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Domeniul major de intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”
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Cod Contract: POSDRU/91/2.2/S/61264
Beneficiar: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Cauze abandon şcolar
VASLUI
1. Cauze socio-economice:
-

situaţia materială precară generată de şomajul părinţilor şi de numărul mare de
membri;

-

familii dezorganizate;

-

lipsa mijloacelor de subzistenţă;

-

scăderea încrederii în plasamentul social al copiilor proveniţi din medii
defavorizate;

-

lipsa normativelor riguroase şi a legislaţiei stimulative pentru educaţia copiilor
proveniţi din medii defavorizate;

-

nomadismul în căutarea unui loc de muncă;

-

exploatarea copiilor prin muncă.

2. Cauze familiale:
-

scăderea interesului faţă de educaţie şi cultură;

-

neîncrederea în şcoală;

-

dezinteresul pentru soarta copiilor;

-

familii monoparentale, conflicte, copii abandonaţi;

-

părinţi plecaţi în străinătate;

-

căsătorii timpurii.

3. Cauze şcolar – educaţionale:
-

lipsa de motivaţie;

-

distanţe mari între domiciliul elevilor şi unităţile şcolare, navetismul;

-

copii marginalizaţi;

-

lipsa unor programe coerente care să vizeze îmbunătăţirea frecvenţei elevilor;

-

dezinteresul cadrelor didactice sau a conducerii şcolilor;

-

lipsa mijloacelor eficiente de intervenţie;

-

slaba consiliere a părinţilor şi copiilor cu acces redus la informaţie;

-

mentalităţile rigide privind succesul şi eşecul şcolar.
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IAŞI
Factori favorizanţi ai abandonului şcolar:
1. Factori ce ţin de cadrul didactic:
-

comportamentul exagerat de permisiv;

-

superficialitate în tratarea unor teme;

-

absenţa sau întârzierea;

-

inconsecvenţa în verificarea şi notarea elevilor;

-

folosirea unor metode ineficiente de predare şi evaluare

2. Factori ce ţin de elev:
-

lipsa de încredere în forţele proprii;

-

antipatiile faţă de anumiţi profesori sau anumite materii;

-

nivel intelectual scăzut;

-

nivel motivaţional scăzut;

-

lipsa încrederii în şcoală şi educaţie.

3. Factori ce ţin de familia elevului:
-

înţelegere greşită a rolului educaţiei în viaţa elevului;

-

relaţionare deficitară cu şcoala pe de o parte şi cu propriul copil pe de altă
parte;

-

lipsa resurselor materiale;

-

familii dezorganizate.

4. Factori ce ţin de comunitate:
-

pericolele străzii;

-

jocurile de noroc;

-

fumatul, drogurile, alcoolul;

-

sărăcia;

-

comunităţi izolate.
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BOTOŞANI
Cauze:
-

situaţia financiară precară a familiei

-

lipsa motivaţiei pentru învăţare

-

familii dezorganizate

-

lipsa încrederii familiei în şcoală

-

plecare la muncă în străinătate

-

mariaj timpuriu

-

lipsa controlului parental

-

apartenenţa la comunităţi izolate

MARAMUREŞ
Cauze:
-

repetenţia

-

situaţia financiară precară a familiei

-

lipsa motivaţiei pentru învăţare

-

familii dezorganizate

-

lipsa încrederii familiei în şcoală

-

plecare la muncă în străinătate

-

mariaj timpuriu

-

lipsa controlului parental

-

apartenenţa la comunităţi izolate

-

apartenenţa la etnia romă

-

absenteism

-

lipsa modelelor pozitive în familie

-

distanţă mare faţă de şcoală

-

nefrecventarea grădiniţeo

-

participare scăzută la activităţi extracurriculare

-

comportament deviant
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BRĂILA
Cauze (în ordinea frecvenţei de apariţie)
-

motive financiare

-

familii dezorganizate

-

intrare pe piaţa muncii

-

plecare în străinătate

-

distanţă mare între domiciliu şi şcoală, fără mijloace de transport

-

repetenţie repetată

-

apartenenţa la o minoritate etnică

-

mariaj timpuriu

-

apariţia unui copil

-

implicare în activităţi în afara legii

-

sărăcia

-

lipsa motivaţiei pentru învăţare

-

dezinteresul părinţilor şi copiilor pentru educaţie

-

migraţia către alte ţări

-

apartenenţa la categorii dezavantajate din punct de vedere socio-economic

-

copiii folosiţi ca forţă de muncă

-

lipsa mijloacelor de transport

-

slaba calitate a învăţământului în mediul rural

MUREŞ
Cauze:
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PROGRAME ANTERIOARE
Vaslui
Program PHARE „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” – decembrie 2007 –
decembrie 2008 – „O şcoală pentru toţi şi pentru fiecare” în parteneriat cu Consiliul Judeţean
Vaslui, CJRAE Vaslui şi CCD Vaslui – derulat în 8 şcoli pilot situate în comunităţi mixte
dezavantajate (romi şi români)
Cauze ale abandonului şcolar identificate: starea de sărăcie, protecţie socială scăzută pentru
familiile cu mulţi copii, căsătoriile timpurii în rândurile etniei rome, frecventarea sporadică a
grădiniţei de către unii copii cu vârste cuprinse între 3 – 6 ani, existenţa fenomenului de eşec
şcolar (rate ridicate ale repetenţiei, mai ales la elevii romi), exploatarea muncii unor copii în
agricultură, migraţia părinţilor pentru muncă, insuficienta cunoaştere a limbii române de către
copiii romi, condiţii materiale necorespunzătoare de desfăşurare a procesului instructiveducativ, încadrare necorespunzătoare, cu cadre didactice necalificate şi fluctuaţie ridicată a
acestora, lipsa de formare profesională continuă a cadrelor didactice în domeniul metodelor
moderne de predare-învăţare-evaluare, existenţa fenomenului de segregare, relaţia ineficientă
părinţi – şcoală, lipsa de educaţie a unor familii, prejudecăţile grupurilor majoritare,
intoleranţa, necunoaşterea istoriei şi culturii romilor, lipsa de educaţie interculturală, lipsa
unui parteneriat real între şcoală şi comunitate.

Maramureş:
-

Şcoala a doua casă

-

Fuga de la şcoală

-

Cursuri de instruire pentru cadrele didactice pe tema „Etica şi Morala
Educaţională”

-

„Sănătate pentru minte corp şi suflet”

-

Aplicarea sistemului ZEP în unităţile şcolare
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Iaşi
-

Educaţie şi instruire prin învăţământul profesional şi tehnic – PHARE 2001

-

PHARE TVET RO 2003 şi PHARE TVET RO 2004 – 2006 – „Coeziune
economică şi socială”

-

Burse pentru elevii din mediul rural cu un coeficient de inteligenţă superior
provenind din familii defavorizate

Mureş
-

PHARE 2005 – 2005 – Asigurarea accesului la educaţie pentru grupurile
dezavantajate

Brăila
-

PHARE 2005 – 2005 – Asigurarea accesului la educaţie pentru grupurile
dezavantajate

POSIBILITĂŢI DE REINTEGRARE
-

acordarea unor burse de şcolarizare pentru elevii care provin din familii cu
venituri foarte mici;

-

consilierea elevilor care provin din familii cu o atitudine negativă cu privire la
continuarea studiilor după absolvirea clasei a VIII-a;

-

consolidarea parteneriatului şcoală – familie prin implicarea părinţilor în
proiectele şi activităţile extracurriculare ale unităţii de învăţământ, urmărinduse în acest mod conştientizarea de către părinţi a importanţei educaţiei şi a
instruirii copiilor şi după vârsta de 16 ani;

-

implicarea comunităţii locale în parteneriate publice-private pentru înfiinţarea
de clase de profil, în conformitate cu cerinţele documentelor PLAI şi
posibilităţile de dezvoltare economică a regiunii, astfel încât să crească
motivaţia către finalizarea învăţământului secundar superior;

-

consilierea elevilor pentru a accede la cea mai apropiată unitate de învăţământ
liceal

