F.! În ce m!sur! au în"eles elevii utilitatea continu!rii studiilor
! elevii sunt dornici s! vin! la #coal! pentru c! aici g!sesc un mediu normal de via!",
g!sesc ascultare, în!elegere, chiar dac! trebuie s! se supun! unor reguli #i unui
program; lipsurile de acas!, atmosfera, deseori tensionat!, atitudinea p!rin"ilor care
pun pe prim plan nevoile materiale îi indeparteaz! pe elevi de #coal! (de multe ori ei
trebuie s! munceasc! #i s! neglijeze înv!"!tura, dedicându-#i mare parte din timp
activit!"ilor aduc!toare de venituri materiale pentru familie).
G.! Cât! încredere au elevii în #coal!/educa"ie #i în #ansele lor pentru a-#i îndeplini
idealurile/Cât! încredere au p!rin"ii în #coal!/educa"ie #i în #ansele copiilor lor
! încrederea elevilor în #coal! #i în educa"ie s-a îmbun!t!"it, în sensul c! au început s!
con#tientizeze c! f"r" #coal" nu po!i avea o via!" bun" #i u#oar" ; problema cea
! mai mare în evolu"ia #colar! a acestor copii este familia #i, respectiv, atitudinea
p!rin"ilor fa"! de educa"ie.
! p!rin"ii au încredere în #coal! #i leag" educa!ia de reu#ita copiilor în via!", de #ansa
lor la un viitor mai bun.
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H.! Ce alte activit!"i #i-ar dori elevii s! se desf!#oare în #coal! pentru a veni cu pl!cere ?
Elevii men"ioneaz!, printre activit!"ile pe care #i-ar dori s! le desf!#oare în #coal!, activit!"i
de îngrijire a #colii sau diferite treburi, ca acas! (s! îngrijim plante #i animale) ceea ce nu este
surprinz!tor pentru c! acesta este, din p!cate, nivelul lor de a#tept!ri. Exist!, îns!, #i elevi care au
men"ionat dansurile, teatrul, concursurile de desen, pictur! #i activit!"ile sportive.
I.! Cum sunt dispu#i s! se implice p!rin"ii în sus"inerea programului
! pentru sus"inerea programului, p!rin"ii s-au declarat dispu#i s! participe, în
continuare, al!turi de copiii lor, la activit!"ile programului, pentru c! numai
încurajându-i #i fiindu-le aproape pot s! le asigure un viitor mai bun ; totu#i, p!rin"ii
nu exclud posibilitatea abandon!rii programului în cazul în care nu vor avea
suficiente resurse materiale pentru a-i trimite la #coal! sau în situa"ia în care nu vor
primi subven"ie, întrucât în timpul pe care îl petrec la #coal! « nu aduc nimic acas! s!
pun! pe mas! ».
V.1.4. Analiza calitativ! privind Pachetul educa"ional destinat persoanelor care au p!r!sit
timpuriu #coala #i au beneficiat de programul de tip « A doua #ans! »
Stimularea particip!rii cursan"ilor #i a interesului acestora pentru cunoa#tere cu ajutorul
instrumentelor digitale de tipul Ghidului transdisciplinar
În foarte mare m!sur! responden"i apreciaz! în foarte mare m!sur! gradul de stimulare a
particip!rii cursan"ilor #i interesul acestora pentru cunoa#tere, datorit! instrumentelor digitale de
tipul Ghidului transdisciplinar.
Nu au fost r!spunsuri care s! aprecieze în mic! m!sur! sau deloc acest aspect.
R!spunsurile primite ofer! o imagine clar! asupra faptului c! punerea în aplicare a prevederilor
art.10 din LEN, referitoare la organizarea programului de recuperare, astfel încât s! faciliteze
înv!"area transdisciplinar!, precum #i modul în care a fost conceput #i aplicat instrumentul digital
de tipul Ghidului transdisciplinar pot fi considerate elemente de succes în cadrul programelor de
tip „A doua "ans!”.
Utilizarea instrumentelor digitale elaborate în cadrul proiectului
#i dup! încheierea acestuia
Marea majoritate a responden"ilor apreciaz! în foarte mare m!sur! #i în mare m!sur! gradul în
care vor fi utilizate instrumentele digitale elaborate în proiect #i dup! finalizarea acestuia, ca #i

!"#
#

disciplin! op"ional! sau chiar în activit!"ile extracurriculare, la clasele de elevi, nu numai în
cadrul programului « A doua #ans! ».
Un num!r nesemnificativ de responden"i profesori apreciaz! c! instrumentele digitale elaborate
în cadrul proiectului nu vor fi utilizate deloc dup! încheierea proiectului sau c! nu !tiu, nu se pot
pronun"a asupra acestui lucru, f!r! s! aduc! vreo motiva"ie în acest sens.
Aprecierile favorabile cu privire la utilizarea acestor instrumente digitale la clas!, în procesul de
predare-înv!"are-evaluare, #i dup! finalizarea proiectului ofer! o confirmare a calit!"ii acestora
din perspectiv! didactic!, precum #i o acceptare con#tient! a cadrelor didactice referitor la
necesitatea actualiz!rii setului de instrumente pe care le au la dispozi"ie sau pe care le-au creat ei
în#i#i.

!

Ce rol joac! utilizarea instrumentelor digitale în cadrul programului
Utilizarea instrumentelor digitale este considerat!, pe de o parte, stimulativ" pentru educa#ia
persoanelor care au p"r"sit timpuriu !coala !i revin pentru completarea educa#iei de baz"!#i, în
plus, o alternativ" la instrumentele tradi#ionale utilizate în predare – înv"#are – evaluare.
Aceast! perspectiv! completeaz! într-un mod fericit #i înt!re#te aprecierile responden"ilor
referitoare la faptul c! Ghidul transdisciplinar a contribuit la stimularea particip!rii cursan"ilor la
program #i a interesului acestora pentru cunoa#tere.
Totodat!, con#tien"i fiind de caracterul interactiv #i interdisciplinar al instrumentelor digitale #i
de impactul lor asupra procesului de înv!"are, profesorii apreciaz! faptul c! aceste instrumente
faciliteaz" înv"#area prin descoperire, cre!te accesul cursan#ilor la informa#i.
Se aduce totu#i în discu"ie gradul în care beneficiarii de educa"ie au acces #i conexiune la
internet, ceea ce conduce la un proces de reflec"ie cu privire la limit!rile #i dificult!"ile cu care sau confruntat beneficiarii, care urmeaz! a fi analizate cu mai mare aten"ie de cei care vor prelua
ini"iativa construirii unor astfel de instrumente, în vederea adapt!rii într-o mai mare m!sur! la
competen"ele lor digitale.
Ce anume faciliteaz! abordarea transdisciplinar! din cadrul programului
Datorit! caracterului interdisciplinar #i interactiv al instrumentelor digitale, profesorii
responden"i consider!, c! abordarea transdisciplinar! din cadrul programului faciliteaz"
identificarea contextelor în care sunt utile cuno!tin#ele / abilit"#ile / competen#ele formate
faciliteaz! transferul de cuno!tin#e !i exersarea de abilit"#i în alte contexte de înv"#are, precum
#i integrarea conceptelor în via#a real".
Abordarea cadrelor didactice intervievate arat! c! „transdisciplinaritatea” nu mai este o no"iune
abstract!, c! exist! interes din partea acestora pentru a comunica cunpo#tin"e cursan"ilor apelând
!"#
#

la exemple din via!a real" a acestora pentru a stimula formarea competen!elor de via!"; se afirm"
despre transdisciplinaritate c" „ d" sens nevoii de educa!ie”.

!

Temele abordate cu cursan!ii din programul educa!ional „A doua "ans#”care au
stârnit cel mai mare interes din partea acestora
Temele Bugetul personal, Oameni #i lucruri, Matematica #i via!a, Înapoi la #coal" #i Hobby #i
timp liber au fost men!ionate de profesori ca fiind cele care au stârnit cel mai mare inters din
partea cursan!ilor, cu men!iunea c" primele dou" a fost men!ionate cel mai des.
Fiind vorba de r"spunsuri la o întrebare deschis", responden!ii au fost invita!i s" ofere #i detalii
despre motivele pentru care consider" tema/-ele nominalizat"/-e ca fiind cea/cele mai
interesant"/-e din perspectiva cursan!ilor. În acest context, în motivarea alegerii f"cute, profesorii
s-au folosit de feed-backul direct sau indirect primit de la cursan!i în timpul activit"!ilor.
Astfel, descoperim c" pentru tema Bugetul personal motivele con!in urm"toarele idei :

Cursan!ii sunt foarte interesa!i de bani #i de
toate bunurile pe care ace#tia !i le asigur".
Cursan!ii
au
înv"!at
s"-#i
planifice
bugetulpersonal, astfel încât s" fac" economii ;
au aflat care este valoarea muncii #i cum pot s"
î#i g"seasc" un loc de munc".#
Cursan!ii au descoperit de ce este necesar s"
st"pâne#ti cuno#tin!e matematice #i cum s" le utilizezi
în via!a cotidian".

Legat de tema Oameni #i lucruri, profesorii au scos în eviden!" importan!a acesteia pentru:
Oferirea de informa!ii utile, practice
despre via!a la !ar" #i activit"!i
specifice ale oamenilor locului.!

Calcularea unor suprafe!e.

Cunoa#terea materialelor utilizate
pentru amenaj"rile interioare.
!"#

#
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V.2. SUSTENABILITATE
Din analiza realizat! rezult! c! sunt create premisele "i exist! dorin#a de derulare în continuare a
programelor educa#ionale elaborate în cadrul proiectului "i de utilizare a resurselor materiale "i a
cursurilor "i instrumentelor digitalizate rezultate "i validate. Acest fapt este un indiciu important
c! programele educa#ionale, personalul didactic instruit "i infrastructura "i materialele suport
create sunt resurse ce pot contribui la implementarea activit!#ilor "i dup! terminarea finan#!rii,
fapt sus#inut "i de existen#a metodologiilor necesare care, gara#ie tehnologiei moderne, pot fi
accesate în viitor, din orice loca#ie "i de c!tre orice actor interestat. Astfel, cele dou! programe
dezvoltate vor putea fi preluate "i implementate la scar! larg!, de oricare dintre unit!#ile de
înv!#!mânt care au în implementare programe de tip a doua "ans!, respectiv care "colarizeaz!
elevi ce pot fi supu"i riscului de abandon "colar.
În ceea ce prive"te cadrele didactice implicate, acestea, prin exeptiza acumulat!, se pot constitui
în persone resurs! la nivel local, dar "i na#ional "i vor contribui la schimbul de bune practici, ceea
ce poate conduce la extinderea implement!rii viitoare, prin ac#iuni similare, în alte regiuni ale
#!rii, dar "i la generarea de idei "i dezvoltarea produselor relizate în cadrul proiectului.
Instrumentele digitale elaborate în cadrul proiectului faciliteaz! sustenabilitatea proiectului, pe
de o parte sub aspectul utiliz!rii facile a acestora, dar "i ca posibilitate de utilizare a lor în
procesul de predare (din Ghidul transdisciplinar, cadrele didactice pot extrage componente care
se pot utilize la clas!, sau care se pot constitui în punct de plecare pentru realizarea valorii
ad!ugate, respective dezvoltarea acestora în noi propuneri didactice care s! contribuie la
cre"terea con"tientiz!rii de c!tre elevi a relevan#ei educa#iei pentru via#!, la atractivitatea
procesului de predare –înv!#are- evaluare.
În ceea ce prive"te analiza de nevoi, element esen#ial în atingerea obiectivelor de reducere a
riscului de p!r!sire timpurie a "colii "i a abandonului "colar, aceasta se constituie într-un reper
concret, pe baza c!ruia fiecare unitate de înv!#!mânt, fie individual, fie în parteneriat, î"i pota
face propriile investiga#ii în zona de responsabilitate educa#ional! – la nivelul unit!#ii "colare, la
nivel local, la nivel jude#ean "i regional.
Analiza de nevoi, ca "i fundament pentru diagnoz! este un instrument util pentru proiectarea
activit!#ilor menite s! contribuie la implementarea strategiei na#ionale de p!r!sire timpurie a
"colii "i a politicilor na#ionale, regionale "i locale privind abandonul "colar.
!"#
#

Provocarea va consta doar în motivarea p!rin"ilor #i elevilor pentru implicarea în programele
educa"ionale, în special motivarea financiar!. Proiectul ”Educa!ia - "ansa pentru societatea
cunoa"terii” având elemente suficiente pentru a facilita motivarea elevilor #i a p!rin"ilor, chiar
dac! ne-am referi numai la experien"a pozitiv! parcurs! de participan"i #i care se poate constitui
în exemplu #i argument pentru viitorii participan"i.

!
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VI. CONCLUZII
Din analiza !i interpretarea datelor colecate pe parcursul cercet"rii se desprind o serie de
concluzii de context general referitor la motivele care au determinat abandonul !colar în zonele
de interven#ie, rela#iile !coal" – comunitate, calitatea demersurilor în implementarea programelor
educa#ionale, efectele imediate !i pe termen scurt la nivelul beneficiarilor, a !colii, a comunit"#ii.
Sintetic, concluziile sunt prezentate mai jos:
Cercetarea realizat" demonstreaz" faptul c" programele educa#ionale dezvoltate !i implementate
în cadrul proiectului ”Educa!ia - "ansa c#tre societatea cunoa"terii” au avut un efect
semnificativ pozitiv asupra elevilor, p"rin#ilor !i cadrelor didactice implicate. Din analiza
cantitativ" !i calitativ" rezult" foarte clar faptul c" programele educa#ionale au fost percepute ca
fiind de succes, elevii !i p"rin#ii au avut de câ!tigat prin parcurgerea acestora !i în foarte mare
m"sur" î!i doresc s" mai participe la astfel de activit"#i (ref. „$coala de familie”)
În ceea ce prive!te cadrele didactice implicate, acestea au parcurs noi experien#e profesionale
menite s" contribuie la dezvoltarea profesional", la cre!terea calific"rii personalului care
lucreaz" cu persoane aflate în situa#ia de risc de p"r"sire timpurie a !colii sau de abandon !colar,
transformându-le, pe aceast" tematic", în persoane resurs" la nivelul unit"#ii de înv"#"mânt !i la
nivelul inspectoratelor !colare.
Analiza comparativ" a r"spunsurilor oferite de cadre didactice, elevi !i p"rin#i în ceea ce prive!te
oportunitatea celor dou" programe educa#ionale dezvoltate !i implementate în cadrul proiectului
arat" compatibilitatea r"spunsurilor: 100% dintre cadrele didactice consider" programele
educa#ionale ca fiind oportune, prin r"spunsurile oferite în cadrul interviurilor to#ii elevii !i
p"rin#ii vin în sus#inerea f"r" echivoc a r"spunsurilor oferite de cadrele didactice.
Elevii au în#eles utilitatea programelor !i oportunit"#ile pe care acestea le ofer", justificându-!i
participarea la acestea prin faptul c" au fost utile, atractive !i interesante.
!"#
#
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Pentru p!rin"i activit!"ile derulate au fost considerate ca fiind inedite, educative #i utile, chiar
dac! unii dintre p!rin"i î#i justific! participarea ca datorându-se fie subven"iei, fie altor ra"iuni.
Programul ”!coala de familie” se constituie într-un exemplu de bun! practic! ce poate fi preluat,
dezvoltat sau adaptat. Analiza a demonstrat faptul c! în procesul educa"ional triada elev – p!rinte
– profesor a fost una de succes (participarea p!rin"ilor a fost considerat! ca fiind activ! de peste
85 % dintre responden"i, 86,67% consider! c! elevii #i p!rin"ii lor au rela"ionat foarte bine în
cadrul activit!"ilor derulate împreun!, 73,33%, dintre p!rin"i au în"eles #i au acceptat cu u#urin"!
sarcinile de lucru al!turi de copiii lor, 80,66% consider! c! programul educa"ional implementat
în cadrul proiectului a avut efecte benefice în reducerea riscului de abandon în comunitatea
dezavantajat! cu care au lucrat.!
Rezultatele cercet!rii demonstreaz! faptul c! rezultatele înv!"!rii în triad! sunt benefice pentru
to"i cei implica"i (Farrar and Henderson). !
Analiza datelor cantitative #i calitative ne poate conduce #i la concluzia c! programul educa"ional
”$coala de familie” confirm! teoria conform c!reia nivelul colabor!rii în cadrul triadei este
determinat de atitudinea #i strategiile folosite de profesor, dar #i de motiva"ia p!rin"ilor de a se
implica. Luând în considerare caracteristicile acestora, putem afirma f!r! putin"! de t!gad! c!
acest program educa"ional a reu#it s! creasc! motiva"ia p!rin"ilor de a se implica prin modul în
care a fost proiectat #i implementat, aastfel aproape jum!tate din p!rin"ii intervieva"i privind
aspectele care au contribuit la motivarea lor de a participa la proiect au r!spuns noutatea
programului, iar 40% diversitatea temelor. !
Având în vedere specificul grupului "int! al proiectului, respectiv persoane care au abandonat
#coala #i elevi supu#i riscului de p!r!sire timpurie a #colii, o concluzie importanat! a analizei este
aceea c! implicarea p!rin"ilor în via"a #colii #i în procesul de înv!"are poate contribui la
dezvoltarea capacit!"ii de înv!"are a întregii comunit!"i, nu numai a comunit!"ii #colare.
Totodat!, rezultatele proiectului confirm teoria elaborat! de West Burnham, Farrar & Otero
2007, conform c!reia #coala trebuie:
! s! dezvolte o cultur! care sus"ine #i creaz! condi"iile pentru implicarea p!rin"ilor în
înv!"are;!
! s! identifice nevoile elevilor #i ale p!rin"ilor, pentru ca s! poat! cu adev!rat s!
r!spund! nevoii elevilor;!
! s! ini"ieze #i s! construiasc! rela"ii #i s! determine inter-rela"ionarea în înv!"are a
elevului – p!rintelui - profesorului!
!"#
#

!

În ceea ce prive!te participarea p"rin#ilor în procesul de înv"#are, Bottrell & Goodwin (2011),!
afirmau ”trebuie s" fim aten#i atunci când ne asum"m c" existen#a oportunit"#ilor de participare
se concretizeaz" într-o participare real"” care s" duc" la atingerea obiectivelor pe care ni le-am
propus în triada în înv"#are. Cercetarea confirm" !i aceast" teorie rezultat" din practic", dar !i din
caracteristicile fiin#ei umane raportate la capacitatea de înv"#are, astfel 6, 66% dintre
responden#i au considerat implicarea p"rin#ilor ca fiind pasiv". Desigur c" numai o investigare
mai aprofundat" !i din mai multe perspective, inclusiv cea psihologic" ar putea explica cauzele
acestei atitudini pasive. !
”!coala de familie” a reu!it s" creeze un context partenerial real care este atât de necesar
copiilor !i persoanelor supuse riscului de p"r"sire timpurie a !colii !i riscului de abandon !i c" se
constituie nu numai într-un exemplu de bun" practic", dar !i într-un material resurs" care poate fi
preluat !i implementat de toate unit"#ile !colare care se confrunt" cu aceste riscuri.
De asemenea, este un program care poate fi preluat ca model pentru îmbun"t"#irea abord"rii
rela#iei cu p"rin#ii de c"tre orice furnizor de educa#ie, dar !i care ar putea fi integrat în programul
$coal" dup" !coal".!
Analiza demonstreaz" importan#a utiliz"rii TIC, a instrumentelor digitalizate în stimularea
particip"rii !i a dorin#ei de cunoa!tere. În acest sens Ghidul transdisciplinar se constituie într-un
instrument de lucru atractiv, stimulativ care invit" la participare direct" în rezolvarea sarcinilor
de lucru.!
Din analiza realizat" putem concluziona c" !coala poate contribui la prevenirea p"r"sirii
timpurie a !colii !i la reducerea fenomenului de abandon !colar prin pârghii demonstrate ca fiind
eficiente în cadul proiectului ”Educa"ia - #ansa c$tre societatea cunoa#terii”:
!! Identificarea !i cunoa!terea nevoilor elevilor afla#i în situa#ie de risc.!!
!! Diversificarea ofertei !colare/oferirea de programe educa#ionale !i de oportunit"#i de
înv"#are care s" r"spund" tuturor nevoilor elevilor.!!
!! Crearea condi#iilor pentru implicarea !i sus#inerea elevilor !i p"rin#ilor acestora în
procesul de înv"#are.!!
!! Personalizarea mediului de înv"#are.!!
!! Utilizarea tehnologiilor moderne. !
!
!
!
!
!
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VII. RECOMAND!RI
P!r!sirea timpurie a "colii este un proces influen#at de condi#ii socio-economice, de factori
specifici individuali "i educative, pornind de la rezultatele cercet!rii se formuleaz! urm!toarele
recomand!ri :
$coala trebuie s! construiasc!, s! consolideze %i s! transmit! un set de valori coerente "i
conduite care s! contribuie la succesul social %i, implicit, pe pia&a muncii, particularizându-se
metodele, tehnicile %i mijloacele utilizate la profilul socio – economic %i cultural al comunit!&ii.
O politic! educa&ional! coerent! %i dezvoltarea %i implementarea de programe educa&ionale
adaptate grupurilor #int! poate fi o solu&ie pentru diminuarea riscului de abandon, respectiv
p!r!sirea timpurie a %colii.
!

G!sirea unor pârghii de eficientizarea a serviciilor de orientare profesional! %i consiliere cu
adresabilitate c!tre grupurile supuse riscului p!r!sirii timpuri a %colii %i abandonului %colar poate
asigura nevoia de sprijinire pentru autocunoa%tere %i autoapreciere a individului, pentru educarea
încrederii în sine %i recuno%terea intereselor %i a aptitudinilor personale.
!

Flexibilizarea %i modernizarea con&inutului înv!&!mântului, în sensul a tot ceea ce se comunic!
în %coal!, de la formal la informal, de la atitudine %i inter-rela&ionare la contextual moral
rela&ional (V. De Landsheere), în spiritul %i pentru a r!spunde nevoii de preg!tire a copiilor/
elevilor pentru via&a adult!.
!

Cercet!rile în domeniu au ar!tat c! orice strategie care se adreseaz! p!r!sirii timpurii a %colii %i
abandonului %colar implic! dezvoltarea %i sus&inerea unui climat de înalt! calitate al %colii. Un
climat pozitiv al %colii îmbun!t!&e%te achizi&iile elevilor %i dezvolt! sim&ul apartenen&ei, creaz!
conexiuni care fac din %coal! un membru activ al comunit!&ii. Un climat de calitate al %colii
!"#
#

sus!ine înv"!area activ" #i utilizarea tehnologiilor cu focalizare pe educa!ia pentru via!" #i carier",
astfel încât elevii s" în!eleag" relevan!a educa!iei pentru via!". Experien!a acumulat" în proiect #i
rezultatele studiului arat" c" #coala trebuie s" construiasc", s" consolideze #i s" transmit" un set
de valori coerente $i conduite care s" contribuie la succesul social al elevilor #i, implicit, pe
pia!a muncii #i, nu în ultimul rând #coala trebuie s" creeze condi!iile pentru implica #i sus!ine
implicarea elevilor #i p"rin!ilor în via!a #colii #i chiar în procesul de înv"!are.

!

Revizuirea curriculumului din perspectiva con!inuturilor #i formarea cadrelor didactice pentru
utilizarea de strategii didactice care s" abordeze problematica obiectului de studiu în rela!ie cu
via!a real" #i cu utilitatea pentru via!" a ceea ce se înva!", în cadrul abord"rii transdisciplinare.
Se recomand" popularizarea prin varii mijloace a resurselor educa!ionale dezvoltate în proiect #i
a bunelor practici în vederea crearii premiselor pentru multiplicare, în virtutea principiilor
fundamentale ale educa!iei de calitate.
Se recomand" valorificarea poten!ialului creativ #i implicarea cadrelor didactice care au
contribuit la implementarea proiectului, la nivel local în cadrul activit"!ilor din cercurile
pedagogice, centrele metodice, alte niveluri.
Se recomand", în m"sura în care se identific" modalit"!i practice reale #i fezabile, constituirea
unei re!ele a #colilor care implementeaz" programe educa!ionale de tip a “A doua !ans"” cu
scopul schimbului de experien!" pe acest palier.
Se recomand", în m"sura în care autorii Ghidului destinat derul"rii activit"!ilor “ %coala de
familie” î#i exprim" acordul, tcompletarea acestuia cu fi#e de lucru, modalit"!i de auto/evaluare
#i demararea unor demersuri de recunoa#tere a sa ca auxiliar suport pentru cadrele didactice.
#

P"r"sirea timpurie a $colii #i abandonul #colar sunt procese influen&ate de condi&ii socioeconomice, de factori specifici individuali $i educativi, nefiind o singur" cauz", nici solu!iile nu
pot fi singulare.
!

O politic" coerent" #i dezvoltarea #i implementarea de programe educa!ionale adaptate
grupurilor &int" (pre$colari, elevi din inv"&"mantul primar, analfabe&i, adul&i cu studii incomplete
sau cu o formare inadecvat", persoane expuse la $omaj sau excludere social", copiii str"zii etc.).
!
!"#
#

Crearea unui sistem de analiz! permanent! a nevoilor educa"ionale ale elevilor #i a intereselor
p!rin"ilor, cu raportarea la nevoile comunit!"ii #i adecvarea investi$iilor la nevoile identificate.

!

!

G!sirea unor pârghii de eficientizarea a serviciilor de orientare profesional! #i consiliere cu
adresabilitate c!tre grupurile supuse riscului p!r!sirii timpuri a #colii #i abandonului #colar.
!

Flexibilizarea #i modernizarea con"inutului înv!"!mântului, în sensul a tot ceea ce se comunic!
în #coal!, de la formal la informal, de la atitudine #i inter-rela"ionare la contextual moral
rela"ional (V. De Landsheere), în spiritul #i pentru a r!spunde nevoii de preg!tire a copiilor/
elevilor pentru via"a adult!. Sistemul educa"ional trebuie s! stabileasc! criterii #i indicatori de
pertinen"! pe baza c!rora s! se selecteze structura con"inuturilor.
!

Totodat!, se impune elaborarea #i implementarea unor metodologii care s! dea con"inuturilor
educa"iei coeren"!, echilibru, suple"e #i caracter deschis (D’Hainaut, Programe de înv!$!mânt),
evitând supraînc!rcarea #i asigurând o abordare multidimensional! a acestora. Toate acestea
pentru ca disciplina s! devin! un câmp al cunoa#terii. Con"inuturile trebuie raportate la
poten"ialul #i interesele elevilor.
Diversificarea ofertei de educa$ie pentru formarea tinerilor in spiritual educa$iei permanente.
Cercet!rile în domeniu au ar!tat c! orice strategie care se adreseaz! p!r!sirii timpurii a #colii #i
abandonului #colar implic! dezvoltarea #i sus"inerea unui climat de înalt! calitate al #colii. Un
climat pozitiv al #colii îmbun!t!"e#te achizi"iile elevilor #i dezvolt! sim"ul apartenen"ei, creaz!
conexiuni care fac din #coal! un membru activ al comunit!"ii. Un climat de calitate al #colii
sus"ine înv!"area activ! #i utilizarea tehnologiilor cu focalizare pe educa"ia pentru via"! #i carier!,
astfel încât elevii s! în"eleag! relevan"a educa"iei pentru via"!. Experien"a acumulat! în proiect #i
rezultatele studiului arat! c! #coala trebuie s! construiasc!, s! consolideze #i s! transmit! un set
de valori coerente %i conduite care s! contribuie la succesul social al elevilor #i, implicit, pe
pia"a muncii #i, nu în ultimul rând #coala trebuie s! creeze condi"iile pentru implica #i sus"ine
implicarea elevilor #i p!rin"ilor în via"a #colii #i chiar în procesul de înv!"are.
Recomand!m efectuarea de demersuri din partea #colilor sprijinite în cadrul proiectlui „Educa"ia
- #ansa c!tre societatea cuno#terii” pentru a fi cuprinse, cu prioritate, în programul de consiliere
#i sprijin al CJRAE-lor jude"ene pentru furnizarea serviciilor de consiliere, orientare #colar! #i
profesional!, informare cu privire la rutele educa"ionale posibile, respectiv pia"a for"ei de munc!.
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CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE STRATEGICE nr. 162 „A doua !ans" la educa#ie, oportunit"$i integrate %i remediale de
acces pe pia#a muncii”
AXA PRIORITAR& 2 „Corelarea înv"#"rii pe tot parcursul vie#ii cu pia#a muncii”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVEN'IE 2.2. „Prevenirea !i corectarea p"r"sirii timpurii a !colii”
ID proiect: 136375 – „Educa$ia – %ansa c"tre societatea cunoa%terii”

METODOLOGIE DE CERCETARE
PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE IMPACT PRIVIND IMPLEMENTAREA
PROGRAMELOR EDUCA!IONALE DE REDUCERE A FENOMENULUI DE
ABANDON "COLAR ÎN CADRUL PROIECTULUI ”EDUCA!IA - "ANSA C#TRE
SOCIETATEA CUNOA"TERII”, POSDRU/161/2.1/S/132690

STRUCTURA METODOLOGIEI DE REALIZARE A CERCET#RII
I.!

Introducere

II.!

Scopul $i obiectivele cercet%rii

III.!

Design-ul cercet%rii

IV.!

Instrumente, metode $i tehnici de cercetare

V.!

Rezultatele a$teptate ale cercet%rii

Anexe: Instrumente de cercetare
•! Chestionar persoane care au p%r%sit timpuriu $coala $i care au participat
programul educa&ional de tip « A doua $ans% », organizat în cadrul proiectului
•! Chestionar cadre didactice implicate în implementarea programelor de tip a
doua $ans%, respectiv « "coala de familie », pentru prevenire a abandonului
$colar
•! Interviu structurat $i ghiduri de interviu pentru elevi cu risc de p%r%sire
timpurie a $colii, p%rin&ii elevilor cu risc de p%r%sire timpurie a $colii, persoane
participante la programul educa&ional « "coala de familie »
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I. INTRODUCERE

Obiectivul general al proiectului
Cre!terea calit"#ii serviciilor educa#ionale furnizate de c"tre sistemul de înv"#"mânt de stat,
cu scopul diminu"rii numarului de persoane care abandoneaz" sistemul de înv"#"mânt
obligatoriu, respectiv pentru a sprijini în mod real persoanele aflate în situa#ie de risc de
p"r"sire a !colii, prin dezvoltarea !i implementarea de programe moderne, aflat" în strans"
legatur" cu dinamica actual" a pie#ei muncii.
Obiective specifice ale proiectului care deriv" din implementarea proiectului:
•! OS1 – Îmbun"t"#irea nivelului de informare, con!tientizare !i intelegere a membrilor
grupului #int" privind oportunit"#ile oferite în cadrul proiectului. Acest obiectiv se
atinge prin implementarea m"surilor de informare !i popularizare a programelor de
formare, m"surilor active de integrare în educa#ie, conferin#e, elaborarea !i
diseminarea de materiale de informare specifice !i dezvoltarea portalului proiectului.
•! OS2 – Identificarea necesit"#ilor educa#ionale reale ale membrilor grupului #int" !i a
factorilor de risc principali ce conduc la p"rasirea timpurie a sistemului !colar !i
dezvoltarea de instrumente personalizate de prevenire si corec#ie.
•! OS3 - Dezvoltarea !i implementarea de programe educa#ionale de prevenire,
respectiv de corectie a fenomenului de abandon !colar, precum si cresterea calific"rii
personalului ce lucreaz" cu persoane aflate în situatie de risc de parasire a !colii.
•! OS4 - Alfabetizarea tehnologic" a elevilor, profesorilor !i personalului implicat in
activit"#i de asisten#" a persoanelor cu risc de parasire a scolii sau aflati deja in
abandon !colar, in sfera folosirii echipamentelor informatice, respectiv perfectionarea
cunostintelor si abilitatilor de folosire a calculatorului si dispozitivelor mobile
moderne.
•! OS5 - Evaluarea impactului inregistrat la nivelul grupului tinta si la nivelul regiunilor
de implementare in care s-a desfasurat.
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Proiectul a vizat dou! abord!ri complementare:
•! direc!ia remedial/ corectiv" cu adresabilitate la persoanele care p"r"sesc timpuriu
#coala, respectiv persoanele care p"r"sesc timpuriu #coala #i personalul implicat în
ac!iunile care contribuie la prevenirea fenomenului de abandon #colar;
•! direc!ia preventiv" cu adresabilitate la mai multe categorii de persoane, reprezentând
o agregare complex" a majorit"!ii factorilor semnificativi din jurul copilului, care îi
pot afecta parcursul educa!ional.
În cadrul proiectului, 970 de persoane au beneficiat de serviciile puse la dispozi!ie prin
intermediul celor dou" programe educa!ionale – completare educa!ie de baz" prin programe
ADS, respectiv $coala de familie, accentul punandu-se pe persoane din popula!ia rom",
oameni cu dizabilita!i, locuitori ai mediilor rurale, copii provenind din familii
monoparentale, precum si alte categorii de grupuri vulnerabile.
Proiectul a dezvoltat #i implementat dou" programe educa!ionale, inclusiv formarea
personalului implicat în implementarea programelor de tip a doua #ans" #i programe de
prevenire a abandonului #colar.
Pentru atingerea obiectivelor proiectului au fost derulate urmatoarele activit!"i cheie:
•! Elaborarea analizei de nevoi privind necesit"!ile specifice #i principalii factori de risc
în domeniul p"r"sirii timpurii a #colii în regiunile beneficiare, precum #i pentru
identificarea de mijloace #i interven!ii în scopul prevenirii abandonului #colar.
•! Dezvoltarea unui ghid transdisciplinar #i a instrumentelor TIC inovatoare suport, ce
vor fi utilizate în cadrul programului "A DOUA $ANS%".
•! Dezvoltarea ofertei educa!ionale #i organizarea programului „$COALA DE
FAMILIE”, destinat elevilor cu risc de p"r"sire a #colii #i p"rin!ilor acestora, potrivit
rezultatelor studiului-analiz" de nevoi.
•! Formarea #i perfec!ionarea personalului care lucreaz" cu persoanele aflate în risc de
p"r"sire timpurie a #colii, cât #i a personalului implicat în implementarea
programelor de tip a doua #ans", pentru implementarea tipruilor de programe/servicii
educa!ionale dezvoltate în cadrul proiectului.

Proiectul s-a adresat urm!toarelor categorii de persoane eligibile pentru a face parte din
grupul "int!:
!! Persoane care au abandonat înv"!"mântul obligatoriu - nu mai frecventeaz" #coala #i
au cel putin 4 ani în plus fa!" de vârsta specific" ultimei clase absolvit" (360 pers.).
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Proiectul a urm!rit reintegrarea lor în sistemul de educa"ie pentru a le oferi cel pu"in
preg!tirea de baz! pentru abordarea unei meserii viitoare. Ace#tia provin din ambele
medii: rural #i urban.
!! Elevi cu risc de p!r!sire a sistemului educa"ional: fiind viza"i în special membrii
grupurilor vulnerabile: copiii de etnie roma, persoanele cu dizabilit!"i, persoanele din
mediul rural, delicven"ii juvenili etc. De asemenea, restul grupului "inta este alc!tuit
din copii din familii s!race (mai ales din mediul rural), respectiv ai c!ror parinti nu
au experienta educatiei de baza (invatamantului obligatoriu), acestia fiind principalii
factori influen"atori identifica"i în urma analizelor efectuate – 230 elevi.
!! Parin"ii elevilor cu risc de abandon #colar: având în vedere faptul c! una dintre
principalele cauze ale abandonului este reprezentat! de neimplicarea p!rin"ilor în
activitatea #colar! a copilului, lipsa de interes #i de incurajare pentru parcursul
acestuia, este esen"ial ca p!rin"ii s! în"eleag! #i s! con#tientizeze rolul lor real în
evolu"ia #colar! a propriului copil, precum #i faptul c! educa"ia este cea mai bun!
#ans! pentru construirea unui viitor profesional de succes, ce asigur! pe termen lung
un nivel de trai decent – 230 p!rinti.
!! Personal implicat în dezvoltarea $i implementarea programelor de educa%ie de tip "a
doua $ans!"- au fost organizate sesiuni de formare pentru aceast! categorie, cu scopul
de a spori capacitatea acestora de furnizare a unor servicii specializate de calitate
superioar! –100 pers.
!! Personal implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de p!r!sire
a $colii – au fost organizate sesiuni de formare pentru aceast! categorie, cu scopul de
a spori capacitatea acestora de furnizare a unor servicii specializate de calitate
superioar! – 50 pers.

Principalele probleme ale grupului !int" au legatur" direct" cu:
!!nivelul de trai (s!r!cia): cei care au p!rasit deja #coala reprezint!, de multe ori,una
dintre principalele surse de venit pentru familie; în cazuri frecvente, cei cu risc de
abandon #colar provin din familii foarte s!race, care î#i permit cu greu s! îi sus"in! în
#coal!;
!!mediul de re#edint!: elevii din mediul rural sunt semnificativ mai predispu#i
abandonului datorit! nivelului sc!zut de educa"ie din zona unde locuiesc, a
mentalit!"ii p!rin"ilor,a distan"ei fa"! de #coal!, a celorlalte indatoriri gospod!re#ti
necesare subzisten"ei;
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!!educa!ia p"rin!ilor: studiile arat" c" persoanele cu p"rin!i ce nu au experien!a
educa!iei de baz"/medie au un risc mult mai mare de abandon, întrucât nu primesc
încurajarea #i sus!inerea necesar" continu"rii instruirii;
!!rezultatele #colare ob!inute pâna în prezent: copiii ce ob!in calificative mai mici sunt
mai predispu#i abandonului, rezultatele slabe datorându-se într-o oarecare m"sur"
absenteismului, interesului sc"zut #i lipsei de sus!inere p"rinteasc";
!!excluderea din unit"!i #colare a persoanelor din grupuri vulnerabile: acestea se
confrunt" deseori cu refuzul de a fi înscri#i în #coli, gr"dini!e sau alte institu!ii
educa!ionale, cu tratamente discriminatorii primite de la profesori #i colegi.

Activit!"ile proiectului, menite s! combat! abandonul #colar atât prin metode remediale
dar #i prin activit!"i cu scop preventiv, au vizat efectiv:
A.!Dezvoltarea #i implementarea unei oferte educa!ionale destinate programelor „A
doua #ans!” – pentru recuperarea tinerilor care au abandonat înv"!"mântul
obligatoriu $i au cel pu!in 4 ani în plus fa!" de vârsta specific" ultimei clase absolvite:
a.! Dezvoltarea unui ghid transdisciplinar #i a instrumentelor TIC inovatoare
suport, ce vor fi utilizate în cadrul programului „A doua #ans"”. Ghidul
transdisciplinar rezultat, transpus în format interactiv, digital, a reprezentat
suportul informatic de desf"#urare a cursului transdisciplinar destinat
programelor de tip „A doua #ans"”.
b.! Formarea cadrelor didactice care predau în programele speciale de tip „A doua
#ans"”, în vederea aplic"rii la clas" a ghidului transdisciplinar #i a
instrumentelor TIC dezvoltate
c.! Aplicarea propriu-zis" la clasele de tip „A doua #ans",” evaluarea elevilor $i
certificarea.
B.! Dezvoltarea si implementarea unei oferte educa!ionale destinate programelor de tip
„$coala de Familie” – pentru sprijinirea elevilor cu risc de p"r"sire a sistemului
educa%ional:
a.! Elaborarea programului „!coala de Familie”, ca program de tip after-school,
menit s" sprijine elevii în situa%ie de risc pentru a evita abandonul $colar
b.! Formarea cadrelor didactice care au derulat programul „&coala de Familie”, în
vederea implement"rii acestuia pentru elevii afla!i în situa%ie de risc
c.! Implementarea propriu-zis" a programului.
5
!"#$%&'%()(*%+*%($%&,-(*.$'-&%&-%($#+.%*&-,''

II. SCOPUL !I OBIECTIVELE CERCET"RII
Scopul cercet!rii îl reprezint! colectarea, centralizarea "i procesarea de informa#ii cantitative
"i calitative menite s! determine impactul programelor educa#ionale corective, respectiv de
preven#ie pentru reducerea abandonului "colar, precum "i s! identifice mijloace "i interven#ii
ce pot fi clasificate ca bune practici, dezvoltate în cadrul proiectului „Educa#ia – "ansa c!tre
societatea cunoa"terii” ID 136375.
Obiectivele cercet#rii se raporteaz!, pe de o parte, la ceea ce au dobândit persoanele din
grupul #int! prin participarea la unul dintre cele dou! programe educa#ionale, la rezultatele
efective ale acestora "i, în egal! m!sur!, la nivelul satisfac#iei ca urmare a competen#elor "i
experien#ei dobândite. Obiectivele cercet!rii "i metodologia de realizare a cercet!rii pornesc
de la rezultatele analizei de nevoi elaborat! în cadrul proiectului "i vizeaz! colectarea,
prelucrarea de date, elaborarea raportului cercet!rii pe baza datelor reale, relevante, colectate
de la participan#i direc#i la activit!#ile derulate în proiect.
De asemenea, cercetarea urm!re"te:
•! s! scoat! în eviden#! aspecte din implementare "i rezultate ce vor putea fi valorificate,
respectiv îmbun!t!#ite în perioada de sustenabilitate a proiectului, asigurându-se astfel
o interven#ie educa#ional! adecvat! adresat! categoriilor de actori care au calitatea de
beneficiari ai programelor educa#ionale de tip a doua "ans!;
•! s! contribuie la oferirea de informa#ii care se pot constitui în eviden#e ce pot
fundamenta dezvoltarea de strategii "i politici educa#ionale menite s! contribuie la
reducerea fenomenului de abandon "colar "i implicit la cre"terea "anselor de
dobândire de competen#e necesare integr!rii pe pia#a muncii;
•! Evaluarea adecv!rii programelor "i a materialelor educa#ionale dezvoltate în proiect,
precum "i a concep#iei furniz!rii serviciilor c!tre toate categoriilor grupului #int!
pornind de la rezultatele analizei de nevoi privind necesit!#ile specifice "i principalii
factori de risc în domeniul p!r!sirii timpuri a "colii, efectuate la începutul
proiectului.
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Popula!ia !int"
! Elevi afla!i în situa!ii de risc, care au fost cuprin"i în programele educa!ionale
integrate de tip „#coala de familie” "i dezvoltate în cadrul proiectului;
! P$rin!i ai elevilor afla!i în situa!ii de risc, care au fost cuprin"i în programele
educa!ionale de tip „#coala de familie” integrate "i dezvoltate în cadrul proiectului
acestora;
! Persoane care au p$r$sit timpuriu "coala "i care au fost reintegra!i în sistem prin
programe de tip A doua "ans$”
! Personal didactic implicat în dezvoltarea programelor de educa!ie, de tip „A doua
"ans$”"i în programele de preven!ie de tip „#coala de familie”.

La proiect au participat urmatoarele categorii care reprezint$ popula!ia teoretic$ (popula!ia
pe care se generalizeaz$ rezultatele cercet$rii) din care se va selectata popula!ia
reprezentativ$ ce va fi investigat$:
!! Persoane care au parasit timpuriu "coala: 360
!! Persoane în risc de abandon: 230
!! P$rin!i ai elevilor cu risc de abandon: 230
!! Profesori implica!i în programul ADS: 100
!! Profesori implica!i în activit$!i de prevenire a abandonului "colar: 50

Documente #i resurse !int"
!! Studiu analizei de nevoi identificate elaborat în cadrul proiectului în vederea
dezvolt$rii "i implement$rii ghidului transdisciplinar "i a instrumentelor TIC pentru
programul ”A doua "ans$”.
!! Portalul proiectului. Ghidul transdisciplinar digitizat "i instrumentele TIC aferente.
!! Oferta educa!ional$ "i suportul de curs – programul educa!ional ”#coala de familie”.
!! Rapoarte monitorizare privind programele educa!ionale elaborate "i implementate.
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III. DESIGNUL CERCET!RII
Cercetarea se va focaliza pe aspectele esen!iale privind programele educa!ionale dezvoltate
"i implementate în cadrul proiectului, respectiv:
1.! Eficien!a: obiective, rezultate, progresul ob!inut de grupul !int# participant la
programele educa!ionale.
2.! Relevan!#: impactul form#rii asupra grupului !int#
3.! Efecte indirecte: efectele nea"teptate ca urmare a implement#rii programelor
educa!ionale.
Demersul metodologic propus pentru evaluarea impactului programelor educa!ionale
dezvoltate în proiect, este o îmbinare a metodei cantitative de evaluare pe baz# de chestionar
cu metode calitative de investiga$ie, de tip interviu structurat, în func!ie de particularit#!ile "i
specificul categoriilor de grup !int# – vârst#, nivel de educa!ie etc.
Modalitatea de investigare este determinat# de contextul cercet#rii, spa$iul unui r#spuns
deschis în cadrul unui chestionar limitând, de cele mai multe ori, posibilitatea unui r#spuns
argumentat sau complet.
Astfel, pe baza chestionarului vom urm#ri în mod deosebit evaluarea propriu-zis# a
activit#!ilor – pe principalele coordonate, legate de organizarea %i calitatea resurselor
implicate, în timp ce metodele calitative, respectiv discu$iile de grup (focus grup) sau
interviurile structurate vor urm#ri, pe lâng# completarea informa$iilor ob$inute pe baz# de
chestionar, aprofundarea unor aspecte calitative cu posibilitate mai limitat# în formularea de
r#spuns în cadrul chestionarului, dintre care amintim: aspecte calitative legate de tematica %i
con$inutul activit#!ilor, identificarea punctelor tari %i a punctelor slabe ale acestora - înso$it#
de propuneri de ameliorare, aspecte legate de motiva$ii sau satisfac$ii de participare la
activit#!i sau nevoia de dezvoltare personal# a reprezentan!ilor grupului !int# vizat.
Cercetarea va avea dou# abord#ri interconectate, prin comunicarea scris# (chestionare) "i
oral# (interviuri).
Abordarea va fi decis! luând în considerare
!! aplicarea de chestionare, care s# aib# ca responden!i popula!ia !int# investigat#
asupra c#rora programele educa!ionale la care au participat trebuie s# aib# impact;
!! interviuri structurate cu elevii "i p#rin!ii elevilor participan!i la programele
educa!ionale de preven!ie, din cadrul proiectului.
Colectarea informa!iilor privind impactul particip#rii prin purtarea unor discu!ii
semistructurate/interviuri/focus grupuri se va aplica în func!ie de disponibilitatea
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responden!ilor de a se implica în aceast" activitate. Pentru asigurarea obiectivt"!ii
r"spunsurilor responden!ii vor fi asigura!i de confiden!ialitatea r"spunsurilor lor, precum #i
de corecta interpretare #i prelucrare a acestora.
Tematica discu!iilor semistructurate în care responden!ii sunt cadrele didactice:
•! Opinii #i propriile percep!ii privind impactul particip"rii cadrului didactic la
programele educa!ionale dezvoltate #i implementate în cadrul proiectului.
•! Puncte de vedere privind efectele concrete ale particip"rii cadrului didactic la
programul de formare, sub aspectul beneficiilor propriei dezvolt"ri profesionale
#i al beneficiilor pe care organiza!ia #colar" #i beneficiarii educa!iei le pot avea.
•! Exemple concrete privind schimb"rile comportamentale în domeniul profesional
ca urmare a particip"rii la programele educa!ionale.
•! Eviden!e privind implementarea cuno#tin!elor #i abilit"!ilor dobândite ca urmare a
particip"rii la programele educa!ionale.
•! Exemple concrete de expluatare a cuno#tin!elor #i abilit"!ilor dobândite ca urmare
a particip"rii la programele educa!ionale.

Studierea documentelor relevante va implica analiza #i exemplificarea eviden!elor #i se va
realiza, de preferat, dup" colectarea datelor/a informa!iilor de la popula!ia !int". Studierea
documentelor proiectului este relevant" pentru m"surarea impactului programelor
educa!ionale #i pentru determinarea unora din cauzele nivelului de performan!" atins. De
aceea, se vor compara rezultatele ob!inute ca urmare a aplic"rii instrumentelor de cerectare
cu nivelul de calitate al documentelor #i instrumentelor utilizate în livrarea programelor
educa!ionale.

E"antionarea
Etapele procesului de e#antionare:
!!dup" identificarea popula!iei !int" care va fi investigat", pe baza informa!iilor puse la
dispozi!ie de c"tre Autoritatea contractant", se va determina m"rimea e#antionului,
astfel încât acesta s" fie reprezentativ pentru fiecare categorie de popula!ie !int"
identificat": elevi, p"rin!i, cadre didactice.
!!selectarea participan!ilor care vor participa la cercetare din cadrul unit"!ilor de
înv"!"mânt implicate în proiect, pe categorii stratificate:
9
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! persoane care au p!r!sit timpuriu "coala, participan#i la programele de tip ”A
doua "ans!”
! elevi cu risc de abandon, participan#i la programele educa#ionale de preven#ie
de tip $coala de familie
! p!rin#ii elevilor participan#i la programele educa#ionale de preven#ie de tip
$coala de familie
! cadre didactice implicate în implementarea programelor de tip a doua "ans!
! cadre didactice implicate în implementarea programelor de prevenire a
abandonului "colar de tip $coala de familie
Tipul de e"antionare este de tip bulg!re de z!pad!, respectiv e"antionare prin identificare.
Din popula#ia #int!, popula#ia pe care se generalizeaz! rezultatele cercet!rii, respectiv 970
persoane, vor fi selecta#i un num!r reprezentativ de persoane care vor constitui popula#ia
investigat! – e"antionul.
E"antionarea stratificat! nu poate fi aleatoare datorit! riscului de a primi informa#ii "i date
viciate ; pentru asigurarea relevan#ei, a obiectiv!#ii se va proceda la o analiz! temeinic! a
repartiz!rii popula#iei #int! pe unit!#i "colare. Ca atare, vor fi selectate ca obiect al cercet!rii
unit!#ile de înv!#!mânt care au un num!r mai mare de participan#i.

Cadrul e!antionului – criteriile de e!antionare
Popula#ia investigat! va r!spunde urm!toarelor criterii:
•! provine din unit!#ile de înv!#!mânt implicate în proiect, cu acoperirea tuturor
regiunilor de dezvoltare în care au fost implementate programele educa#ionale
dezvoltate în cadrul proiectului;
•! diversitatea mediului de reziden#! – urban – rural
•! diversitate de gen
•! provine din jude#e în care participarea la proiect a fost la un nivel ridicat
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Unit!"i de înv!"!mânt selectate
ca e#antion: ........... Nr. elevi risc parasire timpurie: .............
Unit!"i de înv!"!mânt
selectate ca e#antion:
........... Nr. elevi -prevenire
abandon: .............

Nr. parinti

....................

Nr. cadre didactice : .............

IV. INSTRUMENTE, METODE !I TEHNICI DE CERCETARE
Instrumentele, metodele !i tehnicile ce vor fi utilizate în procesul de cercetare vor fi
raportate la obiectivele acesteia, la nevoia de colectare de date cantitative !i calitative
relevante !i corecte !i, totodat", vor fi adecvate particularit"#ilor grupurilor investigate
(elevi, p"rin#i, cadre didactice).
Având în vedere caracteristicile grupului #int" ce va fi investigat (elevi din înv"#"mântul
primar afla#i în situa#ii de risc, p"rin#ii acestor elevi – familii provenite din medii
dezavantajate), persoane care au p"r"sit timpuriu !coala, practic persoane cu un nivel de
educa$ie sc"zut, se opteaz" pentru:
!!aplicarea de chestionare elevilor care au parcurs programele de tip corectiv dezvoltate
!i implementate în cadrul proiectului !i personalului didactic implicat în dezvoltarea
programelor de educa#ie, de tip „A doua !ans"”!i în programele de preven#ie.
!!interviuri structurate pentru elevii care au parcurs programe de tip preventiv elaborate
!i implementate în cadrul proiectului; având în vedere caracteristicile acestora !i
nivelul lor de preg"tire, precum !i faptul recunoscut c" ace!tia se simt mai confortabil
în conversa$ii informale, în care pot utiliza logica %i limbajul specifice, decât în fa$a
documentelor scrise !i a chestionarelor, care pot conduce la inhibarea acestora !i
implicit la nerelevan#a r"spunsurilor. Se vor elabora ghiduri de interviu pentru fiecare
categorie ca va fi investigat".
Fiecare chestionar va fi precedat de un mesaj scris în care se va explica responden#ilor scopul aplic"rii chestionarului !i utilitatea acestuia.
11
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Limbajul folosit în cadrul chestionarului va fi adecvat caracteristicilor responden!ilor.
Întreb"rile #i cerin!ele ce vor fi adresate trebuie s" fie clare, utilizând un limbaj simplu, f"r"
cuvinte ambigue, vagi. Nu vor fi adresate întreb"ri ipotetice, tenden!ioase sau prezumtive.

Modalitatea de administrare a instrumentelor !i colectare a datelor !i organizarea
operatorilor de date
Procesul de administrare a instrumentelor #i colectare a datelor se va realiza la nivelul
fiec"rui jude!. Operatoriii implica!i în acest proces vor organiza o întâlnire de lucru
prealabil" având ca scop proiectarea activit"!ii în vederea unei abord"ri unitare a
administr"rii instrumentelor #i a colect"rii datelor.
Fiecare operator implicat va cunoa#te #i i#i va asuma prezenta metodologie.
Pentru eliminarea premizelor critice care pot ap"rea pe parcursul derul"rii procesului de
aplicare a instrumentelor, operatorii vor men!ine leg"tura pentru oferirea de feedback
reciproc privind aspectele relevante, astfel încât eventualele dificult"!i sau apecte critice ce
pot ap"rea în perioada derul"rii procesului de colectare a datelor s" poat" fi prevenite în
activitatea imediat urm"toare, iar aspectele pozitive s" poat" fi generalizate.
Operatorii de date vor informa conducerea unit"!ilor de înv"!"mânt din e#antionul decis
asupra activit"!ii #i vor propune calendarul de derulare a acesteia.
Pentru aplicarea unitar" a interviurilor structurate operatorii din teren vor respecta ghidul de
realizare a interviurilor, anex" la prezenta metodologie.
Pentru asigurarea abord"rii unitare #i a fidelit"$ii colect"rii datelor, operatorii de teren care
vor realiza interviurile structurate vor utiliza ghidul de aplicare a instrumentelor de
investiga$ie, anex" la prezenta metodologie.
Echipa de operatori, pentru ca informa!iile/datele dorite a fi ob!inute s" fie relevante #i s"
r"spund" obiectivelor cercet"rii, va respecta valorile piramidale, cu atât mai mult cu cât
grupul !int" de responden!i este supus riscului inhibi!iei:
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Interpretarea informa!iilor / datelor colectate
•! analiza !i interpretarea datelor ob"inute de la responden"i ca urmare a aplic#rii
chestionarelor
•! metoda analizei comparative (informa"iilor colectate de la tipurile din grupul "int#
implicate în proiect !i investigate)
•! exemplificarea situa"iilor prezentate de c#tre intervievat
•! colectarea !i interpretarea de situa"ii relevante prezentate de c#tre intervievat/
respondent
•! tehnica oglinzii, compararea rezultatelor !i indicatorilor propu!i a fi atin!i în proiect
cu informa"iile oferite de factorii implica"i (elevi, cadre didactice) !i a celor care
influen"eaz# (p#rin"i, mediu de provenien"#, caracteristicile familiei etc.)
•! eviden"ierea relevan"ei studiului pentru proiect.
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V. REZULTATELE A!TEPTATE ALE CERCET"RII
•! Informa!ii "i date cantitative #i calitative privind rezultatele si impactul înregistrat ca
urmare a dezvolt$rii "i implement$rii celor dou$ oferte educa!ionale din cadrul
proiectului „Educa!ia – "ansa c$tre societatea cunoa"terii”, destinate reducerii
fenomentului de abandon "colar, "i privind identificarea de mijloace "i interven!ii ce
pot fi clasificate ca bune practici.
•! Ob!inerea unor r$spunsuri cheie privind impactul imediat înregistrat de
implementarea acestor activit$!i din cadrul proiectului,
•! Determinarea m$surii in care ofertele educationale au sprijinit grupurile tint$ vizate,
elementele care au reprezentat un real suport pentru beneficiari,
•! Identificarea bunelor practici cu scop de promovare "i diseminare.
•! Identificarea eviden!elor ce se pot constitui în fundamente pentru dezvolatrea de
strategii "i politici privind p$r$sirea timpurie a "colii "i abandonul "colar.
•! Raportul cercet$rii curpinzând statistici cantitative "i interpret$ri calitative, concluzii
"i recomand$ri.
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CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE STRATEGICE nr. 162 „A doua !ans" la educa#ie, oportunit"$i integrate %i remediale
de acces pe pia#a muncii”
AXA PRIORITAR& 2 „Corelarea înv"#"rii pe tot parcursul vie#ii cu pia#a muncii”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVEN'IE 2.2. „Prevenirea !i corectarea p"r"sirii timpurii a !colii”
ID proiect: 136375 – „Educa$ia – %ansa c"tre societatea cunoa%terii”

CHESTIONAR – IMPACTUL POST- PARTICIPARE PROGRAM
EDUCA!IONAL A DOUA "ANS#
(COMPONENTA CORECTIV)
Respondent: elev/elev$

Dragi cursan!i/elevi,
Pentru realizarea unui studiu de impact privind implementarea programelor educa!ionale de
reducere a fenomenului de abandon "colar în cadrul proiectului ”Educa!ia - #ansa c$tre
societatea cunoa"terii”, la care voi a!i participat, v$ adres$m rug$mintea de a completa acest
chestionar.
Scopul cercet$rii îl reprezint$ colectarea "i procesarea de informa!ii cantitative "i calitative
menite s$ determine impactul programelor educa!ionale de preven!ie pentru reducerea
abandonului "colar, respectiv s$ identifice mijloace "i interven!ii ce pot fi clasificate ca bune
practici, dezvoltate în cadrul proiectului.
Con!inutul chestionarului este confiden!ial "i va fi cunoscut decât de voi "i de echipa de
cercetare. Informa!iile pe care voi ni le ve!i oferi se vor reg$si în studiul pe care îl vom realiza,
f$r$ nominalizarea persoanelor care au completat chestionarele.
Te rug$m s$ bifezi ( ! ) c$su!ele corespunz$toare propriei tale opinii %i s$ completezi, în spa!iile
punctate, opiniile tale.

Unitatea de
înv$%$mânt:.......................................................................................................................
Clasa ..............
Sex:
!

M

F
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1.! În ce m!sur! participarea ta la activit!"ile din cadrul proiectului a contribuit la dezvoltarea ta
personal!?
foarte mare

mare

destul de mare

pu#in

deloc

2.! În ce m!sur! participarea ta la activit!"ile din cadrul proiectului a contribuit la stimularea
interesului pentru continuarea studiilor?
foarte mare

mare

destul de mare

pu#in

deloc

3.! În ce m!sur! activit!"ile la care ai participat în cadrul proiectului au contribuit la stimularea
interesului pentru cunoa$tere?
foarte mare

mare

destul de mare

pu#in

deloc

4. În ce m!sur! instrumentele digitale utilizate în activit!"ile la care ai participat au stimulat
interesul t!u pentru cunoa$tere ?
foarte mare

mare

destul de mare

pu#in

deloc

5. În ce m!sur! activit!"ile la care ai participat te-au ajutat s! te descoperi $i s! afli lucruri noi
despre tine însu"i?
foarte mare

mare

destul de mare

pu#in

deloc

6. În ce m!sur! vei aplica competen"ele dobândite ca urmare a partcip!rii tale la activit!"ile
derulate în cadrul proiectului?
foarte mare

mare

destul de mare

pu#in

deloc

7. În ce m!sur! a crescut interesul t!u pentru înv!"are, ca urmare a particip!rii tale la
activit!"ile organizate în cadrul proiectului?
foarte mare

mare

destul de mare
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pu#in

deloc

8. Vei continua studiile generale obligatorii:
DA
POATE
NU
NU !TIU
8. Te rug"m s" scrii #i alte observa$ii pe care dore#ti s" le faci ca urmare a experien$ei tale de a
fi participat la activit"$ile organizate în cadrul proiectului:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Î!i mul!umim,
Echipa de proiect
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!
CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE STRATEGICE nr. 162 „A doua !ans" la educa#ie, oportunit"$i integrate %i remediale de acces
pe pia#a muncii”
AXA PRIORITAR& 2 „Corelarea înv"#"rii pe tot parcursul vie#ii cu pia#a muncii”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVEN'IE 2.2. „Prevenirea !i corectarea p"r"sirii timpurii a !colii”
ID proiect: 136375 – „Educa$ia – %ansa c"tre societatea cunoa%terii”

CHESTIONAR
Stima!i colegi profesori,
A!i fost implica!i în implementarea programului educa!ional „"coala de familie”, dezvoltat în cadrul
proiectului ID 136375 – „Educa$ia – %ansa c"tre societatea cunoa%terii”
Experien!a pe care a!i traversat-o al#turi de echipa de proiect este de foarte mare interes pentru
evaluarea gradului în care obiectivele proiectului au fost atinse în privin!a stimul#rii particip#rii la
educa!ie, precum $i a modalit#!ilor în care pot fi valorificate bunele practici realizate de dvs în
activitatea de preven!ie a abandonului $colar în grupurile dezavantajate.
Cont#m pe r#spunsurile $i opiniile dvs sincere $i obiective!
Nume !i prenume cadru didactic

!

Jude"/ Unitatea !colar#

!

1.! În ce m"sur" aprecia$i oportunitatea programului educa$ional „(coala de familie” pentru prevenirea
abandonului %colar în comunit"$ile dezavantajate?
în foarte mare m"sur"

în mare m"sur"

în mic" m"sur"

deloc

nu %tiu

2.! Cum aprcia$i participarea elevilor la activit"$ilor organizate în cadrul programului educa$ional „(coala de
familie”?
participare activ"

participare pasiv"

doar prin prezen$"

participare creativ"

nu %tiu

3.! Cum aprecia$i participarea p"rin$ilor elevilor la activit"$ilor organizate în cadrul programului educa$ional
„(coala de familie”?
participare activ"

participare pasiv"

doar prin prezen$"

!
!
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participare creativ"

nu %tiu

!
4.! În ce m!sur! elevii "i p!rin#ii lor au rela#ionat în cadrul activit!#ilor derulate împreun!?
foarte mare m!sur!

mare m!sur!

relativ

foarte pu#in

nu "tiu

5.! Cum aprecia#i u"urin#a p!rin#ilor de a în#elege si accepta sarcinile de lucru al!turi de copiii lor?
în foarte mare m!sur!

mare m!sur!

relativ greu

relativ u"or

foarte greu

6.! În opinia dvs, în ce m!sur! derularea acestui program educa#ional implementat în cadrul proiectului, a avut
efecte benefice în reducerea riscului de abandon în comunitatea dezavantajat! cu care a#i lucrat?
foarte mare m!sur!

mare m!sur!

relativ

foarte pu#in

nu "tiu

7.! Care dintre urm!toarele aspecte au contat cel mai mult în motivarea participan#ilor?
noutatea programului

diversitatea temelor

acordarea de stimulente

altul (care)

nu stiu

........................................................................................................................................................
8.! Care au fost, în opinia dvs, temele abordate cu cel mai mare succes? Enumera#i 5 teme, de la cea cu cel mai
mare succes (1) "i motiva#i succint.
1..............................................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................................
4..............................................................................................................................................................
5..............................................................................................................................................................
9. Ce calificativ acorda#i programului educa#ional „$coala de familie” din perspectiva stimul!rii interesului
participan#ilor pentru educa#ie?
Foarte bine

Bine Satisf!c!tor

Nesatisf!c!tor

Nu "tiu

10. Comentariile dvs referitor la oricare alte aspecte fa#! de cele cuprinse în întreb!ri:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

V! mul"umim #i v! asigur!m c! p!rerea dvs conteaz! pentru noi!
!
!
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!
CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE STRATEGICE nr. 162 „A doua !ans" la educa#ie, oportunit"$i integrate %i remediale de acces
pe pia#a muncii”
AXA PRIORITAR& 2 „Corelarea înv"#"rii pe tot parcursul vie#ii cu pia#a muncii”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVEN'IE 2.2. „Prevenirea !i corectarea p"r"sirii timpurii a !colii”
ID proiect: 136375 – „Educa$ia – %ansa c"tre societatea cunoa%terii”

CHESTIONAR
(Cadre didactice implicate în programe de tip „A doua !ans"”)
COMPONENTA CORECTIV#

Stima!i colegi profesori,
A!i fost implica!i în implementarea programului educa!ional de tip „A doua "ans#”, dezvoltat în cadrul proiectului
”Educa!ia - $ansa c#tre societatea cunoa"terii”
Experien!a pe care a!i traversat-o al#turi de echipa de proiect este de foarte mare interes pentru evaluarea gradului în
care obiectivele proiectului au fost atinse în privin!a stimul#rii particip#rii la educa!ie, precum "i a modalit#!ilor în
care pot fi valorificate bunele practici realizate de dvs în activitatea de preven!ie a abandonului "colar în grupurile
dezavantajate.
V# rug#m s# bifa!i ( ! ) c#su!ele corespunz#toare proprie dumneavoastr# opinii "i s# completa!i spa!iile libere cu
opiniile dvs.
Cont#m pe r#spunsurile "i opiniile dvs sincere "i obiective!

Nume %i prenume cadru didactic
Jude$/unitatea %colar"
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V! mul"umim #i v! asigur!m c! p!rerea dvs conteaz! pentru noi!

!
!
!
!

!
CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE STRATEGICE nr. 162 „A doua !ans" la educa#ie, oportunit"$i integrate %i
remediale de acces pe pia#a muncii”
AXA PRIORITAR& 2 „Corelarea înv"#"rii pe tot parcursul vie#ii cu pia#a muncii”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVEN'IE 2.2. „Prevenirea !i corectarea p"r"sirii timpurii a !colii”
ID proiect: 136375 – „Educa$ia – %ansa c"tre societatea cunoa%terii”

GHID DE INTERVIU DE GRUP CU ELEVI PARTICIPAN!I LA
PROGRAMUL EDUCA!IONAL „"COALA DE FAMILIE”
Bun! ziua! Sunt ................................................................(nume "i prenume, operator pentru
colectarea de date in vederea elabor!rii studiului de impact).
V! mul#umesc c! a#i acceptat s! v! întâlni#i cu mine.
Ast!zi v! propun s! discut!m împreun! despre $coala de familie, programul educa#ional la
care a#i participat în cadrul proiectului ID 136375 – „Educa$ia – %ansa c"tre societatea
cunoa%terii”
A" vrea s! îmi spune#i câteva lucruri despre ce "ti#i dvs. despre acest program, „$coala de
familie”, despre activit!#ile la care a#i participat, dac! a fost util pentru dvs, cum vede#i în
continuare viitorul educa#iei copilului/copiilor dvs, cum pute#i contribui chiar dvs. la
educa#ia copilului/copiilor dvs.
Acum v! rog pe fiecare dintre dvs. s! se prezinte (nume %i prenume, vârsta, c!#i fra#i/surori
ave#i, câ#i dintre ei merg la "coal!, alte date personale, dup! caz).

1. Din câ$i membri se compune familia ta?
2. În ce clas" e%ti?
3. Ai repetat vreo clas"? De câte ori?
4. Este necesar ca un copil s# mearg# la $coal#? De ce?
5. Cât de des mergi la $coal#?
6. Cât de des discu%i cu p#rin%ii t#i despre dorin$ele %i nevoile tale?

!

!

7. Cum te sim$i la %coal"? De ce?
8. Ai acas" condi$ii s" înve$i? S" i$i faci temele? Ai birou, c"r$i, manuale, caiete creioane,
pix ?
9. Ai participat la activit"$ile organizate în %coala ta în programul „(coala de familie.
Cum $i s-a p"rut?
10. Care dintre activit#%i %i-au pl#cut cel mai mult?
11. Ce vrei s# fii când vei fi mare? De ce?
12. Cine te poate ajuta ca s" î$i împline%ti visul?
13. Ai vrea s" continue programul „"coala de familie” în %coala ta?
14. Ce alte activit#%i $i-ar pl"cea s" se organizeze pentru ca tu s" vii cu drag la %coal"?

*****
***

!

!

INSTRUC&IUNI DE APLICARE
A INTERVIULUI DE GRUP CU ELEVII PARTICIPAN!I LA PROGRAMUL
EDUCA!IONAL „"COALA DE FAMILIE”
Durata interviului: 1 or"
Participan%i: 2 - 8 elevi din categoria celor care se afl" în risc de abandon, asista$i de p"rin$i,
dac" p"rin$ii nu accept" ca discu$ia s" se poarte NUMAI cu elevii, având în vedere c" ace%tia
sunt minori.
Modalitatea de stocare a informa%iei:
•

înregistrarea discu$iilor cu ajutorul reportofonului

•

dac" nu este posibil" înregistrarea interviurilor, operatorul/persoan" suport va
redacta r"spunsurile participan$ilor %i principalele concluzii ale discu$iei, pe baza
întreb"rilor din ghidul de interviu %i va prezenta structura grupului (num"r de
participan$i, sexe, etnie, persoane cu dizabilit"$i etc.), locul %i perioada de
desf"%urare a interviului.

Scopul interviului de grup
•

Care este percep$ia elevilor în leg"tur" cu programul educa#ional „$coala de
familie”? utilitate, oportunitate, relevan$", adecvare

•

Ce a!tept"ri au avut elevii de la activit"$ile la care au participat în cadrul
programului educa$ional?

•

Ce atitudini au fa#" de programul educa#ional „$coala de familie”?

•

Cum apreciaz" condi#iile în care înva$"?

•

În ce m"sur" au în$eles utilitatea continu"rii studiilor?

•

Cât" încredere au în !coal"/educa#ie !i în !ansele lor pentru a-%i îndeplini
idealurile?

Reguli pentru derularea interviului de grup

!

•

Anun$a$i înc" de la început c" opiniile participan$ilor vor fi consemnate cu scopul
de a fi analizate în vederea îmbun"t"$irii m"surilor cu caracter preventiv în
problema abandonului %colar.

•

Începe#i discu#ia prin a comunica elevilor cine sunte#i !i pentru ce sunte#i acolo!

•

Încerca#i s" organiza#i discu#ia într-un cadrul cât mai relaxat!

!

!

•

'ine#i ghidul acesta la îndemân" !i din când în când arunca#i-v" ochii pe el. Nu
citi#i întreb"rile!

•

Discu#ia nu trebuie s" respecte neap"rat ordinea dat" a întreb"rilor, ci poate urma
cursul firesc al dialogului. Este îns" important s" supune#i dezbaterii toate
întreb"rile.

•

Pute#i reformula întreb"rile pentru a fi în#elese de to#i elevii cu care sta#i de vorb"!

•

Dac" apar în discu#ie !i alte aspecte legate de subiectul $coala de familie, le pute#i
analiza!, în m"sura în care subiectele respective sunt din sfera m"surilor de
prevenire a abandonului %colar.

•

Pentru c" într-un grup exist" tendin#a ca 1-2 participan$i s" devin" lideri de opinie,
îndemna#i to#i elevii s" participe la discu#ie. Celor care nu î!i exprim" opinia le
pute#i adresa întreb"ri directe (de exemplu: Ce p"rere ai despre...?).

•

Cere#i elevilor s" vorbeasc" fiecare despre el /ea !i despre al$ii, nu la general!

•

Nu exist" r"spunsuri bune !i r"spunsuri gre%ite. Nu da#i sugestii de r"spuns %i nu v"
spune#i p"rerea personal"!

•

Înregistra$i în scris, dac" nu este posibil s" utiliza$i reportofon, opiniile exprimate la
fiecare dintre întreb"rile din ghidul de interviu.

!
CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE STRATEGICE nr. 162 „A doua !ans" la educa#ie, oportunit"$i integrate %i
remediale de acces pe pia#a muncii”
AXA PRIORITAR& 2 „Corelarea înv"#"rii pe tot parcursul vie#ii cu pia#a muncii”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVEN'IE 2.2. „Prevenirea !i corectarea p"r"sirii timpurii a !colii”
ID proiect: 136375 – „Educa$ia – %ansa c"tre societatea cunoa%terii”

GHID DE INTERVIU DE GRUP CU P!RIN"II
Bun! ziua! Sunt ...........................(nume "i prenume, operator pentru colectarea de date in
vederea elabor!rii studiului de impact).
V! mul#umesc c! a#i acceptat s! v! întâlni#i cu mine.
Ast!zi v! propun s! discut!m împreun! despre $coala de familie, programul educa#ional la
care a#i participat în cadrul proiectului ID 136375 – „Educa$ia – %ansa c"tre societatea
cunoa%terii”.
A" vrea s! îmi spune#i câteva lucruri despre ce "ti#i dvs. despre acest program, „$coala de
familie”, despre activit!#ile la care a#i participat, dac! a fost util pentru dvs, cum vede#i în
continuare viitorul educa#iei copilului/copiilor dvs, cum pute#i contribui chiar dvs. la educa#ia
copilului/copiilor dvs.
Acum v! rog pe fiecare dintre dvs. s! se prezinte (nume %i prenume, vârsta, locul de munc!,
câ#i copii ave#i acas!, câ#i copii de vârst! "colar! ave#i, câ#i dintre ei merg la "coal!, alte date
personale, dup! caz).

1.! In opinia dvs, cum aprecia$i organizarea programului educa#ional de prevenire a
abandonului $colar, „(coala de familie”, in comunitatea dvs?
2.! În opinia dvs., cât de important% este educa#ia/$coala pentru un om?
3.! Este necesar ca un copil s% mearg% la $coal%? De ce?
4.! În opinia dvs, care sunt motivele reale ale abandonului $colar?
5.! Care au fost motivele pentru care a$i participat al"turi de copilul/copiii dvs la activit"$ile
programului educa$ional „(coala de familie”?
6.! Cunoa%te$i orarul copiilor dvs. la $coal%?

7.! Trimite!i copilul/copiii în fiecare zi la !coal"?

!

8.! Crede!i c" #coala este un mediu sigur pentru copiii dvs.? De ce?
9.! Cât de des vorbi!i cu copiii/copilul dvs despre nevoile !i interesele lui?
10.!Sunte!i mul!umit de condi#iile în care înva#" copiii la #coal"? (loca!ie, spa!ii, lumin",
c"ldur", ap", grupuri sanitare, dotarea cu material didactic, mobilier); dac" r"spunsul e
nu este necesar" motiva!ia.
11.!Ce schimb"ri a!i observat la copilul dvs dup" participarea la activit"!ile programului
educa!ional „$coala de familie”?
12.!Dvs a!i aflat ceva nou, participând la activit"!ile din cadrul programului educa!ional
„$coala de familie”? spune!i ce anume #i la ce/cum v" folose#te?
13.!Cum vede!i viitorul copilului dvs.? Câ!i ani de #coal" crede!i c" va face? Ce
profesie/meserie v" dori!i pentru copilul dvs.?
14.!Cum îi pute!i ajuta, ca p"rinte, pe copiii dvs. s" înve#e mai mult" carte?
15.!La câte activit"!i, cu aproxima!ie a#i participat, al"turi de copilul/copiii dvs?
16.!Crede!i c" va continua programul educa!ional „$coala de familie” în comunitatea dvs?
17.!Cum pute#i sprijini dvs, personal continuarea acesteia?

*****
***

!

INSTRUC!IUNI DE APLICARE A INTERVIULUI DE GRUP CU P"RIN!II
Durata interviului: 1 or!
Participan#i: 2 - 8 p!rin"i ai elevilor cu risc de abandon, persoane care au participat la
activit!"ile din cadrul programului educa"ional „#coala de familie”
Modalitatea de stocare a informa#iei:
•! înregistrarea discu"iilor cu ajutorul reportofonului
•! dac! nu este posibil! înregistrarea interviurilor, operatorul/persoan! suport va
redacta r!spunsurile participan"ilor $i principalele concluzii ale discu"iei, pe baza
întreb!rilor din ghidul de interviu $i va prezenta structura grupului (num!r de
participan"i, sexe, etnie, persoane cu dizabilit!"i etc.), locul %i perioada de
desf!$urare a interviului.
Scopul interviului de grup
•! Ce %tiu p!rin&ii în leg!tur! cu programul educa!ional „"coala de familie”?
•! Ce a%tept!ri au avut de la activit!"ile la care au participat în cadrul programului
educa"ional?
•! Ce atitudini au fa&! de programul educa!ional „"coala de familie”?
•! Cum apreciaz! condi&iile în care înva"! copiii lor?
•! Cum sunt dispu$i s! se implice în sus&inerea programului?
•! Cât! încredere au în %coal!/educa&ie %i în %ansele copiilor lor?
Reguli pentru derularea interviului de grup
•! Anun"a"i înc! de la început c! opiniile participan"ilor vor fi consemnate cu scopul de
a fi analizate în vederea îmbun!t!"irii m!surilor cu caracter preventiv în problema
abandonului $colar.
•! Începe&i discu&ia prin a comunica p!rin&ilor cine sunte&i %i pentru ce sunte&i acolo!
•! Încerca&i s! organiza&i discu&ia într-un cadrul cât mai relaxat!
•! 'ine&i ghidul acesta la îndemân! %i din când în când arunca&i-v! ochii pe el. Nu citi&i
întreb!rile!
•! Discu&ia nu trebuie s! respecte neap!rat ordinea dat! a întreb!rilor, ci poate urma
cursul firesc al dialogului. Este îns! important s! supune&i dezbaterii toate întreb!rile.

•! Pute!i reformula întreb"rile pentru a fi în!elese de to!i p"rin!ii cu care sta!i de vorb"!

!

•! Dac" apar în discu!ie #i alte aspecte legate de subiectul !coala de familie, le pute!i
analiza!, în m"sura în care subiectele respective sunt din sfera m"surilor de prevenire
a abandonului $colar.
•! Pentru c" într-un grup exist" tendin!a ca 1-2 participan%i s" devin" lideri de opinie,
îndemna!i to!i p"rin!ii s" participe la discu!ie. Celor care nu î#i exprim" opinia le
pute!i adresa întreb"ri directe (de exemplu: Ce p"rere ave!i dvs despre...? Dar copiii
dvs. cum...?).
•! Cere!i p"rin!ilor s" vorbeasc" fiecare despre el /ea #i despre copiii lui/ei, nu la
general!
•! Nu exist" r"spunsuri bune #i r"spunsuri gre$ite. Nu da!i sugestii de r"spuns $i nu v"
spune!i p"rerea personal"!
•! Înregistra%i în scris, dac" nu este posibil s" utiliza%i reportofon, opiniile p"rin%ilor la
fiecare dintre întreb"rile din ghidul de interviu.
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Colectivul de autori:
x A lina M ateiH[SHUWFHQWUDOL]DUH܈LSURFHVDUHGDWH
x A na-M aria GeorgescuH[SHUWFHUFHWDUHVRFLRORJLFă
x 0HJGRQLD3ăXQHVFXH[SHUWHGXFD܊LRQDO
x C ecilia V eronica M acriH[SHUWHGXFD܊LRQDO
!
!
!
0XOаXPLP SHQWUX VSULMLQXO LPSOLFLW ЮL explicit pe care l-am primit de la cadre
didactice, care ne-au împăUWăЮLW GLQ H[SHULHQаD ORU vQ FDGUXO SURLHFWXOXL ЮL QH-au
DMXWDWVăFXQRDЮWHPFRQWH[WXOUHDOGLQFRPXQLWăаLOHvQFDUHVHDIOăЮFROLOHVSULMLQLWH
FDUHDXIăFXWRELHFWXOFHUFHWăULLQRDVWUH T RаLFHLGHPDLMRVVXQWSHUVRDQHUHVXUVă
LDU H[SHULHQаD SH FDUH R GHаLQ HVWH XQ H[HPSOX GH EXQă SUDFWLFă FH SRDWH IL
YDORULILFDWă

Au contribuit:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

A li L eila
A vram L arisa A ndreea
A rsene M aria
A rsene Nicolae
A nghel M ariana
Bacter M arinel
Bejenaru M ihaela L arisa
Bugeag L elia
C azacu M aria
C imponieru G abriela Monica
C iulac Bianca
'DQ$QFX܊D*HRUJHWD
Don Georgeta M ihaela
'UăJRL'LDQD(OHQD
E chert M ihaela Georgeta
F rangulea Daniela
*DO/LGLD&DWL܊D
H ailemas Geta
Ifrim Nicoleta
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9
9
9
9
9
9
9
9
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9
9
9
9

L ascu Cornelia
M acsim A donis C ristian
M angu Nina C ristina
0k܈X$QWRQHOD
M ihai F lorina C larissa
M ladenovici G abriela
Niculae A lina
2DQă&ULVWLQD
3DFHDUFă܇WHIDQ
Panait L iliana
Roman V aleria
Scripcariu L ica
Spina M ariana
Stancu Cornelia
Stoica G abriela
V intilescu Daniela
V isu Dana Georgeta
7ăXW&ULQD/DYLQLD
7RQ܊6LPRQD
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ACEST RAPORT AL STUDIULUI DE IMPACT A FOST REALIZAT ÎN CADRUL PROIECTULUI
³('8&$܉,$± ܇$16$&Ă75(62&,(7$7($&812$܇7(5,,´
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