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Introducere 

Ministerul Educaţiei, Inspectoratele Şcolare, Administraţiile Publice Locale, într-un cuvânt, factorii de decizie sunt 

responsabili de elaborarea şi implementarea strategiilor create pentru a reduce părăsirea timpurie a şcolii.  Ghidul are 

ca scop sprijinirea factorilor de decizie în această abordare, prin prezentarea a 10 paşi de urmat. Primul pas constă în 

descrierea cadrului general care îi îndeamnă pe factoriii de decizie să acţioneze. În acest scop, ei trebuie să analizeze 

fenomenul de abandonare timpurie a şcolii (pasul 2) şi să elaboreze o strategie bazată pe dovezi pentru fenomenul de 

abandonare timpurie a şcolii (pasul 3). Această strategie ar trebui să înceapă cu identificarea cauzelor abandonului 

şcolar (pasul 4) analizând cauzele ce determină apariţia riscului de abandon şcolar şi identificând căi de prevenire a 

fenomenului de părăsire timpurie a şcolii. Al cincilea pas se referă la prezentarea principalelor aspecte în conturarea 

obiectivelor, a direcţiilor strategice şi a acţiunilor specifice care sunt esenţiale pentru elaborarea strategiei. Pasul 6 se 

referă la detalierea principalelor direcţii ale strategiilor educaţionale în vederea eradicării părăsirii timpurii a şcolii şi 

care sunt necesare pentru implementarea strategiei: prevenţia, intervenţia şi măsuri compensatorii. În pasul 7, ghidul 

prezintă aspectele ce vor fi întreprinse pentru implementarea strategiei de monitorizare la nivelul fiecărei şcoli. 

Concluziile care se vor trage după aplicarea strategiei de monitorizare vor fi utilizate pentru a revizui planul de acţiune 

(pasul 8), pentru a evalua implementarea strategiei (pasul 9) şi pentru a stabili direcţiile viitoare de acţiune.  
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Cadrul general  

Părăsirea timpurie a şcolii se referă la încetarea frecventării şcolii, abandonarea sistemului educaţional, indiferent de 

nivelul atins, înainte de a obţine o calificare sau o instruire profesională completă sau înainte de absolvire. Din punct 

de vedere economic, părăsirea timpurie a şcolii reprezintă un indicator al eficienţei sistemului educaţional. Aşadar, cu 

cât este mai mare rata părăsirii timpurii a şcolii, cu atât mai puţin eficient este sistemul educaţional respectiv.  

Abordarea fenomenului constă în elaborarea unei strategii a programelor curriculare şi extracurriculare şi a unor 

proiecte menite să crească nivelul frecventării şcolii şi să faciliteze includerea celor care iniţial au abandonat şcoala. 

Principalele instituţii responsabile de realizarea şi implementarea acestor strategii sunt: Ministerul Educaţiei, 

Inspectoratele Şcolare, Administraţiile Publice Locale, deci, factorii de decizie.  

Cu scopul de a stabili strategia pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii, instituţiile responsabile – factorii de decizie, 

vor întreprinde o cercetare sociologică asupra fenomenului de părăsire timpurie a şcolii în ariile de interes şi vor 

identifica cauzele care determină apariţia riscului de părăsire timpurie a şcolii.  

 

Publicaţii 

de pe portalul de incluziune şcolară  
 Database of Publications (Baza de date a publicaţiilor) 

Materiale şi strategii pentru prevenirea şi combaterea părăsirii timpurii a şcolii.   

 Early School Leaving - Lessons from Research for Policy Makers (Părăsirea timpurie a şcolii – 
Lecţii din cercetările întreprinse pentru factoriii de decizie)  
Acest raport scris de către Roger DaleIt oferă o privire de ansamblu asupra problemei părăsirii 
timpurii a şcolii în ţările europene, axându-se pe începutul acestui fenomen, cauze şi posibile 
motive.  

http://schoolinclusion.pixel-online.org/documents.php
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=564&doc_lang=&str_search=
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Analiza fenomenului de părăsire timpurie a şcolii  

Inspectoratele şcolare:  

1. Analizează fenomenul din perspectiva accesului la educaţie, a participării şi a şanselor egale şi elaborează 

strategii, programe educaţionale curriculare şi extracurriculare şi proiecte care să aibă ca scop creşterea ratei 

de frecventare a şcolii şi sprijinirea elevilor care au abandonat şcoala.  

2. Împreună cu administraţiile publice locale, ele vor acţiona în următoarele direcţii:  

- respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la drepturile copiilor/elevilor care provin din categorii sociale 

dezavantajate, din diverse motive (de exemplu economice, etnice, confesionale, geografice) de a 

participa la instruirea şi educaţia instituţională;  

- elaborarea de proiecte de legislaţie şcolară destinate acestor categorii de elevi;   

- implementarea şi monitorizarea proiectelor şi programelor elaborate de ministerul educaţiei în acest 

scop;  

- punerea în practică a acordurilor de colaborare cu partenerii strategici;  

- respectarea prevederilor acordurilor semnate cu organizaţiile, instituţiile internaţionale, atunci când se 

elaborează şi se implementează activităţile specifice grupului ţintă.  

- organizarea, coordonarea, elaborarea şi publicarea elementelor de strategie referitoare la instruirea 

iniţială şi continuă a profesorilor, precum şi metodologia de implementare a strategiilor.  

- colaborarea cu alte instituţii naţionale axate pe probleme referitoare la educarea elevilor aflaţi în situaţii 

de risc, instituţii nonguvernamentale interne şi externe, agenţii financiare interne şi externe, organizaţii 

ale minorităţilor naţionale sau ale societăţii civile interesate de problema elevilor aflaţi în situaţie de risc 

de părăsire timpurie a şcolii.  

 

Publicaţii 

de pe portalul de incluziune şcolară  
 Diagnostic study on the situation of school dropout and early school leaving in rural areas 

(Studiu de diagnosticare a situaţiei de abandon şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii în regiunile 
rurale) 
Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii prin dezvoltarea de servicii socio-educaţionale integrate şi 
prin creşterea implicării membrilor comunităţii selecţionaţi pentru a-i menţine în sistemul 
educaţional pe cei aflaţi în situaţia de risc de a părăsi şcoala.  

 Law for preventing and combating early school dropout and failure (Lege pentru prevenirea şi 
combaterea abandonului şcolar timpuriu şi al eşecului) 
Propunere pentru un act normativ în plus faţă de Legea Educaţiei Naţionale care deţine 
rezultate remarcabile validate de cele mai bune practici în unele ţări ale Uniunii Europene. 

http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=482&doc_lang=Romanian&str_search=
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=383&doc_lang=Romanian&str_search=
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Elaborarea strategiei referitoare la fenomenul de părăsire timpurie a 

şcolii  

Cu scopul de a elabora strategia referitoare la fenomenul de părăsire timpurie a şcolii, se va întreprinde o cercetare 

sociologică cu scopul de a permite identificarea fenomenului din punct de vedere cantitativ şi calitativ.  

1. Elaborarea instrumentelor necesare pentru cercetarea sociologică (chestionare, schiţe de interviu, teste 

create pentru a identifica stilurile de învăţare ale elevilor, întrebări pentru focus grupuri) şi trimiterea lor 

şcolii cu scopul de a fi puse în practică.   

2. Organizarea de interviuri cu directorii, elevii, profesorii, părinţii, agenţii economici şi reprezentanţii 

comunităţii locale.  

3. Observarea comportamentului elevilor, selecţia şi aplicarea, de către profesori, a metodelor didactice pe 

parcursul procesului educaţional, analizând documentele şcolare şi programele de prevenire şi eradicare a 

fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.  

4. Pe parcursul inspecţiilor şcolare, urmează să fie observate următoarele: comportamentul elevilor din timpul 

procesului educaţional, selecţia şi aplicarea metodelor didactice de către profesori, analiza documentelor 

şcolare şi a programelor de prevenire şi eradicare a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.  

5. Realizarea cercetării sociologice asupra fenomenului de părăsire timpurie a şcolii în regiunea de interes prin 

colectarea informaţiilor de la şcoli şi completarea unui tabel sinoptic al părăsirii timpurii a şcolii, în funcţie de 

şcoli, niveluri educaţionale şi ani de şcolarizare şi identificarea părăsirii timpurii a şcolii.  

 

Publicaţii 

de pe portalul de incluziune şcolară  
 Local Strategy for Prevention and Combating Early School Leaving in the city Campulung 

(Strategie locală pentru prevenirea şi combaterea părăsirii timpurii a şcolii în oraşul  
Campulung) 
O strategie locală în vederea prevenirii şi combaterii părăsirii timpurii a şcolii. 

 The extended school program - strategy, effective in preventing school failure (Programul şcolar 
extins – strategie, eficienţă în prevenirea eşecului şcolar) 
Soluţii concrete bazate pe situaţii specifice, ce pot constitui o sursă de inspiraţie pentru cei care 
vor să pună în practică idea orelor extinse (after school) şi a Centrului de zi pentru copiii 
nevoiaşi din şcoală.  

http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=473&doc_lang=Romanian&str_search=
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=473&doc_lang=Romanian&str_search=
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=473&doc_lang=Romanian&str_search=
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=475&doc_lang=Romanian&str_search=
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Identificarea cauzelor   

În cadrul analizei referitoare la cauzele fenomenului de părăsire timpurie a şcolii din regiune şi la manierele de 

prevenire a acestuia, un aspect important în stabilirea lor este reprezentat de identificarea elevilor aflaţi în situaţie de 

risc, deoarece întreaga strategie ce va fi elaborată se referă la prevenirea acestui fenomen.  

1. Analiza cauzelor care determină apariţia riscului de părăsire timpurie a şcolii, cu scopul de a preveni 

fenomenul de părăsire timpurie a şcolii (cauze care implică situaţia social economică a familiilor – situaţia 

materială, relaţiile din cadrul familiei, lipsa de interes a familiei, nivelul scăzut de educaţie al familiilor, 

calitatea scăzută a condiţiilor de cazare, atmosfera familială, lipsa sprijinului pentru învăţare, părinţi care 

opun rezistenţă, cauze ce ţin de şcoală – metode organizatorice şi didactice, atitudinea neadecvată a 

profesorilor, facilităţile oferite de şcoală, lipsa de interes din partea şcolii, cauze ce ţin de elevi – profilul 

lor psihologic, trăsăturile de personalitate, atitudinea elevilor faţă de procesul educativ, potenţialul 

scăzut al elevilor).  

2. Identificarea căilor de prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.  

 

Publicaţii 

de pe portalul de incluziune şcolară   
 Methods for the Prevention of Early School Leaving (Metode de prevenire a părăsirii timpurii a 

şcolii) 
Publicaţie ce are legătură cu proiectul ‘’Şcoala – o necesitate, nu doar un drept’’ ce are ca scop 
sprijinirea pe termen lung a elevilor care se confruntă cu riscul părăsirii timpurii a şcolii şi 
prevenirea abandonului şcolar de către aceştia.  

 Mediated Learning Experience Inside and Outside the Classroom (Experienţa de învăţare 
mediată în interiorul şi în afara clasei) 
Această publicaţie poate transforma o persoană obişnuită sau neinteresată într-o persoană 
dornică de a învăţa.  

http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=390&doc_lang=Romanian&str_search=
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=479&doc_lang=Romanian&str_search=
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Elaborarea strategiei 

După procesarea datelor sociologice, va fi elaborată o strategie ce implică obiectivele, direcţiile strategice şi acţiunile 

specifice ce au ca scop:  

a. asigurarea accesului la o educaţie de bază pentru toţi copiii, tinerii şi adulţii prin programe care sunt actuale şi 

adaptate grupurilor ţintă, printr-o politică coerentă şi prin mijloace adecvate;  

b. incluziunea completă a copiilor mici în educaţia preşcolară;  

c. schimbarea echităţii în educaţie şi modelarea abilităţilor de bază pentru toţi (copii, adolescenţi, adulţi), astfel 

încât să favorizeze instruirea profesională ulterioară şi participarea la viaţa activă;  

d. echiparea şcolii cu mijloace educaţionale moderne, cu acces la reţele de comunicare şi informare, echiparea 

adecvată a bibliotecii şcolii;  

e. instruirea tinerilor pentru educaţia permanentă, prin diversificarea şi extinderea ofertei educaţionale prin 

intermediul parteneriatelor cu principalii actori ai proceselor educaţionale (instituţii publice, societatea civilă, 

partenerii sociali, centre de resurse educaţionale şi inovare);  

f. asigurarea calităţii sprijinului pentru serviciile personalizate şi educaţionale destinate copiilor cu deficienţe, 

consiliere şcolară şi profesională.  

 

Publicaţii  

de pe portalul incluziune şcolară  
 Local Strategy for Prevention and Combating Early School Leaving in the city Câmpulung 

(Strategie locală pentru prevenirea şi combaterea părăsirii timpurii a şcolii în oraşul Câmpulung)  
Strategie locală pentru prevenirea şi combaterea părăsirii timpurii a şcolii, cu aplicabilitate 
pentru oraşul Câmpulung România. 

 The extended school program - strategy, effective in preventing school failure (Programul şcolar 
extins – strategie, eficienţă în prevenirea eşecului şcolar ) 
Soluţii concrete bazate pe situaţii specifice, care pot servi ca inspiraţie pentru cei care vor să 
pună în practică ideea programului extins (after school) şi cea a centrului de zi pentru copiii 
nevoiaşi din şcoală.   

http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=473&doc_lang=Romanian&str_search=
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=475&doc_lang=Romanian&str_search=
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Implementarea strategiei  

1. Strategia elaborată de inspectoratele şcolare va fi trimisă, cu scopul de a fi implementată, reţelei şcolare.  

Principalele direcţii ale strategiilor educaţionale de a eradica părăsirea timpurie a şcolii sunt: prevenirea, 

intervenţia şi măsurile compensatorii.  

a) Prevenirea are ca scop evitarea instaurării condiţiilor susceptibile de a favoriza declanşarea procesului ce 

determină părăsirea timpurie a şcolii. Consolidarea participării la o educaţie şi servicii de îngrijire de calitate  

a fost recunoscută ca fiind una dintre cele mai eficiente măsuri de a asigura un debut favorabil în educaţie şi 

de a dezvolta rezistenţă. Totuşi, este necesară îmbunătăţirea accesului la educaţie şi la servicii de îngrijire de 

calitate destinate copiilor preşcolari.  

Alte obstacole posibile împotriva succesului în ceea ce priveşte randamentul şcolar pot fi excluse prin creşterea 

accesului la parcursul educaţional şi prin îmbunătăţirea calităţii şi statutului ramurilor profesionale din 

învăţământ.   

Consilierul de carieră şi orientare/dirigintele poate contribui la prevenirea abandonului şcolar conştientizându-I 

pe elev de măsurile (beneficiile) care rezultă din continuarea propriei educaţii şi instruiri în cadrul şcolii (în mediul 

formal) coroborat cu o mai bună cunoaştere a elevului aflat în riscul de abandon şcolar.   

b)  Intervenţia se referă la dificultăţile care apar într-o fază timpurie cu scopul de a stopa abandonul timpuriu.  

Modalităţi de intervenţie la nivelul comunităţii  

 informarea comunităţii în ceea ce priveşte situaţia reală; 

 atragerea atenţiei în ceea ce priveşte seriozitatea şi consecinţele la nivel socio-economic, luând în considerare 

că abandonul şcolar cauzat de sărăcie va cauza sărăcie;   

 o educaţie şi instruire profesională slabă creează premizele unei rate crescute a şomajului şi a unei situaţii 

financiare precare;   

 cei care au părăsit şcoala devreme sunt predispuşi să nu aibă valori morale şi civice necesare pentru a fi 

părinţi şi cetăţeni ai comunităţii.  

Modalităţi de intervenţie la nivelul FAMILIILOR; 

 crearea unei asociaţii de părinţi ai copiilor aflaţi în risc de abandon şcolar cu scopul de a oferi consiliere 

pentru carieră, de a-i învăţa strategii pentru a găsi un loc de muncă, tehnici pentru a rezolva situaţiile de criză, 

strategii de a monitoriza şi  gestiona parcursul eduţional al elevului;  

 organizarea unor seminarii educaţionale cu scopul de a informa părinţii cu privire la căile optime pentru elev 

de a merge la şcoală;  

 târguri de locuri de muncă şi orientarea părinţilor spre cursuri de instruire solicitate pe piaţa muncii;  

 sprijin financiar constând în rechizite şi haine, transport spre şi de la şcoală;  

 derularea unei anchete sociale şi oferirea de asistenţă socială, dacă este necesar;  

Modalităţi de intervenţie la nivelul şcolii:  

Deoarece una din cauzele părăsirii timpurii a şcolii este absenteismul,  strategiile de intervenţie trebuie să aibă în 

vedere şcoala, de asemenea, axându-se în principal pe calitatea intervenţiei instructive-educaţionale, pe 

pertinenţa conţinutului raportat la nevoile de învăţare ale elevului, relevanţa metodelor şi stilurilor didactice 
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pentru situaţiile cognitive ale elevului, sistemul de evaluare etc.  

Având în vedere strategiile de intervenţie care sunt solicitate la nivelul şcolii, este important de oferit consiliere 

pedagogică profesorilor care lucrează cu această categorie de elevi, precum şi cursuri de instruire care să aibă ca 

scop cunoaşterea şi folosirea planurilor individualizate şi personalizate ale unor elevi.  

 familiarizarea profesorului cu tehnicile de învăţare activă şi interactivă;  

 consiliere vocaţională;  

 managementul clasei de elevi;  

Modalităţi de intervenţie la nivelul elevilor:  

 consiliere psihopedagogică individuală şi de grup;  

 testare utilizând seturi de teste psihologice cu scopul de a cunoaşte nivelul de dezvoltare intelectuală a 

abilităţilor şi profilul de personalitate al elevilor;  

 organizarea unor activităţi suplimentare de pregătire  - ‘’şcoală după şcoală’’ – pentru elevii ce se confruntă 

cu dificultăţi de învăţare, cu lacune în educaţie din cauza absenteismului;  

 Considerăm necesară o înţelegere mai profundă atât a elevilor cât şi a familiilor lor.  

c) Măsurile compensatorii oferă oportunităţi de educare şi instruire pentru cei care au abandonat şcoala de 

timpuriu.  

Ele pot consta în sprijin financiar sau în alt tip de sprijin cu scopul de a contribui la reintegrarea tinerilor în 

sistemele educaţionale tradiţionale sau la acordarea unei aşa-numite a ‘’doua şansă’’.  

2. Fiecare şcoală va elabora un plan de acţiune conform situaţiilor concrete ce vor fi implementate cu acordul 

elevilor şi părinţilor. Planul de acţiune va include măsuri de prevenire, măsuri de intervenţie şi măsuri 

compensatorii.  

3. Planul de acţiune va fi disponibil pentru inspectoratele şcolare şi alte instituţii de evaluare externă.  

 

Publicaţii 

de pe portalul de incluziune şcolară 
 Local Strategy for Prevention and Combating Early School Leaving in the city Câmpulung 

(Strategie locală de prevenire şi combatere a părăsirii timpurii a şcolii în oraşul  Câmpulung) 
Strategie locală de prevenire şi combatere a părăsirii timpurii a şcolii, cu aplicare la oraşul  
Câmpulung Romania. 

 The extended school program - strategy, effective in preventing school failure (Programul şcolar 
extins – strategie, eficienţă în prevenirea eşecului şcolar) 
Soluţii concrete bazate pe situaţii specifice, ce pot servi ca inspiraţie pentru cei care doresc să 
pună în practică ideea programului extins (after school) şi cea a Centrului de zi pentru copiii 
nevoiaşi din şcoală.  

 

http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=473&doc_lang=Romanian&str_search=
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=473&doc_lang=Romanian&str_search=
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=475&doc_lang=Romanian&str_search=
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Monitorizarea  

Elaborarea unei strategii trebuie să ia în considerare informaţii precise şi să permită o mai bună orientare a măsurilor. 

Un sistem de monitorizare a progresului părăsirii timpurii a şcolii poate contribui la adaptarea treptată a strategiilor 

folosind informaţia, cum ar fi motivaţia individuală referitoare la părăsirea timpurie a şcolii.  

Implemetarea strategiei de monitorizare la nivelul fiecărei şcoli va fi întreprinsă prin:  

1. inspecţie şcolară; 

2. rapoarte periodice referitoare la absenteism şi la abandonul şcolar;  

3. analiza statisticilor la finalul semestrelor şi  al anului şcolar; 

4. evaluarea internă referitoare la asigurarea calităţii la nivelul şcolii; 

5. interviuri cu directori, elevi, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale şi agenţi economici, cu scopul de a 

adapta măsurile la nevoile lor, în vederea diminuării procentelor de părăsire timpurie a şcolii şi acordării de 

sprijin elevilor, pe parcursul anilor şcolari.   

 

Site-uri web 
 Prevention of Early School Leaving – Handbook for Teachers and Consultants (Prevenirea 

părăsirii timpurii a şcolii – Manual pentru profesori şi pentru consultanţi) 
Programul ‘’Părăsirea timpurie a şcolii’’ a fost dezvoltat pentru a-i ajuta pe elevi să dezvolte o 
atitudine pozitivă faţă de rolul educaţiei şi al viitorului lor.  

 

 

 

Revizuirea planului de acţiune   

1. După derularea inspecţiilor, se vor face recomandări cu scopul de a îmbunătăţi planul de acţiune conform 

rezultatelor implemetării strategiei de diminuare a părăsirii timpurii a şcolii.  

2. Fiecare şcoală va elabora, periodic, o evaluare a realizării activităţilor din cadrul strategiei şi va sugera măsuri 

de îmbunătăţire, în cazul rezultatelor nesatisfăcătoare.  

 

Publicaţii  

de pe portalul de incluziune şcolară 
 A project for the formative assessment for the class council (Un proiect pentru evaluarea 

formativă pentru consiliul clasei) 
Un proiect bazat pe idea planificării axată pe acţiune, pe căutarea indicatorilor comuni în ceea 
ce priveşte evaluarea învăţării şi pe metode active, inductive şi cooperative.  

http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=372&doc_lang=Romanian&str_search=
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=152&doc_lang=&str_search=
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Evaluarea strategiei de implementare  

1. După realizarea monitorizării periodice a nivelului de implementare a strategiei de diminuare a abandonului 

şcolar, la final de an şcolar, va fi întocmit un raport statistic pe baza informaţiilor oferite de şcoli, precum şi pe 

baza informațiilor obţinute ca urmare a inspecţiilor şcolare şi a interviurilor cu profesori, elevi, părinţi, 

reprezentanţi ai comunităţii locale.  

2. Raportul anual va fi disponibil tuturor şcolilor, precum şi tuturor factorilor interesaţi.  

 

Publicaţii 

de pe portalul de incluziune şcolară 
 

 Prevention of Early School Leaving – Handbook for Teachers and Consultants (Prevenirea 
părăsirii timpurii a şcolii – Manual pentru profesori şi pentru consultanţi)  
Programul ‘’Părăsirea timpurie a şcolii’’ a fost dezvoltat pentru a-i ajuta pe elevi să manifeste o 
atitudine pozitivă faţă de rolul educaţiei şi al viitorului lor. 

 

 

 

Direcţii de acţiune viitoare 

În funcţie de informaţiile incluse în raportul anual, elaborat ca urmare a implementării evaluării nivelului strategiei 

fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, strategia va fi adaptată astfel încât să atingă obiectivele stabilite de Uniunea 

Europeană, de exemplu, sub 10%, până în2020. Fiecare şcoală stabileşte scopul treptat, conform condiţiilor concrete. 

Noul plan de acţiune va include măsuri de prevenire, măsuri de intervenţie şi măsuri compensatorii conform 

obiectivelor stabilite de Uniunea Europeană.  

 

Publicaţii 

de pe portalul de incluziune şcolară  
 Prevention of Early School Leaving – Handbook for Teachers and Consultants (Prevenirea 

părăsirii timpurii a şcolii – Manual pentru profesori şi pentru consultanţi) 
Programul ‘’Părăsirea timpurie a şcolii’’ a fost dezvoltat pentru a-i ajuta pe elevi să manifeste o 
atitudine pozitivă faţă de rolul educaţiei şi al viitorului lor. 

 
 A review of School Based Measures aimed at Addressing Educational Disadvantage (O recenzie 

a măsurilor bazate pe şcoală ce au ca scop abordarea dezavantajului educaţional) 
Raportul adresat Comitetului de dezavantaj educaţional este bazat, exclusiv, pe rezultatele 
evaluărilor programului.   

 

http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=372&doc_lang=Romanian&str_search=
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=261&doc_lang=&str_search=

