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LISTA ABREVIERILOR 

ALJ Action locale pour jeunes (Acţiune locală pentru tineri – Luxemburg) 

Cedefop: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale 

DEIS Asigurarea egalităţii de șanse în școli - Irlanda 
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EES Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă 
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FSE Fondul social european 

AST Abandon școlar timpuriu 

ESO Educación Secundaria Obligatoria (educaţie liceală obligatorie - 
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E&F Educaţie și formare profesională 

ET2010  Cadrul strategic european pentru educaţie și formare profesională, 

2010 

ET2020 Cadrul strategic european pentru educaţie și formare profesională, 

2020 



Departamentul tematic B: Politici structurale şi de coeziune 
____________________________________________________________________________________________ 

 4
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NESSE Reţeaua de experţi în materie de aspecte sociale ale educaţiei și 

formării 

ONG Organizaţie neguvernamentală 

NEWB Consiliul naţional de asistenţă în educaţie - Irlanda 
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NQF Cadru naţional de calificări 
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MDC Metoda deschisă de coordonare 

PCPI Programas de Cualificación Profesional Inicial (Programe de calificare 

profesională iniţială - Spania) 
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PISA Program internaţional pentru monitorizarea beneficiilor elevilor 
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PPRE Programme personnalisé de réussite educative (Program personalizat 
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consolidare, orientare și asistenţă – Spania) 
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RSR Réseaux de réussite scolaire (Reţele pentru reușita școlară – Franţa) 
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SDE/ΣΔΕ Școala celei de a doua șanse - Grecia 

NES Nevoi educaţionale speciale  
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SINTEZĂ 
Rata abandonului școlar timpuriu în UE 
Cei mai mulţi tineri parcurg cu succes etapele sistemului de învăţământ și își continuă 
studiile sau profită de oportunităţile de formare ori intră în câmpul muncii. Cu toate 
acestea, unul din șapte tineri europeni abandonează sistemul de învăţământ fără a 
deţine competenţele sau calificările considerate în prezent necesare pentru o tranziţie 
reușită către piaţa muncii și pentru o participare activă în cadrul economiei actuale, bazate 
pe cunoaștere. Cu alte cuvinte, în prezent aproximativ 6,4 milioane de tineri din Europa 
sunt clasificaţi drept tineri care abandonează școala timpuriu1. 
 
Rata abandonului școlar timpuriu (AST) s-a redus în cele mai multe părţi din Europa. În 
anul 2000, rata a fost de 17,6 %, urmată de o scădere de 3,2 puncte procentuale; rata AST 
este, în prezent, de 14,4 %. Până în 2009, opt ţări au atins un nivel de AST mai scăzut 
decât obiectivul UE de 10 % (Republica Cehă, Lituania, Luxemburg, Austria, Polonia, 
Slovenia, Slovacia și Finlanda). Ţări precum Luxemburg, Lituania și Cipru au înregistrat 
reduceri semnificative ale ratei AST între anii 2000 și 2009. 
 
Cu toate acestea, progresul către obiectivul UE a fost mult mai lent decât se 
anticipase și, într-adevăr, se sperase, în pofida gamei largi de intervenţii puse în aplicare în 
toată Europa. În câteva ţări (Spania, Malta și Portugalia), unul din trei tineri părăsesc 
timpuriu sistemul de învăţământ. Rata AST variază între un nivel maxim de aproape 37 % 
înregistrat în Malta și un nivel minim de doar 4,3 % în Slovacia. 
 
Cauze  
Tinerii care abandonează școala provin din medii diverse. Abandonul școlar timpuriu 
este cauzat, de obicei, de un proces cumulativ de dezangajare, bazat pe motive 
personale, sociale, economice, geografice, educaţionale sau familiale. Aceste motive pot fi 
externe sau interne în raport cu procesele și experienţele școlare și, de obicei, sunt 
foarte specifice individului. În cazul multora, nemulţumirea rezultă dintr-o varietate de 
motive, cum ar fi hărţuirea, rezultatele școlare slabe, relaţiile nesatisfăcătoare cu profesorii, 
lipsa motivaţiei sau apartenenţa la „grupuri nepotrivite”, iar, în alte cazuri, tinerii 
abandonează școala pentru că se confruntă cu probleme personale sau de familie, cum ar fi 
consumul de substanţe sau lipsa unui adăpost. Cu toate acestea, o parte semnificativă a 
problemei poate fi atribuită lipsei de susţinere și de consiliere, dezinteresului faţă de 
educaţie și programele școlare de nivel secundar, care, adesea, nu oferă suficiente opţiuni 
de cursuri variate, pedagogii alternative, oportunităţi de învăţare experimentale sau 
empirice ori flexibilitate suficientă. 
 
Cheltuieli 
AST reprezintă o problemă considerabilă pentru că este un factor contributiv 
fundamental la excluziunea socială de mai târziu. Analizele viitoarelor nevoi de 
competenţe în Europa sugerează faptul că, în viitor, numai 1 din 10 locuri de muncă vor fi 
la dispoziţia unei persoane care abandonează timpuriu școala. De asemenea, sunt mult mai 

                                                 
1  În UE, tinerii care părăsesc sistemul de învăţământ cu maximum primul ciclu de învăţământ secundar finalizat 

și nu iau parte la procesul de educaţie și de formare sunt clasificaţi drept tineri care abandonează școala 
timpuriu. Tinerii care abandonează școala timpuriu sunt, așadar, aceia care au urmat numai cursurile 
preșcolare, primare, secundare inferioare sau o mică parte din învăţământul secundar superior, cu o durată de 
mai puţin de doi ani (ISCED 0, 1, 2 sau 3c 5 redus) și includ tinerii care au numai studii pre-profesionale sau 
profesionale care nu au condus la obţinerea unei diplome de studii secundare superioare. 
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multe șanse ca tinerii care abandonează timpuriu școala să obţină venituri mai reduse 
sau să fie șomeri. Educaţia neadecvată poate, de asemenea, să genereze costuri sociale 
și publice însemnate, sub forma unui venit și a unei creșteri economice reduse, a unor 
venituri din impozite mai mici și a unor costuri mai ridicate pentru serviciile publice, cum ar 
fi plăţile pentru serviciile de sănătate, de justiţie penală și de prestaţii sociale. 
 
De fapt, AST are implicaţii financiare enorme, generând costuri sociale și economice 
majore, atât pentru indivizi, cât și pentru societate, costurile suportate pe întreaga 
durată de viaţă pentru un tânăr care abandonează timpuriu școala ajungând la 1-
2 milioane de euro. Costul unei astfel de excluziuni a fost calculat, de exemplu, în Ţările 
de Jos, unde costul pe întreaga durată de viaţă a unei persoane care abandonează timpuriu 
școala este estimat la aproximativ 1,8 milioane de euro2. În Finlanda, costul anual pentru 
un tânăr care abandonează școala timpuriu ajunge la 27 500 de euro, costul pe întreaga 
durată de viaţă (40 de ani) fiind de peste 1,1 milioane de euro3; și se consideră, în general, 
că acesta reprezintă o subestimare faţă de costul real. În mod similar, în Irlanda, costul 
anual pentru stat, sub formă de prestaţii, alături de venitul din impozite pierdut pentru 
fiecare tânăr de sex masculin care abandonează școala, a fost estimat la 29 300 de euro, 
chiar înaintea luării în considerare a costurilor asociate serviciilor de sănătate sau de 
protecţie judiciară4. Un tânăr care își continuă studiile un an în plus poate câștiga un venit 
suplimentar în viaţă de peste 70 000 de euro5. 
 
Prin urmare, o ţară care prezintă niveluri ridicate de AST va depune toate eforturile 
pentru a menţine niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă și de coeziune 
socială. Dacă aceste niveluri ridicate de AST se regăsesc în restul Europei, aceasta va avea 
dificultăţi în a concura pe piaţa globală și se va confrunta cu constrângeri în ceea ce 
privește atingerea unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii – 
prioritatea strategiei Europa 2020. Ratele ridicate de AST sunt, de asemenea, în 
detrimentul obiectivului transformării în realitate a învăţării de-a lungul vieţii și reprezintă o 
pierdere atât de oportunităţi individuale, cât și de potenţial social și economic6. Reducerea 
ratei de abandon școlar timpuriu în Europa cu numai un punct procentual ar asigura 
economiei europene un plus de aproximativ o jumătate de milion de potenţiali tineri 
calificaţi angajaţi în fiecare an7. 
 
Prin urmare, nu este surprinzător faptul că AST este considerat drept o prioritate politică 
majoră, nu numai în Europa, ci în întreaga lume dezvoltată. Acest fapt este deosebit de 
pertinent, deoarece, spre deosebire de multe alte atribute (cum ar fi caracteristicile 
personale și cele legate de familie), nivelul de educaţie poate fi influenţat de politicile 
publice8. 

                                                 
2  Calculat de Ecorys. 
3  Valtiontalouden tarkastusvirasto (2007), Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnantarkastuskertomus 

146/2007. Valtiontalouden tarkastusvirasto, Helsinki. Ministerul ocupării forţei de muncă și al economiei (2009) 
Nuoret miehet työelämään; mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa. Työ- ja 
elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 34/2009. 

4  Smyth, E. și McCoy, S. (2009), Investiţii în educaţie: combaterea dezavantajelor educaţionale, Institutul de 
cercetare economică și socială, Dublin, 2009. 

5  NESSE (2009), : Lessons from Research for Policy Makers (Lecţii din cercetare pentru factorii de decizie 
politică). 

6  Comisia Europeană (2011). Document de lucru al serviciilor Comisiei. Document de însoţire pentru propunerea 
de recomandare a Consiliului privind politicile de reducere a părăsirii timpurii a școlii. [SEC(2011)96], 
26 ianuarie 2011. 

7  Comisia Europeană (2011), : O contribuţie esenţială la strategia Europa 2020. Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Bruxelles, 
31.1.2011 COM(2011) 18 final. 

8  A se vedea, Belfield, C.R. și Lewin, H.M (2007), The price we pay: Economic and Social Consequences of 
Inadequate Education (Preţul pe care îl plătim: consecinţele economice și sociale ale educaţiei neadecvate) și 
NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers (Lecţii din cercetare pentru 
factorii de decizie politică). 
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Rolul studiului 
În ultimii ani, în statele membre s-au intensificat activităţile la nivel european de absorbţie 
a educaţiei. De exemplu, timp de patru ani (2006-2010), Direcţia Generală Educaţie și 
Cultură (DG EAC) a facilitat activităţile grupului „Accesul la educaţie și incluziunea socială”, 
care a reunit 17 state membre pentru a analiza chestiunile legate de AST și de excluziunea 
socială. Activitatea grupului a contribuit la elaborarea Comunicării Comisiei privind AST9. 
Documentul de lucru al serviciilor Comisiei, care însoţește Comunicarea, a inclus multe 
exemple de politici care au fost analizate de grup. Reţeaua de experţi în materie de aspecte 
sociale ale educaţiei și formării (NESSE) și Cedefop au publicat, de asemenea, analize la 
nivel european pe această temă, raportul reţelei axându-se pe examinarea literaturii de 
specialitate, iar cel al Cedefop pe analiza programelor și a politicilor europene orientate 
către consiliere în materie de AST. 
 
În acest context, prezentul studiu referitor la „Reducerea abandonului școlar timpuriu în 
UE” a fost comandat în luna noiembrie 2010 de Parlamentul European și realizat de o 
organizaţie independentă de cercetare din domeniul politicii publice, GHK Consulting Ltd., 
pe o perioadă de cinci luni, între luna decembrie 2010 și aprilie 2011. Obiectivul final al 
acestui studiu este de a sugera posibile acţiuni viitoare care ar putea ajuta statele 
membre în vederea unei funcţionări optime în acest domeniu în viitor. 
 
Un aspect important, metoda de cercetare adoptată pentru acest studiu este diferită de cea 
a altor studii europene anterioare realizate pe această temă prin faptul că a permis o 
examinare mai detaliată a unui număr mic de state membre, pe baza unor 
consultări cu numeroase părţi interesate din respectivele ţări. Sunt incluși aici 
reprezentanţi ai autorităţilor din domeniul educaţiei, profesori, părinţi, liceeni, precum și 
specialiști care lucrează cu tinerii care abandonează timpuriu școala, prin intermediul ONG-
urilor și al proiectelor axate pe tinerii expuși acestui risc. 
 
Studiul acoperă toate cele 27 de state membre ale UE, dar include o analiză detaliată a 
nouă state, și anume: Irlanda, Grecia, Spania, Franţa, Lituania, Ţările de Jos, 
Polonia, Finlanda și Regatul Unit (Anglia).  

Prezentare generalã a reacţiilor politice la abandonul școlar 
timpuriu 
Diferitele reacţii politice ale ţărilor UE cu privire la abordarea AST sunt fondate pe multe 
valori și perspective, fiind influenţate de istoria și tradiţiile respectivelor state membre. În 
plus, fiecare persoană care părăsește timpuriu școala are o poveste unică și se află într-un 
context specific sau „ecosistem”. Prin urmare, reacţiile la AST trebuie ajustate și adaptate. 
Din aceste motive, nu există o reacţie unică la AST, în statele membre găsindu-se un 
caleidoscop de politici, programe, proiecte și abordări. Aceste abordări pot fi grupate în trei 
mari categorii: (i) reacţii strategice; (ii) strategii de prevenire; și (iii) strategii de 
reintegrare, astfel cum sunt ilustrate în tabelul 1, de mai jos. 
 

                                                 
9  Planul de acţiune, Comunicarea Comisiei și Documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind părăsirea 

timpurie a școlii pot fi consultate la: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm. 
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Tabelul 1: O tipologie a abordărilor statelor membre cu privire la AST 
REACŢII STRATEGICE 

Coordonarea politicilor și a măsurilor Monitorizarea absenteismului și a AST 
(cifre și motive) 

 
 

STRATEGII DE PREVENIRE 
Abordări specifice (intervenţii în funcţie 
de domeniu, tutorat, taxe educaţionale 

suplimentare, sprijin financiar pentru copii, 
familii, sisteme de avertizare timpurie, 

sprijin pentru tranziţie, activităţi 
extrașcolare etc.) 

Reacţii structurale/sistemice (formarea 
profesorilor, reforma programelor școlare, 

extinderea domeniului de aplicare a 
învăţământului obligatoriu, educaţie 

preșcolară de înaltă calitate, servicii de 
orientare și consiliere, colaborare cu părinţii 

și comunităţile etc.) 
 
 

STRATEGII DE REINTEGRARE 
Servicii de 
asistenţă 
holistică 

pentru tinerii 
expuși riscului 

Ore de 
tranziţie 

Școlile celei de 
a doua șanse 

Validarea 
învăţării non-

formale și 
informale 

Oportunităţi de 
învăţare practică 
(profesională și 

bazată pe muncă) 

Sursa: GHK Consulting Ltd., 2011 
 

Reacţii strategice: reducerea AST printr-o mai bună coordonare și 
monitorizare 
Se observă o schimbare pozitivă în modul în care abandonul școlar timpuriu este abordat 
de multe state membre. Două din cinci persoane intervievate (43 %) pentru acest studiu 
au declarat că în ţara lor se observă un angajament solid de combatere a AST, susţinut 
prin politici, finanţare și programe adecvate. Numai unul din cinci intervievaţi (20 %) a fost 
de părere că nivelul angajamentului și al investiţiilor este „redus”. 
 
În plus, în prezent există mai multe ţări care abordează AST într-un cadru politic mai 
amplu, de exemplu o politică privind învăţarea de-a lungul vieţii sau o strategie mai vastă 
de promovare a coeziunii economice și sociale, recunoscând astfel faptul că această 
chestiune este complexă și prezintă mai multe aspecte. Un alt progres pozitiv este 
crearea de cadre politice explicite și cuprinzătoare referitoare la AST, reunind 
părţile interesate și programele esenţiale în cadrul unei singure politici generale. 
 
Cu toate acestea, cele mai multe ţări încă au o abordare fragmentată și insuficient 
coordonată faţă de AST, ceea ce conduce la o duplicare a activităţii și a finanţării. 
Prea multe reacţii se situează încă la nivelul de măsuri sau iniţiative specifice bazate pe 
proiect, cu termene precise, de abordare a unei anumite probleme, în contrast cu 
funcţionarea într-un cadru coerent, comun, atât din punct de vedere strategic, cât și 
din punct de vedere operaţional. Aproximativ o treime (31 %) dintre intervievaţii pentru 
acest studiu au fost de părere că nivelul coordonării politicii privind AST este „redus” sau 
„foarte redus”. Aproximativ jumătate (45 %) au considerat că există o coordonare 
„relativă” a politicilor privind AST și că se vizează stabilirea „câtorva” legături cu alte 
domenii politice, dar că situaţia ar putea fi îmbunătăţită. 
 
În unele cazuri, lipsește colaborarea dintre autorităţile din învăţământ și autorităţile din 
domeniul social și al ocupării forţei de muncă, iar în alte ţări trebuie consolidată colaborarea 
dintre politicile privind educaţia și cele privind tineretul pentru a se obţine o 
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abordare comună, mai coerentă. În unele contexte, mai multe autorităţi diferite pun în 
aplicare programe similare, ceea ce conduce la o dublare a activităţii. 
 
AST este rezultatul unei combinaţii de factori. Prin urmare, activitatea multidisciplinară și 
între agenţii este esenţială pentru punerea în aplicare a unei viziuni comune asupra AST și 
ar trebui realizat un progres de la teorie la practică la nivel naţional, regional și local. 
Acest studiu a demonstrat faptul că abordările care sunt bazate pe o cooperare reală 
între diferitele agenţii și specialiști la nivel naţional, regional și local, precum și la 
nivelul școlilor, conduc la reducerea AST. O astfel de cooperare și de abordare 
multidisciplinară poate, de asemenea, să asigure implicarea diferitelor părţi interesate atât 
în elaborarea, cât și în punerea în aplicare a programelor și a politicii privind AST. Acest 
lucru permite adoptarea unei abordări integrale a copilului în ceea ce privește chestiunea 
AST, care vizează toată gama de factori care au o contribuţie și îl influenţează pe acesta. O 
astfel de cooperare trebuie să includă, pe lângă autorităţi din sferele educaţiei, tineretului, 
aspectelor sociale, sănătăţii și ocupării forţei de muncă, și parteneri sociali, părinţi, ONG-
uri, sectorul tineretului și tinerii înșiși. Pentru ca o astfel de cooperare să funcţioneze 
și să aibă un impact susţinut, trebuie mai degrabă să fie inclusă în practicile de 
lucru principale ale agenţiilor și ale altor părţi interesate esenţiale care lucrează cu tinerii, 
decât să fie un supliment generat de activitatea din cadrul proiectului. Acest lucru 
implică o mai bună utilizare a influenţei si/sau a expertizei anumitor părţi interesate, în 
special părinţi, parteneri sociali, sectorul tineretului și ONG-urile. 
 
Rezultatele cercetărilor din acest studiu arată, de asemenea, că politica și programele ar 
trebui să fie fondate pe informaţii din cercetări și evaluări (acestea din urmă reprezentând 
un domeniu care, în prezent, pare mai puţin solid), precum și din analize ale tendinţelor în 
date. Cercetările ar trebui să ia în considerare, în mod deosebit, opiniile elevilor, 
precum și pe cele ale celorlalte părţi interesate implicate. Doi din cinci respondenţi (42 %) 
din cadrul studiului nostru au considerat că opiniile tinerilor nu sunt luate în considerare 
decât rar sau niciodată în contextul politicilor privind AST din ţările lor. În plus, unul din 
cinci respondenţi (18 %) a declarat că măsurile/politicile privind AST se bazează în foarte 
mică măsură pe date solide din cercetare și evaluare. 
 
Prevenirea abandonului școlar timpuriu 
În prea multe cazuri tinerii renunţă la educaţie sau formare din motive care ar fi putut fi 
prevenite. Prin urmare, măsurile de prevenire vizează abordarea AST înainte ca acesta să 
se producă. Acestea sunt, în mod tipic, mai eficiente din punct de vedere financiar 
decât măsurile de reintegrare. 
 
În ansamblu, statele membre au recunoscut nevoia de a găsi modalităţi eficiente de 
recunoaștere și abordare a problemelor care pot majora riscul de AST. În același timp, 
punerea în aplicare a unor astfel de strategii se află în stadii diferite în cadrul Europei, o 
mare variaţie putând fi detectată în tipurile de reacţii alese de diferite ţări. Se poate 
observa o recunoaștere mai amplă a nevoii de a găsi soluţii diferite pentru puncte diferite 
din cadrul proceselor sistemului educativ; aceasta este ilustrată, de exemplu, prin 
recunoașterea tot mai frecventă a rolului educaţiei și al îngrijirii copiilor preșcolari (EICP) în 
cadrul strategiilor privind AST. 
 
Politicile adoptate de statele membre pentru diminuarea riscului de AST și prevenirea 
acestuia pot fi clasificate în două mari categorii: 

 politici și măsuri cu scopuri specifice; acestea asigură sprijin special tinerilor care 
sunt expuși riscului, prin identificarea persoanelor, a grupurilor de persoane, a 
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școlilor și a zonelor cu risc crescut de abandon. 

 politici și măsuri cu scopuri generale; obiectivul acestora este de a îmbunătăţi 
sistemul de învăţământ pentru toţi și, prin urmare, de a optimiza rezultatele și a 
reduce riscul ca elevii să renunţe la educaţie. 

 
Aceste abordări sunt complementare și, prin urmare, amândouă sunt necesare: 
politicile specifice canalizează sprijinul către cei identificaţi ca fiind expuși în cel mai mare 
grad, dar pot însemna că unii tineri „scapă prin plasă”. În plus, astfel de abordări nu 
modifică baza sistemului de învăţământ. Așadar, măsurile generale pot aborda problemele 
sistemice care contribuie la incidenţa abandonului școlar timpuriu dintr-o ţară. 
 
Cu toate acestea, accentul pe termen lung ar trebui plasat pe intervenţia timpurie 
care este necesară pentru a aborda problemele care apar la începutul procesului cumulativ 
care conduce la AST. Pentru a facilita o intervenţie la momentul oportun, este important 
ca activităţile să fie identificate, monitorizate și urmărite. Sistemele de avertizare 
timpurie din cadrul școlii pot contribui la identificarea elevilor care riscă să abandoneze 
școala. Aceste sisteme trebuie să fie accesibile pentru diferite instituţii de învăţământ și alte 
părţi interesate implicate, și relaţionate cu acestea. Intervenţia timpurie este, de 
asemenea, importantă pentru că reintegrarea poate deveni treptat mai dificilă, pe măsură 
ce perioada de dezangajare se prelungește. 
 
Principalele puncte de tranziţie (învăţământul primar - învăţământul gimnazial, 
învăţământul secundar inferior - învăţământul secundar superior) sunt esenţiale pentru 
potenţialii tineri care abandonează școala timpuriu. Unele măsuri de facilitare a acestor 
tranziţii includ programe de tutorat sau însoţire, consiliere consolidată asigurată de 
specialiști și o comunicare mai amplă între profesorii de la diferite școli și niveluri, precum 
și programe de „bun venit” sau de iniţiere. 
 
Tinerilor care sunt expuși riscului de a abandona școala timpuriu le pot fi puse la dispoziţie 
alternative la programele școlare tradiţionale. Noile calificări și programe școlare ar 
trebui totuși să fie respectate de comunitate și să ofere căi de progres viabile. Se pot 
întreprinde mai multe activităţi pentru a promova valoarea educaţiei din punctul de vedere 
al oportunităţilor de câștig și al transformării șanselor din viaţa tinerilor care sunt expuși 
riscului de abandon școlar timpuriu. 
 
Consilierea și orientarea sunt vitale nu numai pentru a asigura că tinerii identifică opţiunile 
adecvate de continuare a studiilor și găsesc motivaţia și încrederea de a urma astfel de 
cursuri, ci și pentru a lua deciziile adecvate cu privire la studiile lor (determinând astfel 
reducerea nivelului de abandon școlar cauzat de alegerea greșită a studiilor). Așadar, tinerii 
trebuie să primească o consiliere clară, imparţială și constructivă pentru ca aceștia să 
fie conștienţi și să simtă că deţin controlul asupra parcursului lor educaţional și a 
evoluţiei carierei. În plus, tinerii care riscă să abandoneze școala timpuriu se confruntă 
adesea cu o serie de aspecte complexe care necesită sprijin din partea unui consilier 
specializat sau o altă contribuţie profesionistă. Pe lângă contribuţia specialiștilor, familiile și 
părinţii trebuie, de asemenea, să se implice mai mult în activităţile școlare. 
 
Este important ca profesorii să deţină competenţele necesare pentru a-i angaja și a-i 
motiva pe toţi elevii cărora le predau. Formarea profesorilor în vederea identificării și a 
abordării riscurilor de AST, precum și în ceea ce privește utilizarea metodelor moderne de 
predare, dar și competenţele de gestiune a clasei de elevi și de creare de relaţii, este 
importantă. 
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Un studiu din Spania cu privire a tinerii care abandonează timpuriu școala indică faptul că 9 
din 10 persoane abandonează școala din cauza experienţei repetării unui an10. Prin urmare, 
clasele puţin numeroase, asistenţii didactici și taxele educaţionale suplimentare pot 
împiedica elevii, în mod individual, să înregistreze întârzieri, înainte ca acestea să aibă un 
impact grav asupra parcursului lor școlar și să sporească riscul de abandon școlar. 
 
În contextul economic actual, în care bugetele publice se confruntă cu restricţii fără 
precedent, este important să se constate că nu toate intervenţiile necesită investiţii 
substanţiale. Datele din acest studiu arată importanţa unui mediu stimulant, pozitiv și 
încurajator pentru reducerea riscului de AST. Un sentiment de apartenenţă și o relaţie 
de învăţare între profesor și elev, bazată pe încredere și respect reciproc, sunt 
extrem de importante pentru tineri. În plus, oportunităţile pentru personalul care 
lucrează cu grupuri-ţintă de a face schimb de experienţe, de practici și de competenţe 
poate fi o modalitate de răspândire a învăţării și a practicilor eficiente. 
 
Dacă nu există o cultură solidă a educaţiei în cadrul unei comunităţi, pot fi necesare 
măsuri de implicare a părinţilor, de sensibilizare a acestora cu privire la 
importanţa educaţiei, precum și de asigurare a oportunităţilor educaţionale care să le 
permită să își îmbunătăţească propriile competenţe. 
 
Activităţile extracurriculare pot ajuta elevii să recupereze și să își reînnoiască interesul 
faţă de învăţare, dar și să își reclădească o relaţie pozitivă cu școala și cu personalul 
acesteia, asigurând îndeplinirea activităţilor care pot stimula stima de sine și reduce 
frustrarea. 
 
Asigurarea unor șanse suplimentare 

Măsurile de reintegrare oferă tinerilor care au renunţat la educaţia principală o a doua 
șansă pentru a învăţa sau a obţine o calificare sau o oportunitate alternativă de învăţare. 
Acestea variază în intensitatea sprijinului oferit participanţilor, în funcţie de 
nevoile grupului-ţintă specific; unii tineri au nevoie de consiliere și sprijin practic în 
abordarea problemelor, cum ar fi lipsa unui adăpost sau consumul de substanţe, înainte ca 
aceștia să demareze procesul de reintegrare într-un cadru educaţional, iar alţii sunt 
motivaţi să revină la educaţie și au nevoie numai de o a două șansă pentru a-și relua 
studiile. 
 
Orice acţiune destinată celor care au părăsit deja școala trebuie să înceapă printr-un proces 
de implicare, de consolidare a încrederii și a unui sentiment de apartenenţă. De asemenea, 
ar trebui să cuprindă așteptări înalte și să fie structurată în mod sigur și provocator. În 
plus, este important să se observe faptul că multe persoane care renunţă la școală se 
consideră adulţi și se așteaptă să fie trataţi ca atare. În propriile descrieri privind ceea ce li 
se potrivește, cuvintele „respect” și „încredere” apar frecvent. 
 
Cele mai multe dintre măsurile de reintegrare vizează asigurarea unei alternative la 
învăţământul general, în ceea ce privește conţinutul sau stilurile de predare/învăţare. 
Iniţiativele folosesc modalităţi diferite de furnizare a unei abordări educative individualizate, 
centrate pe elev, care ar putea fi realizată prin consiliere, tutorat, planuri de învăţare 
individuale sau gestionarea separată a cazurilor, de exemplu. Stilurile de predare și 
învăţare folosite în cadrul măsurilor de reintegrare sunt adesea practice si/sau empirice. 
Iniţiativele care asigură un sprijin mai intens vizează o abordare integrală a persoanei, 
                                                 
10  Mena Martínez, L., Fernández Enguita, M. și Riviére Gómez, J. (2009), Desenganchados de la educación: 

procesos, experiencias, motivaciones y estrategias del abandono y del fracaso escolar, Revista de Educación, 
número extraordinario 2010, pp. 119-145. 
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luând în considerare întreaga gamă de nevoi ale individului, de la aspectele personale și 
sociale la lacunele în învăţare. De fapt, persoanele care abandonează școala timpuriu pot 
avea lacune suplimentare în ceea ce privește abilităţile și competenţele, care trebui 
acoperite înainte ca acestea să urmeze noi cursuri de învăţare, de formare sau înainte de a 
fi încadrate în muncă. Abilităţile de bază și deprinderile de viaţă - depășind alfabetizarea și 
cunoștinţele de aritmetică de bază pentru a include, de exemplu, cunoștinţe financiare și în 
materie de sănătate - pot, de asemenea, să fie furnizate în unităţi mai mici sau pot fi 
incluse în programele de predare a altor discipline. 
 
Flexibilitatea este esenţială pentru a asigura că măsurile de reintegrare pot fi adaptate în 
funcţie de alte angajamente ale tânărului, cum ar fi munca sau responsabilităţile familiale. 
O abordare multidisciplinară, cu echipe de personal mixte sau în colaborare cu părţi 
interesate externe, implică posibilitatea abordării întregii game de nevoi de sprijin ale 
tânărului. Planurile individuale de acţiune și o direcţie clară pentru viitor – care pot 
fi alcătuite din unităţi mici de învăţare – pot fi motivante pentru tinerii cu un nivel redus de 
stimă de sine și cu experienţe anterioare negative în ceea ce privește educaţia formală. În 
legătură cu acest aspect, monitorizarea este importantă pentru a asigura că 
rezultatele unei activităţi adecvate, obţinute prin măsuri de reintegrare, nu sunt 
pierdute pe termen lung. 
 
Într-adevăr, la acest nivel trebuie să existe continuitate, consecvenţă și coeziune între 
servicii și sprijinul acordat tinerilor. Altfel, tinerii se pot confrunta cu dificultăţi de înţelegere 
în amalgamul de servicii diferite. Abordarea adoptată, bazată pe gestionarea separată a 
cazurilor („individual case manager”), poate oferi un mijloc mai consecvent de susţinere a 
tinerilor expuși riscului decât alte abordări, în care se așteaptă ca tinerii să găsească servicii 
diferite fără niciun sprijin specific. 
 
Rezultatele obţinute prin măsuri de reintegrare nu pot fi întotdeauna evidenţiate prin date 
cantitative. Prin urmare, trebuie găsite modalităţi de măsurare a rezultatelor mai subtile. 
Cadrele de asigurare a calităţii ar trebui, de asemenea, să fie concepute pentru a ţine 
seama atât de măsurile cantitative, cât și de cele calitative. 
 
În cele din urmă, un procent ridicat dintre acţiunile care vizează reintegrarea sunt 
iniţiative și proiecte temporare. Deși AST este o caracteristică profundă a sistemelor de 
educaţie și formare din UE, se pare că există o tendinţă de a nu acorda un statut sau o 
poziţie semnificativă activităţilor de reintegrare. Această situaţie trebuie abordată în viitor, 
recunoscând, cu toate acestea, că este dificilă reproducerea proiectelor locale de succes la 
o scară mai mare. Elaborarea de măsuri la nivel regional sau la nivel de sistem necesită 
timp și implicare. Cu toate acestea, dacă guvernele recunosc importanţa reintegrării 
tinerilor care au renunţat la educaţie și garantează sprijin pentru eforturile de 
reintegrare, se poate obţine o coeziune mai amplă, pe termen lung, precum și o mai 
mare claritate cu privire la cele mai bune practici, la standarde și la nevoile de formare și 
de susţinere ale elevilor și profesorilor. 
 
Rezumatul practicii eficiente privind AST 

În cadrul măsurilor și politicilor de prevenire și reintegrare, există patru elemente 
caracteristice majore care asigură succesul strategic. Acestea sunt: 

 recunoașterea problemei și decizia în primul rând de a o atenua, și, dacă este 
posibil, de a o preveni și, în al doilea rând, de a reintegra persoanele care 
abandonează școala în cadrul sistemului educativ. 

 planificarea strategică integrată, punerea în aplicare a politicii și furnizarea de 
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servicii și de sprijin eficient și adecvat, atât pentru persoanele care abandonează 
școala, cât și pentru cele care lucrează cu acestea. 

 creativitatea, inovarea, flexibilitatea și dorinţa de schimbare din partea factorilor de 
decizie politică și a specialiștilor și, în special, o abordare axată pe soluţionarea 
problemelor, care vizează dilemele individuale întâmpinate de persoanele care 
abandonează școala și de cele care sunt expuse acestui risc. 

 o abordare amplă cu privire la furnizarea de servicii (în școli și în afara acestora), 
care: 
 transmite compasiune, respect, provocare și așteptări înalte persoanelor care 

abandonează școala, familiilor lor, colegilor și comunităţilor; 
 încurajează persoanele care studiază și promovează un sentiment de 

apartenenţă; 
 este clară, coezivă, cuprinzătoare și consecventă și se bazează pe activitatea 

mai multor agenţii; precum și care 
 este oportună, vigilentă, receptivă, orientată spre rezultate și eficientă din 

punctul de vedere al costurilor. 
 
Acţiuni la nivelul UE cu privire la AST 
Recunoașterea de către UE a nevoii urgente de a aborda AST a fost transmisă statelor 
membre printr-o serie de declaraţii politice strategice de stabilire a unui cadru 
european de acţiune și a unor obiective, precum și a unor acţiuni de sprijin financiar și 
organizatoric. Strategia de la Lisabona a introdus o serie de cinci puncte de reper, inclusiv 
unul care privește reducerea mediei abandonului școlar timpuriu în UE la 10 % până în 
2010. Totuși acest obiectiv nu a fost atins și, prin urmare, a fost adoptat din nou în luna 
mai 2009, cu ocazia reuniunii 2 941-a reuniune a Consiliului Educaţie, Tineret și Cultură. În 
luna iunie 2010, șefii de stat și de guvern din Europa au adoptat strategia pentru o creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii Europa 2020. Transmiţând un mesaj puternic 
statelor membre, obiectivul de 10 % privind AST a fost desemnat drept unul dintre 
principalele obiective care stau la baza acestei strategii. Statele membre au convenit 
să acţioneze pentru atingerea obiectivului de 10 % prin cadre strategice de cooperare în 
domeniul educaţiei și formării (ET2010 și ET2020). 
 
Chestiunea a fost semnalată și în câteva comunicări ale Comisiei privind educaţia și 
formarea. Dintre acestea se remarcă mai ales recenta Comunicare a Comisiei privind 
combaterea părăsirii timpurii a școlii și o propunere de recomandare a Consiliului privind 
politicile de reducere a părăsirii timpurii a școlii11. 
 
Importanţa asigurării faptului că toţi tinerii părăsesc sistemul de învăţământ deţinând 
competenţe suficiente pentru a intra pe piaţa muncii a fost, de asemenea, subliniată de UE 
în cadrul strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă (EES) Strategiei europene 
privind ocuparea forţei de muncă. Orientările privind politicile de ocupare a forţei de 
muncă ale statelor membre au pus în evidenţă nevoia de a reduce în mod substanţial 
numărul tinerilor care abandonează școala timpuriu. Politicile Comisiei Europene 
privind tineretul au subliniat, de asemenea, importanţa dezvoltării de oportunităţi de 
învăţare non-formală, ca una dintre acţiunile de soluţionare a AST. 
 
Declaraţiile UE de politică strategică generală au luat forma unei serii de acţiuni. Prioritățile 
identificate pentru perioadele de programare 2000-2006 și 2007-2013 ale (FSE) Fondului social 

                                                 
11  Planul de acţiune, Comunicarea Comisiei și Documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind părăsirea 

timpurie a școlii pot fi consultate la: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm. 
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european reflectă recunoașterea de către Comisie și statele membre a nevoii de a soluționa 
această problemă prin modernizarea sistemelor și a programelor de învățământ. (LLP) 
Programul de învăţare de-a lungul vieţii a furnizat, de asemenea, oportunităţi pentru 
statele membre în vederea dezvoltării și aplicării de acţiuni în acest domeniu. Timp de mulţi 
ani, priorităţile strategice anuale ale LLP au subliniat importanţa susţinerii tinerilor expuși 
riscului, de exemplu prin dezvoltarea de noi oportunităţi pentru oferirea celei de a doua 
șanse, printr-o mai bună utilizare a TIC în vederea motivării persoanelor care studiază și a 
asigurării posibilităţii de revenire la educaţie pentru acestea și printr-o implicare mai 
strânsă a părinţilor în educaţia copiilor lor.  
 
De asemenea, oportunităţile au fost facilitate pentru reprezentanţii statelor membre, ONG-
uri, partenerii sociali și specialiștii din școli și instituţii de formare în vederea realizării de 
schimburi de experienţe. De exemplu, timp de patru ani (2006-2010), principalele părţi 
interesate din 17 ţări au avut șansa de a compara practicile și politicile referitoare la AST în 
diferite orașe și ţări din Europa (ca parte a activităţilor Grupului „Accesul la educaţie și 
incluziunea socială”). Programul Vizită de studiu a susţinut, de asemenea, realizarea unor 
vizite de studiu pentru specialiști și decidenţi politici pe tema AST. Alte programe legate de 
Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă, operate de Direcţia Generală 
Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL), cum ar fi Observatorul 
european pentru ocuparea forţei de muncă (EEO), Programul de învăţare reciprocă din 
cadrul Strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă (MLP) și dialogul între serviciile 
publice de ocupare a forţei de muncă, au facilitat schimburi de experienţă între statele 
membre cu privire la chestiunea AST.  
 
Elaborarea unor instrumente europene comune pentru educaţie și formare, cum ar fi 
Cadrul european al calificărilor (EQF), a contribuit, de asemenea, la încurajarea reformei la 
nivel naţional. De exemplu, EQF a încurajat statele membre să introducă propriile cadre 
naţionale de calificări (NQF), care să definească niveluri de învăţare din punctul de vedere 
al rezultatelor învăţării. Atunci când calificările sunt astfel definite, este posibilă clasificarea 
acestora în unităţi, ceea ce înseamnă că indivizii pot acumula treptat unităţi de învăţare în 
direcţia obţinerii unei calificări. Pentru persoanele care abandonează școala timpuriu și care 
probabil au finalizat deja o parte din calificare pe durata studiilor în școală, acest fapt 
reprezintă o oportunitate de a urma cursuri adaptate în vederea acoperirii lacunelor la 
nivelul cunoștinţele lor, în locul repetării unui curs întreg. Separarea informaţiilor în unităţi 
poate, de asemenea, să fie mai motivantă pentru persoanele cu un nivel redus de încredere 
în sine, conducând la un sentiment de reușită de fiecare dată când este finalizată o unitate 
de învăţare. 
 
De o importanţă similară, introducerea EQF și a NQF indică un transfer al accentului pus pe 
calificările din formare și educaţie de la măsurarea criteriilor învăţării (prezenţă la un curs 
de formare, participare la experienţa de învăţare) la „rezultatele învăţării” (dezvoltarea 
cunoștinţelor sau a competenţelor). Aceasta înseamnă că respectivele cadre ale calificărilor 
pot fi folosite, de asemenea, pentru a susţine validarea învăţării non-formale și informale, 
care, în sine, reprezintă un mijloc potenţial de susţinere a persoanelor care abandonează 
școala timpuriu, asigurând posibilitatea de a recunoaște abilităţile și competenţele 
dobândite de acestea în afara mediului școlar, de exemplu la locul de muncă sau acasă. 
 
În cele din urmă, iniţiativa emblematică a strategiei Europa 2020, Tineretul în mișcare 
(Tineretul în mișcare), a stabilit recent un cadru pentru ocuparea forţei de muncă în rândul 
tinerilor, bazat pe o serie de priorităţi de reducere a șomajului în rândul tinerilor și de 
îmbunătăţire a perspectivelor privind locurile de muncă pentru tineri, una dintre acestea 
fiind „susţinerea tinerilor expuși riscului”. 
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Rezultatele constatate ale activităţilor la nivelul UE 
Se pare12 că o serie de diferite măsuri legislative neobligatorii, introduse de 
Comisie, a avut impact asupra eforturilor depuse la nivel naţional (și regional) în 
vederea reducerii AST. Părţile interesate din statele membre sunt de părere că finanţarea 
europeană (FSE în special) și reperele AST clare, care permit ţărilor să își compare 
rezultatele, au avut un impact deosebit de important asupra eforturilor naţionale (și 
regionale) de reducere a AST. 
 
Toate statele membre vizate au confirmat că respectiva cofinanţare din FSE a fost folosită 
pentru a finanţa activităţi orientate către prevenirea eșecului școlar și reintegrarea 
persoanelor care au renunţat la educaţie prematur; într-adevăr, FSE a fost considerat de 
multe persoane drept cel mai eficient instrument al UE, care permite exercitarea 
celui mai important impact. Exemplele de acţiuni finanţate prin FSE includ introducerea 
unor programe școlare diferenţiate, ore pentru persoanele cu nevoi speciale, oportunităţi 
pentru cea de a doua șansă, sisteme de avertizare timpurie și de monitorizare a prezenţei, 
oportunităţi de integrare socială și pe piaţa muncii și îmbunătăţirea dispoziţiilor existente 
privind orientarea și consilierea. 
 
FSE a fost deosebit de important pentru susţinerea elaborării de abordări 
naţionale pentru soluţionarea AST. Acest lucru înseamnă că, în mod normal, dorinţa de 
a face ceva cu privire la AST a fost „internă”, dar FSE a asigurat fondurile necesare pentru 
a iniţia acţiuni. Cu toate acestea, din nefericire, în unele cazuri statele membre nu au reușit 
să asigure fonduri sustenabile pentru abordările lor privind AST și continuă să se bazeze pe 
FSE. Activităţile finanţate prin FSE trebuie, de asemenea, să fie definite și direcţionate în 
mod adecvat și să bazeze pe o evaluare exactă a amplorii și a naturii problemei apărute la 
nivel naţional, regional sau local. 
 
Un alt avantaj al finanţării europene (toate componentele) identificat de mai multe părţi 
interesate a fost faptul că aceasta încurajează dezvoltarea unei culturi a monitorizării și a 
evaluării, deși se recunoaște, în general, faptul că o îmbunătăţire suplimentară este 
încă necesară în această privinţă. Pe viitor, este important ca fondurile UE să fie 
direcţionate către activităţi care au un impact sustenabil asupra vieţilor tinerilor și asupra 
practicilor de lucru ale părţilor interesate esenţiale (autorităţi și școli). 
 
Deși sensibilizarea cu privire la obiectivul de 10 % AST este neuniformă la nivelul părţilor 
interesate, un total de 61 % dintre părţile interesate respondente la acest studiu 
au declarat că reperul a avut un impact asupra procesului de decizie politică 
(„relativ” sau „semnificativ”). Numai 18 % dintre intervievaţi au declarat că nu a 
existat niciun impact. În unele ţări, acesta a contribuit la creșterea interesului pentru 
această chestiune, la măsurarea și definirea sa. În general a contribuit la consolidarea și 
menţinerea interesului naţional asupra acestei probleme, întrucât în multe ţări aceasta a 
fost deja recunoscută drept o prioritate politică importantă, înainte ca obiectivul să fie 
introdus. De asemenea, a servit ca punct de reper pentru măsurarea progresului înregistrat 
de ţară. În unele cazuri, acest factor a generat o „presiune inter pares” de a acţiona în 
acest domeniu, pentru că nu au dorit să fie considerate în întârziere faţă de alte ţări. De 
asemenea, obiectivul a fost preluat de mass-media din multe ţări, adăugând presiune 
asupra unor guverne în direcţia adoptării de măsuri. Acesta fapt a fost considerat drept un 
rezultat pozitiv. În același timp, este important să se observe faptul că această presiune 
este mai intensă în unele ţări decât în altele. 
                                                 
12  Este important de remarcat faptul că „rezultatele” din această parte a raportului nu se bazează pe evaluarea 

formală a activităţilor Comisiei Europene în acest domeniu. În schimb, acestea sunt întemeiate pe percepţiile 
persoanelor intervievate cu privire la această chestiune și pe informaţiile existente. 
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În ansamblu, respondenţii din statele membre consideră că lipsesc dovezi care să 
demonstreze efectul altor activităţi, instrumente și programe la nivelul UE asupra politicilor 
privind AST în ţara lor13. 
 
În ceea ce privește viitorul, se anticipează că obiectivul privind AST, stabilit în 
strategia Europa 2020, va contribui la consolidarea continuă a importanţei acestui 
aspect și la menţinerea standardului său ridicat. Se estimează că solicitarea adresată 
statelor membre de a-și stabili propriile obiective cu privire la AST și aplicarea semestrului 
european vor avea un impact pozitiv asupra agendei privind AST. În ultimii ani, o serie de 
ţări au stabilit, de asemenea, obiective mai ambiţioase. 
 
Recomandări de bază 
Studiul oferă o privire de ansamblu asupra situaţiei actuale în Europa în ceea ce privește 
abandonul școlar timpuriu, bazată pe o analiză a politicilor și a măsurilor din toate statele 
membre ale UE și pe o cercetare mai aprofundată a nouă ţări vizate de studii de caz. Pe 
baza acestei activităţi, se pot identifica anumite domenii de politică și de acţiune care 
trebuie consolidate sau în care trebuie să se elimine unele lacune. Acestea sunt expuse în 
continuare. 
Pe baza constatărilor acestui studiu, recomandăm Comisiei Europene: 

 să promoveze, în statele membre, înţelegerea AST ca fenomen complex, influenţat 
de o serie de factori educaţionali, individuali și socioeconomici; 

 să continue să monitorizeze evoluţiile în ceea ce privește amploarea și sfera de 
acţiune a fenomenului AST, la diferite niveluri de educaţie, în statele membre; 
stabilirea de obiective poate contribui la menţinerea profilului său ridicat; 

 să continue să cofinanţeze oportunităţi pentru ca statele membre să reformeze și să 
îmbunătăţească sistemele de educaţie și de formare, care pot răspunde mai bine la 
nevoile tinerilor expuși riscului. În ceea ce privește finanţarea, ar trebui luate în 
considerare următoarele acţiuni: 
 asigurarea axării finanţării pe obţinerea de rezultate sustenabile – adică 

activităţi care conduc la o schimbare permanentă a practicilor de lucru ale 
autorităţilor de la niveluri diferite – mai degrabă decât pe numeroase proiecte 
noi, în special în ţările în care multe activităţi-pilot au fost deja puse în 
aplicare; 

 activităţile europene cofinanţate privind AST ar trebui puse în aplicare pe baza 
unei analize adecvate a situaţiei existente și a rezultatelor anticipate sau 
vizate; 

 o abordare multidisciplinară este necesară pentru a soluţiona fenomenul AST 
și, prin urmare, UE ar putea lua în considerare transformarea acesteia într-o 
condiţie pentru ca măsurile de finanţare care susţin intervenţiile să abordeze 
abandonul școlar timpuriu din statele membre în care acestea depășesc 
limitele diferitelor sectoare (educaţie, ocuparea forţei de muncă, afaceri 
sociale și tineret); 

 finanţarea ar putea fi direcţionată către acţiuni mai clar orientate și/sau 
definite sau către grupuri prioritare, în baza programelor de finanţare 
disponibile (FSE, LLP); 

                                                 
13  Este important de remarcat faptul că oficiali cu legături directe cu multe dintre aceste activităţi nu au fost 

intervievaţi în scopul acestui studiu - opiniile se bazează pur și simplu pe părerile actorilor intervievaţi, care 
lucrează în cadrul activităţilor AST de pe agendele de lucru a nouă ţări vizate de studiu. 
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 să continue să consolideze cooperarea orizontală și schimbul de experienţe și de 
bune practici între statele membre (atât în rândul decidenţilor politici, cât și al 
specialiștilor) în ceea ce privește măsurile de prevenire a AST și să reintegreze 
tinerii în activităţi educative și de formare utile. Acest lucru va însemna consolidarea 
grupurilor de lucru și a oportunităţilor de învăţare reciprocă prin sporirea 
specificităţii lor; 

 să continue să adune informaţii și să promoveze avantajele socioeconomice ale 
prevenirii abandonului școlar timpuriu (de exemplu, prin susţinerea cercetării privind 
impactul costurilor AST pe termen scurt și lung) și abordările de succes pentru 
soluţionarea AST în diferite contexte. De exemplu, s-ar putea înfiinţa un observator 
online pentru bunele practici ca spaţiu central care reunește modele de succes de 
politică și practică, care ar putea fi corelat cu grupurile de lucru, reţelele și 
programele de învăţare reciprocă; 

 să încurajeze statele membre să investească într-o mai bună monitorizare a 
persoanelor care abandonează școala timpuriu. Sistemele de avertizare timpurie se 
pot dovedi deosebit de eficiente. 

 
În ceea ce privește strategiile și politicile referitoare la AST, recomandăm 
autorităţilor naţionale/regionale (/locale): 

 să se asigure că aplică o strategie coordonată, cuprinzătoare de soluţionare a AST; 
 să revizuiască strategia în mod regulat pentru a asigura că politicile și practica sunt 

în continuare adecvate pentru nevoile și contextul actual; 
 să elaboreze și să pună în aplicare politici privind AST în interacţiune strânsă cu 

politici mai ample care afectează vieţile copiilor și ale tinerilor; 
 să se asigure că decidenţii politici și alţi factori de decizie sunt conștienţi de costurile 

și de consecinţele AST; prea des, excluderea din învăţământ se leagă de excluziuni 
de alte tipuri (de exemplu excluziunea socială, probleme de sănătate, implicarea în 
activităţi infracţionale, inactivitate, șomaj); 

 să se concentreze într-o măsură mai mică pe abordările privind AST care se bazează 
pe o serie amplă de proiecte care tratează chestiunea la scară mică și cu fonduri pe 
termen scurt; în schimb, să se asigure că soluţionarea abandonului școlar timpuriu 
face parte dintr-un efort de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pentru toţi, combinat cu 
abordări specifice de susţinere a persoanelor care riscă cel mai mult să abandoneze 
școala; aceste strategii trebuie să se aplice școlilor care asigură o educaţie atât 
generală, cât și profesională, și trebuie adaptate condiţiilor locale, regionale și 
naţionale; 

 să se concentreze pe termen lung asupra prevenirii și a intervenţiei timpurii, deși 
întotdeauna este necesară o combinaţie de măsuri de prevenire și de reintegrare. 
Prevenirea se poate dovedi deosebit de eficientă (din punctul de vedere al 
costurilor), iar intervenţiile timpurii sunt, de asemenea, importante pentru că 
reintegrarea poate deveni treptat mai dificilă, pe măsură ce perioada de dezangajare 
se prelungește; 

 să asigure că informaţiile obţinute în urma activităţilor de cercetare, monitorizare și 
evaluare sunt luate în calcul și că se acţionează în consecinţă; politicile eficiente 
privind AST se bazează pe informaţii privind factorii care conduc la AST, precum și 
pe o înţelegere a numărului și a profilului persoanelor care abandonează școala 
timpuriu; 

 să asigure că politicile privind AST au la bază nevoile tinerilor mai degrabă decât 
cele instituţionale sau sistemice; tinerii trebuie plasaţi în centrul viziunii comune a 
modului de abordare a AST. Acest lucru poate fi realizat, de exemplu, asigurându-se 
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că tinerii și specialiștii/organizaţiile care lucrează cu tineri care riscă să abandoneze 
școala sunt consultaţi/consultate în mod semnificativ cu privire la politicile care îi/le 
vizează; 

 De asemenea, trebuie asigurată o mai mare implicare a părinţilor în procesul de 
educaţie. Școlile ar trebui să partajeze metode și instrumente în ceea ce privește 
modalităţile de implicare a părinţilor elevilor care riscă să abandoneze școala și de 
sensibilizare a acestora cu privire la importanţa educaţiei. 

În ceea ce privește alocarea responsabilităţilor, recomandăm autorităţilor 
naţionale/regionale/locale: 

 să transforme în realitate activitatea multidisciplinară și între agenţii, la nivel 
naţional, regional și local; AST este rezultatul unei combinaţii de factori și nu poate 
fi abordat numai de către autorităţile din învăţământ; prin urmare, colaborarea 
dintre agenţii poate fi mai eficientă din punctul de vedere al costurilor, prin evitarea 
suprapunerii și a duplicării eforturilor; de asemenea, aceasta poate asigura că niciun 
copil/tânăr nu scapă atenţiei;  

 să ia în considerare posibilitatea alocării întregii responsabilităţi pentru coordonarea 
activităţii de soluţionare a AST unei singure părţi. Cu toate acestea, respectivul 
coordonator trebuie să se angajeze să coopereze cu autorităţile din sferele educaţiei, 
tineretului, aspectelor sociale, sănătăţii și ocupării forţei de muncă, precum și cu 
partenerii sociali, părinţii, ONG-urile, sectorul tineretului și cu tinerii înșiși. 
Să pună la dispoziţie fonduri și timp, dacă activitatea dintre agenţii, multidisciplinară 
nu este încă în desfășurare, astfel încât să asigure includerea unei abordări 
colaborative în practica generală (mai degrabă decât în activităţi de proiect); 

 să consolideze legăturile cu organizaţiile de tineret și de studenţi, cu ONG-urile care 
lucrează cu grupuri vulnerabile și cu partenerii sociali. Colaborarea cu partenerii 
sociali poate spori reacţia la învăţare în cadrul pieţei forţei de muncă, iar activitatea 
extinsă a ONG-urilor, a tutorilor și a grupurilor comunitare poate contribui la 
identificarea și influenţarea grupurilor care sunt cel mai greu de ajutat. Nici 
importanţa sprijinului reciproc nu poate fi subestimată. Acţiunile sectorului 
tineretului, precum și ale sectorului studenţilor, care vizează tinerii în contexte 
extrașcolare ar trebui să fie susţinute în continuare, dar acestea joacă, de 
asemenea, un rol important în susţinerea agendei privind finalizarea studiilor; 

 să ia în considerare, dacă este cazul, asigurarea unei autonomii mai mari pentru 
școli și partenerii locali, în vederea găsirii unor soluţii proprii care să răspundă 
nevoilor tinerilor care riscă să abandoneze școala sau care au abandonat-o deja. 
Totuși aceasta trebuie să fie contrabalansată prin monitorizare și responsabilizare 
eficiente. 

Raportul principal pentru acest studiu asigură o prezentare generală 
cuprinzătoare a diferitelor măsuri adoptate de statele membre pentru a soluţiona 
problema AST și ia în discuţie limitele și realizările acestora. A apărut o serie de 
domenii specifice care necesită atenţie în relaţie cu punerea în aplicare practică a 
măsurilor de soluţionare a AST. Recomandăm autorităţilor 
naţionale/regionale/locale să acorde o atenţie deosebită următoarelor aspecte: 

 revizuirea programelor școlare de nivel secundar pentru a asigura că sunt suficient 
de adaptate la individ și că oferă un parcurs școlar flexibil și planuri de învăţare 
individuale care răspund nevoilor persoanelor care studiază din punctul de vedere al 
conţinutului (atât academic, cât și profesional) și al stilurilor de învăţare; în paralel, 
profesorilor trebuie să li se pună la dispoziţie oportunităţi adecvate de dezvoltare 
profesională continuă, pentru a asigura că deţin competenţe de lucru cu noile 
metode de predare și învăţare; 
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 luarea în considerare a posibilităţii de a asigura taxe de studiu suplimentare (taxe 
individuale sau pentru grupuri mici), ca modalitate de a minimaliza numărul elevilor 
care trebuie să repete anul școlar, precum și de a contribui la susţinerea elevilor 
astfel încât aceștia să nu înregistreze întârzieri, înainte ca aceste cauze să aibă un 
impact grav asupra rezultatelor școlare și să sporească riscul de abandon școlar; 

 nevoia de a promova importanţa unui mediu educaţional stimulant, pozitiv și 
încurajator pentru reducerea riscului de AST. Un sentiment de apartenenţă și o 
relaţie de învăţare între profesor și elev, bazată pe încredere și respect reciproc, 
sunt extrem de importante pentru tineri. 

 promovarea unei mai bune colectări de date privind AST și a sistemelor de 
monitorizare a absenteismului, întrucât acestea pot contribui la elaborarea unei 
politici specifice și acţionează ca sisteme de avertizare timpurie care permit școlilor 
și autorităţilor să intervină din timp și, astfel, să reducă riscul de excluziune; 

 nevoia de a corela educaţia/formarea cu lumea muncii, de exemplu prin experienţa 
de muncă, tutorat și filiere profesionale fondate pe învăţarea bazată pe muncă. 
Aceasta poate spori percepţiile tinerilor cu privire la relevanţa și valoarea educaţiei 
lor și pot îmbunătăţi capacitatea acestora de integrare profesională. 

 disponibilitatea și calitatea serviciilor de consiliere (sprijin psihologic și emoţional) și 
de orientare în carieră din școli și instituţii de formare; 

 asigurarea faptului că profesorii, diriginţii, consilierii și alţi specialiști care lucrează 
cu elevi care au renunţat sau riscă să renunţe la educaţie, sunt formaţi, susţinuţi, 
motivaţi și împuterniciţi în mod corespunzător. Acest lucru se poate realiza prin: 
 investiţii în formarea – iniţială și continuă – a profesorilor, pentru a asigura că 

profesorii și diriginţii deţin abilităţile și competenţele necesare pentru a se 
ocupa de tinerii care riscă să abandoneze școala; 

 asigurarea faptului că profesorii și alţi specialiști consideră tinerii drept indivizi 
plini de resurse mai degrabă decât elevi-problemă și cu performanţe slabe; și 
prin 

 promovarea unor așteptări educaţionale înalte pentru toţi – așteptările 
profesorilor nu ar trebui să fie diferite de cele ale elevilor din medii 
defavorizate. 
 

 importanţa asigurării faptului că elevii încep școala în condiţii de egalitate, 
îmbunătăţind accesul la îngrijiri și educaţie preșcolară de înaltă calitate (EICP); 

 susţinerea elevilor în puncte de tranziţie, de la un nivel de educaţie la altul, ca o 
modalitate de a asigura că aceste puncte de tranziţie prezintă o anumită continuitate 
(pentru a realiza acest lucru, sunt vitale colaborarea și comunicarea cu alte școli și 
autorităţi); 

 asigurarea faptului că sprijinul oferit instituţiilor EFP este suficient pentru a răspunde 
nevoilor grupului de elevi; 

 necesitatea unei serii de măsuri de reintegrare, inclusiv cele care folosesc o 
abordare a întregii persoane în vederea soluţionării gamei complete de probleme cu 
care se confruntă indivizii cu nevoi complexe. 


