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În cadrul proiectului „Educaţia şansa de a-ţi scrie propriul viitor” familia este aliatul principal  pentru prevenirea 

abandonului şcolar 

 

Consiliul Europei a adoptat, în iunie 2010, strategia „Europa 2020”, fondată pe trei priorități care se consolidează 

reciproc: atingerea creșterii inteligente, durabile și favorabile incluziunii.  

 

Unul din cele cinci obiective principale ale acestei strategii este reducerea ratelor părăsirii timpurii a școlii în UE la mai 

puțin de 10% până în anul 2020. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii este consdiderată ca fiind deosebit de importantă, 

nu numai pentru a combate consecințele negative ale sărăciei și excluziunii sociale asupra dezvoltării copilului, dar și 

pentru a oferi copiilor mijloacele necesare pentru a întrerupe ciclul de transmitere a dezavantajului inter-generațional. 

 

Abandonul şcolar reprezintă pentru sistemul de învăţământ românesc o problemă care prin dimensiunile sale și prin 

consecinţele sale semnificative necesită atenţia decidenţilor, practicienilor şi beneficiarilor din sistemul educaţional. 

 

Cauzele abandonului şcolar în România pot fi plasate în general la trei nivele principale: elevul şi familia din care provine, 

comunitatea de provenienţă şi şcoala, ca instituţie responsabilă de actul educaţional. Astfel, resursele familiei, prin 

absenţa lor pot acţiona ca o piedică în continuarea educaţiei; normele comunitare tradiționale pot determina 

renunţarea la educaţie; şcoala, deși rolul său este de a încuraja elevul să continue educaţia, uneori poate ajunge ca, 

dimpotrivă, să reprezinte o provocare imposibil de asumat de către unii dintre copiii care îi păşesc pragul. 

 

Proiectul POSDRU „Educaţia şansa de aţi scrie propriul viitor” reprezinţa o alternativă de intervenţie educaţională care s-

a dovedit a fi eficientă în prevenirea abandonului şcolar la nivelul judeţului Iaşi. Realizat de către Centrul Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi (în calitate de Partener1) cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Maramureş (aplicant), SIVECO şi Fida Solution (Parteneri privați), proiectul a cuprins un complex de activităţi care au 

vizat majoritatea factorilor semnificativi din jurul copilului, care sunt în măsură să îi afecteze evoluţia educaţională.  

 

Unul din punctele cheie de interes este familia elevul care se afla în situaţia de risc. Aceasta a fost ţinta unor acţiuni care 

au vizat oferirea de consiliere psihologică şi educaţională în vederea dezvoltării abilităţilor parentale şi întărirea 

rolului familiei în educarea propriilor copii. 

 

Desfăşurarea programului "Învaţă-mă să învăţ" pentru elevii cu risc de părăsire timpurie a şcolii a presupus desfăşurarea 

unor activităţi lunare de consiliere a parinţilor acestor elevi. De activităţile proiectului au benficiat 110 părinţi ai elevilor 

cu risc de părăsire timpurie a şcolii, din unsprezece şcoli din judeţul Iaşi: „B.P. Hasdeu”, „M. Codreanu”, „G. Coşbuc”, „I. 



Neculce”, „Al. Vlahută”, „V. Madgearu”, ”Alecu Russo” (din oraşul Iaşi), „D.D Pătrăşcanu” (Tomeşti), „Ştefan cel Mare” 

(Dancu), Școala Gâşteşti şi Liceul „N. Iorga” (Paşcani). 

 

 

 

 

 

 


