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Inspectoratul Școlar Județean Tulcea – ACTIV  

în lupta contra abandonului școlar 

 

 

Aproximativ 40% dintre adolescenții din România nu dețin deprinderi de scris și citit, conform 

”Teaching Reading in Europe: Contexts, Policies and Practices” publicat de Comisia Europeană în 

2011. 

Rata de părăsire timpurie a școlii în România este de 16, 6 %. Județele Tulcea și Brăila se 

numără printre județele cu o rată a abandonului școlar ridicată. 

Abandonul școlar poate fi cauzat de inadaptarea elevului la activitatea de învățare realizată în 

mediul școlar dar și de inadaptarea școlii la factori interni (bilogici, psihologici) sau externi (socio-

economici, socio-culturali). 

În perioada aprilie 2014 – octombrie 2015, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, alături de 

partenerii săi, Inspectoratul Școlar Județean Brăila și Concept Electronics S.R.L. implementează 

proiectul POSDRU ”Acces pentru Copii și Tineri la a Învăța pentru Viață – ACTIV”, contribuind la 

reducerea abandonului școlar, printr-o viziune modernă, integrată, pe termen lung, în județele Tulcea și 

Brăila. 

Proiectul ACTIV este cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!, Axa prioritară 2 

„Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2. 

„Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, Contract ID 162/2.2/S/141143. 

Exprimat în cifre, proiectul ”Acces pentru Copii și Tineri la a Învăța pentru Viață – ACTIV” se 

prezintă astfel:  

√ 360 de tineri și adulți reintegrați  în sistemul de educație prin programul ”A Doua Șansă”,  

√ 120 de persoane instruite pentru oferirea de cursuri în cadrul programului ”A Doua Șansă”  ,  

√ 4 centre de asistență socio-educativă, CASE, dotate cu tehnologii moderne pentru tinerii din 4 

comunități dezvantajate din județele Tulcea și Brăila,  

√ 200 de elevi, 100 de preșcolari și părinții acestora, consiliați pentru prevenirea  abandonului 

școlar. 

Programul ”A Doua Șansă” este o soluție eficientă pentru diminuarea fenomenului excluziunii 

sociale, pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor care nu au reușit să finalizeze studiile.  
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Prin proiectul ACTIV se asigură sprijin logistic și financiar pentru derularea programului. La 

finalizarea unui ciclu de școlarizare, tinerii primesc o bursă în valoare de 600 lei, sunt evaluați și vor 

primi certificate de absolvire.  

Este cert, că succesul programului ”A Doua Șansă”  depinde de profesionalismul dascălilor care 

îl coordonează și de înțelegerea nevoilor tinerilor cu care aceștia lucrează. De aceea, prin proiectul 

ACTIV a fost format un corp de 120 de specialiști pregătiți să susțină și să dezvolte ”A Doua Șansă” în 

județele Tulcea și Brăila. Aceștia au absolvit, în cadrul proiectului, cursuri speciale de formare pentru 

implementarea și dezoltarea programelor de tip „A Doua Șansă”, educație remedială și învățare 

asistată, precum și de programe de prevenire a abandonului școlar. Cei 120 de specialiști sunt profesori 

care predau în cadrul programului ”A Doua Șansă” și personal suport, care oferă consiliere și asistență 

socio-educativă, grupului țintă din proiect.  

Reintegrarea în sistemul de educație este foarte importantă, însă, proiectul ”Acces pentru Copii și 

Tineri la a Învăța pentru Viață – ACTIV” își propune totodată să combată abandonul școlar. În cadrul 

proiectului, se realizează consilierea a 200 de elevi și a 100 de preșcolari în vederea reducerii riscului 

ca aceștia să părăsească timpuriu școala. Pentru că una din cauzele părăsirii sistemului de învățământ 

este lispa sprijinului familiei, iar proiectul ACTIV urmărește obținerea unor  rezultate reale, 100 de 

părinți ai elevilor aflați în risc de abandon și ai preșcolarilor predispuși la abandon școlar beneficiază 

de consiliere.  

Utilizarea mijloacelor tehnologice, a internetului reprezintă un plus pentru dobândirea unui loc 

de muncă și poate transforma învățarea într-un demers independent. ACTIV  pune la dispoziție atât 

tinerilor înscriși în proiect, cât și celorlați membrii ai comunității mijloace tehnologice moderne în 4 

Centre de asistență socio-educativă (CASE) create în cadrul proiectului. CASE-le oferă un spațiu non-

formal care creează posibilitatea dobândirii de cunoștințe, competențe și abilități în afara școlii. 

În CASE, o echipă multi-disciplinară, formată din cadre didactice, mediatori școlari, asistenți 

sociali, desfășoară activități care să contribuie la dezvoltarea personală a tinerilor.  

Rezultatele proiectului și lecțiile învățate sunt împărtășite cu părinți, elevi, profesori și autorități 

locale în cadrul unei caravane în 16 comunitǎţi dezavantajate din județele Tulcea și Brăila, care vor 

putea prelua modelul implementat de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea. 

Caravana poartă numele ”Ne place școala! STOP abandon!” și este o activitate importantă a 

proiectului, din cadrul campaniei de conștientizare privind prevenirea și reducerea fenomenului de 

părăsire timpurie a școlii la nivel local şi regional.  

În cadrul caravanei sunt realizate documentare video care sunt prezentate şi dezbǎtute pe 

parcursul celor 12 ediții ale emisiunii ”Ne place școala! STOP abandon!”, difuzată pe postul Neptun 

TV. 
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Proiectul ACTIV, în ansamblul său, reprezintă un demers integrat și inovativ de a reduce 

absenteismul și abandonul școlar la nivel local și regional, precum și a construi premisele unei școli 

moderne, atractive și deschise către toate categoriile de beneficiari, un real centru de dezvoltare a 

comunității.  

Mai multe informații despre proiectul ”Acces pentru Copii și Tineri la a Învăța pentru Viață – 

ACTIV” puteți afla pe pagina web a proiectului: www.activ-dru.ro. 

 

Expert informare și publicitate în cadrul proiectului ACTIV, 

prof. Marinela Peiciu 

 

http://www.activ-dru.ro/

