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1. Introducere 

 

 

PROIECTUL 

 

Prezentarea proiectului YOUNG 

 

Gama largă de materiale adunate în această lucrare este rezultatul celor trei 

ani de derulare a proiectului pilot “Acţiuni integrate de combatere a 

absenteismului şcolar şi a muncii copiilor - YOUNG”, co-finanţat de 

Comisia Europeană prin programul Leonardo da Vinci. 

 

Proiectul şi parteneriatul YOUNG 

Proiectul, prezentat Agenţiei Naţionale Leonardo da Vinci (ISFOL) de 

către Fundaţia IDIS – Città della Scienza în urma apelului pentru depunerea 

de proiecte cu termen limită 18 ianuarie 2002, a fost unul dintre cele 22 

aprobate pe 18 septembrie 2002, dintr-un total de 188 de proiecte 

prezentate. 

Obiectivul proiectului YOUNG, demarat oficial pe 20 decembrie 2002 şi 

programat să se încheie pe 19 decembrie 2005, a fost acela de a elabora, la 

nivel european, o metodologie integrată cu caracter de noutate pentru 

combaterea absenteismului şcolar şi muncii copiilor. 

Beneficiarii direcţi ai proiectului YOUNG sunt consilierii şi formatorii 

experţi implicaţi în proiecte destinate promovării drepturilor şi şanselor 

tinerilor, în timp ce beneficiarii indirecţi sunt tinerii supuşi riscului sau cei 

care sunt deja implicaţi în proiecte de integrare şi reabilitare. 
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Planul de acţiune este structurat în trei paşi: 

 

Pasul 1 – Cercetarea, analiza şi prezentarea datelor statistice şi a altor 

proiecte importante referitoare la absenteismul şcolar şi munca 

copiilor în Franţa, Italia, Austria, România şi Marea Britanie 

Pentru atingerea acestui obiectiv, am dezvoltat un plan de lucru care a 

cuprins următoarele activităţi: 

1. Compilarea a două tabele (de către promotorul din Italia şi partenerii 

din străinătate: Austria, Franţa, Marea Britanie şi România): 

a) Primul tabel a deschis calea unui studiu comparativ care a 

fost realizat în ţările partenere şi se referă la datele disponibile 

despre drepturile de care se bucură tinerii în ţările lor de 

origine, luând în considerare factorul vârstă. 

b) Al doilea tabel a fost realizat pentru a: 

 clasifica diverşi indici referitori la conceptul de absenteism 

şcolar; 

 aduna date statistice naţionale referitoare la zone, provenienţă 

socială şi sectoare specifice legate de absenteismul şcolar; 

 alcătui o documentaţie completă la nivel naţional referitoare la 

absenteismul şcolar şi munca copiilor; 

 compara procentaje între ţările participante referitoare la 

absenţa / prezenţa şcolară a elevilor care reuşesc să termine 

anul şcolar; 

 compara procentaje ale elevilor care trec de la învăţământul 

obligatoriu la învăţământul post-obligatoriu şi a stabili care 

este procentul de eşec şcolar în primul an de învăţământ post-

obligatoriu; 

 descrie situaţii specifice de absenteism şcolar asupra cărora 

partenerii din proiect au cunoştinţe directe şi detaliate. 

2. Pregătirea unui chestionar pentru colectarea şi analizarea 

informaţiilor standardizate din ţările partenere referitoare la metodologii, 

instrumente, experienţe şi bune practici folosite de instituţii, organizaţii şi 
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autorităţi competente pentru combaterea absenteismului şcolar şi muncii 

copiilor. Chestionarul a fost trimis coordonatorilor a 29 de proiecte (7 din 

Italia, 5 din Austria, 5 din Franţa, 7 din România şi 5 din Marea Britanie) 

care au fost selectate la sugestia unui grup de observatori speciali (atât 

italieni cât şi străini) care sunt experţi în domeniu. 

3. Organizarea unui seminar internaţional (Napoli, 18 decembrie 2003) 

intitulat “Abandonul şcolar şi munca copiilor în strategiile internaţionale 

pentru coeziune socială – proiectul YOUNG”, destinat atât încurajării 

răspândirii rezultatelor obţinute la sfârşitul primului an de activitate în 

cadrul proiectului, cât şi realizării unei comparaţii directe, bazate pe 

datele colectate. Seminarul a reunit reprezentanţi ai celor mai active 

autorităţi şi organizaţii din Europa în domeniul combaterii absenteismului 

şcolar şi muncii copiilor. 

Seminarul a fost coordonat de către Attilio D’Andrea (coordonatorul 

proiectului YOUNG), Marco Rossi Doria (proiectul “Şansa”) şi Emilia di 

Furia (consultant în cadrului proiectului YOUNG) şi a avut următorii 

participanţi: 

Vittorio Cogliati Dezza (Legambiente – Şcoală şi Educaţie); Carlo 

Falco (proiectul Şansa); Frédéric Lapeyre (Consiliul Europei – 

Direcţia Generală pentru Coeziune Socială); Catia Mastracci 

(Agenţia Naţională Leonardo da Vinci); Marica Moscati (Salvaţi 

Copiii); A. Pegoretti (Fundaţia “L’Ancora” din Verona); Luca 

Pirozzi (Comisia Europeană – Eradicarea Sărăciei); Roger 

Renaud (Universitatea “Jussieu” din Paris); Michael Rustin 

(University of East London); Vito Telesca (EAPN – Reţeaua 

europeană pentru eradicarea sărăciei). 

 

Pasul 2 – Crearea unui nou model integrat de combatere a 

absenteismului şcolar şi muncii copiilor în Europa 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, am realizat următoarele activităţi în 

colaborare cu partenerii noştri: 

1. Crearea unui Manual de lucru bazat pe bunele practici identificate şi 

propuse de fiecare ţară, în urma analizei proiectelor şi a datelor reieşite 

din chestionare. 
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2. Identificarea de către fiecare partener a două proiecte în desfăşurare 

şi a doi membri ai echipei de conducere care ar fi potriviţi pentru 

implicarea în proiectul nostru experimental. 

Au fost selectate următoarele bune practici: 

 în Austria: “Proiectul pentru tineret WUK” şi proiectul 

“Regăsirea propriilor capacităţi”; 

 în Franţa: “SAS - un proiect comun a patru licee” şi proiectul 

“Second Cap” - Dispositif Nouvelles Chances; 

 în Marea Britanie: programul “Bradford Motor Education” şi 

proiectul “RUSSELL ST.”; 

 în Italia: “Provaci ancora SAM” şi Proiectul “Şansa”; 

 în România: “Programul pilot de intervenţie prin sistemul ZEP 

(Zone Prioritare de Educaţie)” şi proiectul “Reducerea muncii 

copiilor, a exploatării sexuale şi a traficului de copii în 

judeţele Iaşi, Botoşani şi Suceava”. 

3. Program de formare pentru echipa de conducere folosind Manualul de 

lucru realizat la întâlnirea internaţională organizată la Napoli între 30 

iunie şi 2 iulie 2004. 

4. Implementarea în ţările partenere care desfăşoară bunele practici a 

instrumentelor şi metodologilor selectate din Manualul de lucru. 

5. Monitorizarea experimentului în scopul evaluării eficienţei 

instrumentelor selectate. 

 

Pasul 3 – Testarea modelului şi diseminarea informaţiilor referitoare 

la rezultatele proiectului la nivel naţional şi european 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, am implementat Manualul de lucru 

finalizat în urma activităţilor desfăşurate. Am promovat, de asemenea, prin 

seminarii şi implicarea deplină a instituţiilor colaboratoare, protocoale de 

lucru pentru echipele de consiliere şi formare. 

 

De asemenea, în interesul prezentului proiect, Comisia Europeană a fost 

solicitată şi a acceptat iniţierea în cadrul proiectului YOUNG a unui 
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parteneriat cu nouă organizaţii, fiecare dintre acestea având roluri şi 

sarcini specifice. 

Pentru a detalia: 

 Fundaţia IDIS – Città della Scienza – Napoli (Italia), 

organizaţia promotoare. 

Patru parteneri transnaţionali: 

 Best Training - Viena (Austria); 

 Careers Europe – Centrul britanic de resurse pentru cariere 

internaţionale – Bradford (Marea Britanie); 

 GIP – Grupul de interes public, formare continuă şi inserţie 

profesională – Crèteil Cedex (Franţa); 

 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – Bucureşti (România). 

 

Organizaţiile menţionate au fost desemnate drept parteneri cheie, fiind 

responsabile împreună cu Fundaţia IDIS pentru a analiza fenomenele 

studiate şi a lua parte la crearea, experimentarea şi diseminarea modelului 

participativ de intervenţie. 

Punctele tari ale parteneriatului constau în conlucrarea dintre organizaţii 

cu capacităţi dovedite de lucru în proiecte şi acţiune în domeniu, în 

experienţa de lucru în medii dificile şi în numărul mare de tineri implicaţi 

din Italia, România, Franţa, Austria şi Marea Britanie. 

Proiectul YOUNG include şi patru parteneri din Italia: 

 Consiliul Municipal al oraşului Napoli – Departamentul 

pentru Educaţie şi Relaţii Internaţionale şi Inter-instituţionale; 

 Organizaţia Regională Bilaterală din Campania; 

 Administraţia Provinciei Napoli – Departamentul de Politici 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Dezvoltare Economică, 

Cooperare Internaţională, Centre de Angajare şi Consiliere, 

Politici referitoare la Imigrare; 

 Biroul Regional pentru Educaţie din Campania. 
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Aceste organizaţii au fost desemnate ca parteneri secundari, având 

responsabilitatea de a sprijini fazele de experimentare şi diseminare a 

informaţiei din cadrul proiectului. 

 

Rezultate care au schimbat şi îmbogăţit în mod semnificativ activitatea 

proiectului 

 

Rezultatele complete ale muncii noastre sunt incluse în această lucrare. Ele 

ne-au îmbunătăţit sensibil activitatea; pentru a putea fi utilizate şi de alte 

persoane care lucrează în acelaşi domeniu în Europa, am hotărât să folosim 

un limbaj simplu, direct, accesibil şi nespecialiştilor, care plasează 

individul în centrul atenţiei. 

Oamenii reprezintă prima noastră preocupare. Prin urmare, de-a lungul 

fazelor experimentală şi de cercetare a proiectului, ne-am concentrat 

atenţia asupra tinerilor de diverse naţionalităţi. Prezenţa lor în cadrul 

discuţiilor ne-a ajutat în buna orientare a activităţilor şi ne-am aplecat 

asupra lor cu mai multă atenţie decât era stabilit înainte de demararea 

proiectului. Chestiunile fundamentale care trebuie să stea în atenţia oricui 

este cu adevărat preocupat de absenteismul şcolar şi munca copiilor sunt 

modul în care îi putem ajuta pe tinerii excluşi din sistemul educaţional şi 

felul în care putem sprijini dezvoltarea, integrarea socială şi cetăţenia 

activă a acestora. 

În al doilea rând, ne-am concentrat asupra echipei de lucru care, la 

diferite niveluri, era prezentă pe teren în fiecare zi. Ne-am întâlnit cu 

membrii echipelor şi le-am ascultat părerile, după cum ne-am reîntâlnit 

între noi şi ne-am confruntat din nou opiniile. Una dintre trăsăturile 

caracteristice ale proiectului YOUNG este aceea că a fost conceput şi 

realizat de către echipa de lucru însăşi. Am format o largă comunitate în 

cadrul căreia am folosit tehnici inovative în educaţie, de nivel european. 

Numeroasele sarcini din cadrul proiectului, realizate cu tineri din medii 

defavorizate, au însemnat acţiune comună bazată pe cunoaşterea reciprocă 

a realităţilor locale şi naţionale ale fiecăruia dintre noi, cu întregul bagaj 

cultural, teoretic, lingvistic şi metodologic de care dispunem. 

Pentru a folosi o expresie deseori auzită astăzi – gândeşte global, 

acţionează local – am reuşit să punem în context particular activitatea 
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noastră desfăşurată într-un cadru global, mulţumită recunoaşterii 

reciproce a dimensiunii acţiunii locale în care fiecare dintre noi e implicat. 

Ca urmare a acestui mod de a privi lucrurile, experienţele prin care am 

trecut ne-au transformat în mod pozitiv activitatea, confirmând valoarea 

acţiunilor şi a abordărilor noastre conceptuale. Am fost impulsionaţi de 

acest proiect, care ne-a făcut mai conştienţi de realităţile domeniului 

studiat şi ne-a dat un grad mai ridicat de competenţă în materie, 

reprezentând, astfel, o şansă reală de creştere a încrederii individuale şi 

colective pentru toţi partenerii. 

Activităţile n-au fost uşoare, nici deja concepute sau gata de a fi puse în 

practică. Dimpotrivă, a fost vorba de un proces laborios, de decizii pe care 

le-am luat împreună. Acestea au reprezentat un proces complex de 

comparaţii, de comunicare mutuală a experienţelor, de înţelegere a 

diferenţelor, de negociere la nivel lingvistic, metodologic şi chiar filosofic. 

Efortul a fost necesar din cauza diferenţelor culturale semnificative şi, în 

unele cazuri, a experienţelor noastre profesionale (în ciuda discuţiilor 

frecvente despre acestea), a implementării unei game foarte variate de 

activităţi şi a contextelor diverse în care fiecare dintre noi lucrează. 

Sarcinile pe care le-am avut, deşi solicitante, au meritat cu prisosinţă 

efortul depus. Trei ani de muncă au demonstrat că este posibilă adoptarea 

unei viziuni comune extrem de solidă, acceptată de fiecare dintre noi, cu 

respectarea diferenţelor şi considerarea lor drept resurse. 

În acest fel, proiectul YOUNG a reprezentat cu adevărat o ocazie să 

comparăm “ceea ce poate fi făcut şi ceea ce funcţionează realmente în 

combaterea absenteismului şcolar şi muncii copiilor”. 

De aceea, proiectul a devenit o experienţă importantă, atât din punct de 

vedere profesional, cât şi din punct de vedere uman: munca de comparaţie 

îndelungată şi extrem de fructuoasă – trecând prin fazele de cercetare, 

experimentală şi diseminare internaţională a instrumentelor utile pentru 

acţiune – ne-a demonstrat tuturor că e posibilă construirea unui sistem 

integrat de intervenţii aplicabile transversal în sectoarele educaţiei, 

uceniciei şi formării profesionale, în ciuda inevitabilelor diferenţe. 

Rezultatul întregii activităţi se prezintă sub forma unor instrumente 

îmbunătăţite, mai variate şi mai eficiente, care pot fi utilizate pentru 

combaterea absenteismului, eşecului şcolar timpuriu şi muncii ilegale a 

copiilor. 
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CERCETAREA 

 

Scurtă istorie a proiectului YOUNG: metoda comparativă, problemele reale 

legate de metodă şi rezultatele ei 

 

a - Comparaţia iniţială, o criză şi o lărgire a orizontului de acţiune 

Cum am derulat deci proiectul în termeni practici? 

Diferitele faze ale procesului ne-au condus de fiecare dată la un obiectiv 

bine definit, clar descris din punctul de vedere al temelor şi situaţiilor, cu 

termene, proceduri şi rezultate aşteptate. 

Fără a dori să intrăm în detaliile procedurii, activitatea iniţială de 

colectare şi examinare a datele locale şi naţionale referitoare la 

absenteismul şcolar, eşecul şcolar timpuriu şi munca copiilor, printr-o 

abordare bazată pe discuţii de grup şi tehnici de brainstorming, a dus 

rapid la depistarea problemelor. Fenomenele identificate aveau realmente 

semnificaţie din punctul fiecăruia de vedere, dar, atunci când au fost 

comparate între ele, au apărut a fi considerabil diferite şi au fost 

interpretate altfel în funcţie de fiecare dintre categoriile noastre 

interpretative. 

Limbajul folosit nu a surprins integral aceste extraordinare diferenţe într-o 

manieră neechivocă şi general acceptată. Chiar şi definirea termenilor 

cheie folosiţi în proiect – absenteism şcolar, abandon şcolar, renunţare la 

şcoală sau eşec educaţional, ca să nu mai vorbim de muncă ilegală, muncă 

la negru, munca copiilor etc. – au putut fi interpretate în acelaşi fel de 

toată lumea numai prin renunţarea la viziunile personale în favoarea uneia 

mai ample şi prin recunoaşterea inevitabilelor diferenţe, lărgind pe această 

cale câmpul semantic general acceptat. În mod cert n-a fost vorba doar de 

o problemă de traducere a unor termeni tehnici; am fost preocupaţi de felul 

în care situaţiile puteau fi observate şi înregistrate în diferitele contexte 

locale şi naţionale, unde au fost observate multe fenomene care s-au 

suprapus parţial, dar şi altele care nu puteau fi cu uşurinţă catalogate 

drept similare. 
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b – Diferitele cadre legale, o oportunitate pentru continuarea cercetării 

şi redescoperirea unei serii de drepturi universale ale copiilor 

Comunicarea s-a dovedit şi mai dificilă din cauza diferenţelor marcante 

dintre sistemele juridice şi prevederile legale din fiecare ţară. Aceste 

diferenţe priveau situaţii referitoare la responsabilitatea celor din mediul 

şcolar (cei responsabili pentru asigurarea participării şcolare a copiilor 

până la o anumită vârstă), din sectoarele activităţii salariate şi ale liber-

profesioniştilor şi multe alte domenii ale vieţii sociale. Acest lucru a 

condus imediat la întrebări legate de măsura în care datele din cercetările 

iniţiale puteau fi comparate în maniera dorită în faza de schiţare a 

proiectului: ce puteau face tinerii şi ce nu puteau face conform legislaţiei 

în vigoare în ţările noastre? Ce efect aveau posibilităţile de acţiune 

autonomă responsabilă ale tinerilor, fie ele larg acceptate sau respinse, 

asupra explicării problemelor referitoare la absenteismul şcolar şi munca 

copiilor? 

Începând de la aceste întrebări fundamentale, care stau la baza temelor 

centrale ale proiectului YOUNG, a fost creat un tabel sinoptic, care avea 

avantajul comparării situaţiilor din diferite ţări în ceea ce priveşte 

drepturile tinerilor în variate domenii ale vieţii (a se vedea secţiunea “Ce 

poţi face şi la ce vârstă”). 

Prin urmare, dificultatea întâmpinată la începutul proiectului YOUNG a 

avut avantajul de a sparge rigiditatea iniţială şi de a permite o activitate 

plină de roade prin acţiuni abile de comparare şi strângere a materialului 

referitor la realităţile din ţările partenere. Mai mult, ne-a condus la 

redescoperirea unor documente internaţionale şi europene fundamentale (a 

se vedea secţiunea “De reţinut”) referitoare la drepturile tinerilor, 

adolescenţilor şi copiilor şi adoptarea acestora drept cadru comun de 

lucru. 

Debutând în acest fel în cercetarea noastră, am reuşit să “experimentăm” 

o nouă formă de dialog, care s-a dezvoltat pe măsură ce diverse activităţi 

din proiect erau realizate. 

 

c – Tendinţe şi diferenţe majore în cadrul fenomenelor studiate 

Faza următoare a proiectului, caracterizată printr-un schimb accelerat de 

informaţii şi opinii a avut loc în timpul colectării datelor din ţările noastre 
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(conform rapoartelor naţionale) referitoare la absenteismul şcolar şi 

munca copiilor. Cu această ocazie, diferenţele deja menţionate au reieşit 

cu claritate şi am hotărât că era necesar ca acestea să fie exprimate şi 

discutate pentru a investiga varietatea de situaţii şi diferitele perspective ce 

rezultau din analiză. 

Perechea de concepte care s-a dovedit cea mai utilă pentru înregistrarea 

situaţiei referitoare la eşecul şcolar / munca ilegală a copiilor în Europa a 

constat în uniformitatea / diversitatea celor două fenomene în cadrul 

diferitelor contexte studiate. 

Tocmai categoria uniformitate / diversitate face posibilă identificarea 

tendinţelor europene importante referitoare la aceste fenomene, care ar 

merita examinate şi investigate dincolo de orizontul de timp al acestui 

proiect. 

Să analizăm acum câteva dintre caracteristicile calitative de bază ale 

cercetării aferente proiectului YOUNG, care, subliniem din nou, trebuie 

studiate în contextul fiecărui raport naţional. 

Situaţia din Austria pare a fi diferită de cea din toate celelalte ţări din 

punctul de vedere al frecvenţei şcolare şi a eficienţei sistemului de control 

al absenteismului care sunt încredinţate serviciilor larg răspândite de 

consiliere şi re-orientare a tinerilor în dificultate. Nivelul absenteismului la 

nivel individual este scăzut. Eficienţa generală a sistemului austriac de 

integrare în educaţie, cu o vechime de secole, e asigurată de combinaţia 

dintre ucenicie şi plasarea tinerilor pe piaţa muncii simultan cu 

continuarea educaţiei de ”cetăţean”, combinate cu achiziţia de cunoştinţe 

teoretice care garantează pregătirea specifică în cadrul profesiei. Totuşi, 

există indicii că acest model de sistem de învăţământ, solid bazat pe 

conştiinţa muncii, începe să cedeze; lucrul e dovedit de cei 14.000 de tineri 

care nu sunt prinşi în nici o formă de învăţământ şi de faptul că în Austria 

devine din ce în ce mai greu să găseşti firme dispuse să angajeze ucenici 

din sistemul dual, deşi ţara cunoaşte rate foarte înalte ale ocupării forţei 

de muncă. În ciuda sistemului solid de sprijin pentru furnizarea de forţă de 

muncă, pare a se manifesta o incapacitate crescândă a adolescenţilor de 

acceptare a sistemului şi o criză a relaţiilor între generaţii; acest lucru 

poate avea legătură cu fenomene generale complexe, precum “anxietatea 

civilizaţiei moderne”, rolul în scădere al figurii adultului în societate, ceea 

ce, dincolo de exemplul austriac şi pe o scară mult mai largă, 

caracterizează actuala criză a modelului de dezvoltare şi duce deseori la 
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disfuncţionalităţi chiar şi printre tinerii care nu provin din grupuri sociale 

marginale sau imigranţi. 

Acest semn de eşec şcolar la finele ciclului de învăţământ este şi mai 

prezent în alte părţi: se întrevede cu claritate din datele culese în Marea 

Britanie, dar e cu deosebire izbitor în Franţa şi la o scară şi mai mare în 

Italia, aceasta din urmă având o istorie specifică de declin a sistemului de 

învăţământ şi/sau a distanţei acestuia de sistemul de producţie şi a lipsei de 

integrare cu sistemul economic şi cu deprinderile cerute pe piaţa muncii. 

Este probabil adevărată afirmaţia că absenteismul şcolar nu e prea 

răspândit printre copiii şi tinerii din România, cu excepţia grupurilor 

specifice de imigranţi sau a unor enclave bine localizate de sărăcie 

extremă (şi chiar şi aici absenteismul este mai des întâlnit la grupele de 

populaţie cu un puternic sentiment al alterităţii precum rromii sau în zone 

rurale speciale); totuşi, problemele cele mai mari de absenteism şcolar 

sunt în principal generate de sărăcie sau de probleme psiho-sociale legate 

de familie, marginalizare sau subdezvoltarea unor zone, după cum arată şi 

datele prezentate în acest studiu. Pe scurt, absenteismul şcolar ţine de 

factorii de “clasă“ (socială) şi de excluziunea socială. Această situaţie 

cere măsuri de “discriminare pozitivă în şcoli“, ca şi politici generale de 

combatere a sărăciei şi de creare a unui nou sistem participativ de 

asistenţă socială. Aceasta înseamnă definirea şi lansarea de acţiuni pentru 

prevenirea absenteismului chiar de la grădiniţă, ca şi măsuri de “atenţie 

specială“, orientate spre fiecare individ cu probleme. 

În toate ţările studiate, replica este mai curând lipsită de vigoare, chiar 

dacă o dezbatere pe această temă a început în Franţa (a se vedea exemplul 

de la Seine-Saint-Denis) şi Italia (a se vedea iniţiativele structurate şi 

novatoare de la Napoli şi Torino); totuşi, trebuie subliniat că cele mai 

sistematice măsuri sunt cele din Marea Britanie, în ceea ce priveşte 

fondurile alocate, dimensiunea şi flexibilitatea măsurilor luate şi 

activităţile de monitorizare – aşa cum e arătat limpede în raport (e vorba 

de programe speciale de vară, controale meticuloase, oferte de burse 

pentru a încuraja prezenţa şcolară constantă, flexibilitate mare în oferirea 

de căi de dezvoltare individualizată a carierei, verificări sporite ale 

familiilor de bază, dar şi sancţiuni). 

România a trecut printr-o criză majoră a sistemului de învăţământ în urma 

prăbuşirii comunismului, sistem ce tindea, pe de o parte, să mascheze 

fenomenele sociale care deviau de la ideologia oficială şi, pe de altă parte, 
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să canalizeze totul spre planificarea muncii. Ţării păreau să-i lipsească 

multe din resursele necesare pentru o rapidă refacere a sistemului de 

educaţie, în ciuda intenţiei serioase de relansare a şcolarizării, de 

susţinere a iniţiativelor private în domeniul învăţământului şi de 

reconstrucţie a elementelor de bază ale unui nou sistem de asistenţă 

socială. Datele prezentate dovedesc cu prisosinţă acest lucru. 

Deşi absenteismul şcolar nu mai este un fenomen de masă în perioada 

copilăriei târzii, el tinde să persiste, rămânând omniprezent şi gata să 

explodeze odată cu începerea crizei adolescenţei; acesta este tabloul ce se 

desprinde din datele existente în ţările studiate, chiar şi în cele în care 

fenomenul este controlat prin măsuri ferme, precum Marea Britanie (acest 

lucru e adevărat mai ales pentru zonele care suferă în urma crizelor 

economice şi a şomajului ridicat, precum Bradford). Creşterea 

absenteismului şcolar în perioada adolescenţei pare a fi un fenomen destul 

de constant şi este definit de câteva faze: creşterea numărului de absenţe, 

plictiseală la şcoală, perioade de absenteism, absenteism propriu-zis. 

Există diferenţe în modul în care absenteismul şcolar se manifestă sau 

tinde să existe în perioada adolescenţei: vorbim de perioada 

preadolescenţei şi chiar a copilăriei în zone rurale şi chiar urbane de 

sărăcie extremă din România, dar şi de impactul negativ al clasei a şasea 

sau a şaptea de învăţământ obligatoriu în zone afectate de criză din Franţa 

şi mai ales din Italia sau de crize mai răspândite în perioada de tranziţie de 

la învăţământul obligatoriu, în general la 16 ani (mai puţin în Italia), către 

alte oferte educaţionale, post-obligatorii. Această perioadă de tranziţie 

către învăţământul post-obligatoriu pare a fi o zonă de ruptură, care dă 

întregii situaţii un caracter de fenomen de masă, mai curând în sensul 

eşecului de a termina educaţia de bază decât al absenteismului: vorbim 

mai curând de studii incomplete decât de abandon şcolar. Merită 

subliniată anomalia cazului Italiei, ţară care a redus recent vârsta de 

încheiere a învăţământului obligatoriu la 14 ani, caz unic între ţările 

dezvoltate ale lumii. Există un risc important ca această măsură să ducă la 

creşterea numărului de tineri care nu urmează o formă de învăţământ post-

obligatoriu. Cazul prezintă interes pentru că se observă o tendinţă 

binecunoscută, ilustrată de toate sistemele de învăţământ din lume, 

conform căreia există un efect secundar al măririi numărului de ani de 

învăţământ obligatoriu asupra generaţiilor următoare: când vârsta minimă 

pentru frecventarea învăţământului obligatoriu creşte la 16 ani, nu copiii 

în vârstă de 16 ani dezvoltă comportamentul de a frecventa mai mult 
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şcoala, ci cei de 14 ani, care până atunci tindeau să aibă o prezenţă mai 

slabă. Chiar şi acest lucru trebuie privit în context cultural specific. În 

particular, există o capacitate crescută de a reacţiona pozitiv la trecerea 

de la învăţământul obligatoriu la cel post-obligatoriu în acele societăţi în 

care, de-a lungul deceniilor, s-a remarcat o creştere treptată a 

responsabilităţii personale privind propriul viitor şi în care asistenţa 

socială pentru adolescenţi a avut drept prioritate politicile active, de 

promovare mai curând decât cele pasive, de protecţie socială (a se vedea 

exemplul austriac - dar şi cel britanic - ca modele pozitive, în opoziţie cu 

exemplul italian, hiperprotectiv şi incapabil să asigure o abordare activă 

în domeniu). 

Rapoartele confirmă o observaţie clasică, ce merită subliniată: lipsa 

educaţiei de bază duce întotdeauna la muncă la negru sau semilegală, la 

un nivel redus cunoştinţe şi de salarizare, la o lipsă de alternative şi 

mobilitate, la foarte mici posibilităţi de deschidere a unei mici afaceri 

(excepţie fiind sectorul tradiţional meşteşugăresc), cu alte cuvinte forme de 

activitate care încurajează slaba instrucţie şcolară a copiilor şi lipsa unei 

şcolarizări suplimentare la locul de muncă sau pe parcursul vieţii în 

general. 

Există, pe de altă parte, forme acceptabile de activităţi cooperative în 

familie sau de afaceri de familie, de muncă sezonieră răspândită în 

agricultură şi în sectorul serviciilor care nu interferează neapărat cu 

şcoala sau cu şansele de şcolarizare; în acelaşi timp şi în modalităţi mai 

răspândite decât în trecut, semnalate mai curând de către organisme non-

guvernamentale decât de către agenţii de stat, subzistă încă forme foarte 

grave de sclavie domestică şi folosire a minorilor neînsoţiţi, deseori străini, 

pentru cerşit şi pentru munci forţate, nu doar în România, ci şi în ţări ca 

Franţa, Marea Britanie şi Italia, în desconsiderarea totală a drepturilor 

constituţionale şi a legislaţiilor naţionale din aceste ţări, dar şi prin 

încălcarea gravă a protocoalelor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, pe 

care toate ţările menţionate le-au semnat. 

Reiese limpede din rapoarte – iar acest lucru este de mare interes pentru 

întreaga perspectivă epistemologică asupra fenomenului – că trecerea de 

la şcoală la slujbă este mai complexă decât în trecut: adolescenţii sunt 

atraşi spre câştiguri timpurii de îndată ce legea le permite să lucreze şi 

răspund cererii de forţă de muncă temporară şi sezonieră de pe piaţa 

muncii, deseori foarte puţin pretenţioasă în privinţa pregătirii – aşa se 

întâmplă în nordul şi nord-estul Italiei, în multe zone din Franţa şi ca 
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răspuns la noi forme de flexibilitate a muncii răspândite mai ales în Marea 

Britanie şi într-o mai mică măsură în Austria. Acest fenomen, care se 

manifestă din ce în ce mai evident, cere să se examineze când şi cum are 

loc familiarizarea cu o slujbă; o asemenea analiză este de o importanţă 

crucială. În rapoarte – pe lângă denunţarea utilizării incorecte a muncii 

tinerilor (cu vârste cuprinse între 15 şi 20 de ani) în cadrul unor practici 

mai flexibile de angajare a forţei de muncă – se admite faptul că intrarea 

pe piaţa muncii şi ieşirea din sistemul de învăţământ se fac într-o manieră 

“neconvenţională“, dacă e să acceptăm definiţia clasică a acestui proces; 

conform acestei definiţii, procesul de familiarizare cu piaţa muncii este 

trecerea liniară de la şcoală la pregătire practică şi apoi la angajare 

definitivă, care are loc mai mult sau mai puţin dintr-o singură mişcare. 

Totuşi, este clar că acum există forme cu totul noi de familiarizare cu piaţa 

muncii, în cadrul şi în afara cadrului legal, prin prisma experienţei date de 

exercitarea unei slujbe; aceste lucruri pot acţiona drept catalizatori pentru 

întoarcerea la procesul de învăţământ şi ar trebui recunoscute, susţinute, 

structurate şi probabil extinse într-o formă finalmente conformă cu legea. 

Ne aflăm aşadar în faţa unei “faze de tranziţie”, care acoperă un anumit 

număr de ani din viaţa tinerilor şi care poate continua pe întreaga durată a 

vieţii lor. Această fază este plină de oportunităţi şi întotdeauna poate fi 

structurată: tentativele de integrare pe piaţa muncii sau deţinerea unor 

slujbe marginale care succed abandonului şcolar pot fi urmate de 

întoarcerea la noi forme de şcolarizare. Noile forme de educaţie privesc 

munca, deţinerea unei slujbe, nu doar în termeni de creştere (a 

performanţei), ci şi ca pe un loc de unde cineva se poate întoarce la 

învăţământul teoretic, care nu e orientat doar spre scopuri practice. 

Condiţia necesară ca să se întâmple acest fenomen – care va fi investigat 

în faza următoare a proiectului YOUNG – implică, probabil, generalizarea 

acelor lucruri pe care rapoartele au început să le admită: seturi de 

deprinderi care includ recunoaşterea generală a educaţiei informale 

împreună cu cea formală; stabilirea unui sistem extins de credite, ocazii 

periodice de a parcurge din nou anumite cunoştinţe – lucruri care nu 

reprezintă alternative la găsirea unei slujbe, dar reprezintă un sistem ce 

poate deveni parte integrantă în viaţa tinerilor. 

 

d – Cercetare referitoare la politicile complementare actualmente în uz 

Această fază a proiectului YOUNG s-a concentrat pe căutarea celor mai 

bune politici şi, în particular, a celor mai bune practici folosite în teritoriu, 
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care s-au dovedit cele mai eficiente în combaterea absenteismului, eşecului 

şcolar şi muncii copiilor în diferite ţări. 

Procesul descoperirii şi apoi al selectării acestor bune practici reprezintă 

în sine, pentru partenerii din proiectul YOUNG, o şansă de a compara 

perspective şi un prilej de a compara instrumentele deja folosite pe teren în 

diferite ţări în acţiunea de combatere a absenteismului şcolar, a eşecului 

şcolar şi muncii ilegale a minorilor. Din acest punct de vedere, procesul – 

în care fiecare partener a fost implicat în cele patru faze (cercetare, 

aplicarea chestionarelor, categorisirea pe baza criteriilor discutate şi 

convenite de toată lumea şi selecţie) – marchează etapele succesive care 

urmează analizării fenomenului la nivel naţional; analiza – aşa cum s-a 

văzut deja – a dat naştere rapoartelor. 

Totuşi, în realitate, în cadrul proiectului YOUNG, analiza situaţiei a fost 

imediat restrânsă prin recunoaşterea faptului că exista deja o expertiză pe 

scară largă capabilă să conducă o acţiune decisă şi coordonată pentru 

combaterea fenomenelor descrise. La acest punct trebuie însă subliniat că 

există o legătură evidentă între faptul că partenerii şi-au consolidat şi/sau 

stabilit contacte utile în domeniu şi faptul că rapoartele au reuşit să ofere o 

descriere exhaustivă şi, totuşi, concisă a fenomenelor studiate: practica 

întăreşte capacitatea de descriere analitică şi reflectare a tendinţelor 

fenomenului, la fel cum cea mai bine realizată analiză, chiar şi dintr-o 

perspectivă formală, pare în stare să întărească contactele deja existente, 

să stabilească altele noi şi apoi să creeze o arhivă destul de bogată de 

practici referitoare la combaterea absenteismului şcolar şi muncii copiilor. 

Trebuie spus, de asemenea, că mulţi dintre actorii şi/sau experţii 

consultanţii implicaţi în proiectul YOUNG sunt profesionişti cu experienţă 

de primă mână în domeniu. 

 

Nu avem intenţia de a intra în detaliile procesului discutat în cadrul 

proiectului YOUNG în scopul de a-i descoperi şi contacta pe cei care 

folosesc bune practici
1
, nici de a face o listă a proiectelor care au decurs 

                                                 
1 Ceea ce urmează este o scurtă descriere a diferitelor faze ale proiectului YOUNG, de la cercetare, 
contact, identificarea şi selectarea bunelor practice în diverse contexte naţionale. 

 

Proiectul a fost realizat în faze succesive atent integrate: 
Stabilirea criteriilor necesare pentru identificarea de bune practici într-o anumită arie (tipuri şi 

varietăţi de acţiuni folosite pe teren, istoria şi durata acţiunii, capacitatea de a susţine activităţi în 

colaborare, instrumente concepute pentru analiza de progres, obiective identificate din diverse contexte 
alese ca domenii de intervenţie, tipuri de expertize profesionale folosite etc). În timpul clarificării 
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din chestionare – care merită cu prisosinţă o lectură detaliată – folosind 

criterii ce tind în mod inevitabil să dea un grad prea ridicat de omogenitate 

unor zone care, datorită tradiţiilor şi experienţelor istorice, contextelor în 

care proiectul a fost realizat şi naturii diverse a activităţilor, diferă 

semnificativ unele de alte. Totuşi, ar trebui accentuat faptul că există 

                                                                                                                 
ulterioare a criteriilor, cele fundamentale folosite erau aceleaşi ca cele identificate de Comisia 
Europeană pentru societatea informaţională: proiectele educaţionale bune trebuie să răspundă: 

1. criteriului continuităţii în timp; cu alte cuvinte, proiectele trebuie să conţină o serie de măsuri 

concepute pentru a opera de-a lungul perioadei de şcoală şi pentru a permite oamenilor să revină la 
educaţie sau formare în orice moment (sistemul de credite pentru formare, portofoliul de abilităţi etc.); 

2. criteriul continuităţii în spaţiu, cu alte cuvinte, proiectele trebuie să se folosească pe deplin de toate 

formele de învăţare, de la lecţiile de clasă până la învăţarea informală prin implicarea directă în 

diferite experienţe. 

 

Pregătirea unor chestionare detaliate (a se vedea formularul). 
Identificarea a cel puţin 10 proiecte generatoare de potenţiale bune practice în cadrul contextelor 

naţionale, la care un membru de bază al proiectului este pregătit să primească şi să completeze 

chestionarul şi, acolo unde e posibil, să facă observaţii mai detaliate asupra conţinutului şi subiectelor 
ridicate. 

Folosindu-se chestionarele completate, se aleg două sau cel mult trei bune practici pentru fiecare ţară, 

selectate conform capacităţii lor deosebite de structurare şi generare de inovaţie pentru intervenţia la 
diverse niveluri şi capacităţii de a reflecta asupra propriei activităţi şi a demonstra un interes activ 

într-un context semnificativ de comparare a perspectivelor din contextul european în ceea ce priveşte 

combaterea absenteismului şcolar, a eşecului şcolar, dar şi muncii ilegale a minorilor. 
Folosind un tip de chestionar bazat pe criterii descriptive detaliate ale practicilor eficiente efectiv 

folosite, proiectul YOUNG a strâns aproximativ 30 de chestionare care oferă răspunsuri referitoare la 

modul de combatere a absenteismului şcolar, a eşecului şcolar şi muncii minorilor în Europa. În 
acelaşi timp, această activitate a dus la stabilirea unui număr egal de contacte utile, care reprezintă o 

reţea potenţială la scară europeană în ceea ce priveşte aceste subiecte şi practici. Chestionarele 

reprezintă un repertoar întins dar diferenţiat, care oferă un important punct de plecare pentru 
analizarea experienţelor în domeniu şi a diferitelor modalităţi de combatere a fenomenelor întâlnite. 

Este de aceea important să înţelegem că faza ulterioară de selecţie nu anulează în nici un fel multele 

propuneri şi comentarii conţinute în fiecare chestionar prezentat şi inclus în acest repertoar mai vast 
aflat acum la dispoziţia proiectului YOUNG; materialul va fi util în vederea obţinerii instrumentelor de 

acţiune şi a aspectelor metodologice, aşa cum se arată în obiectivele fazei următoare a proiectului. 

Cu toate acestea, selecţia ulterioară a avut drept scop identificarea acelor practici ale căror istorie, 
difuzare şi capacitate de reflectare indică o mai mare înclinaţie spre selectarea de modele şi opţiuni ce 

pot fi reproduse şi spre crearea unui set de instrumente agreate de ceilalţi actori, inclusiv cei 

aparţinând altor contexte locale şi naţionale şi, concomitent, testarea de noi propuneri de instrumente, 
capabile să aducă un plus de eficienţă acţiunilor deja demarate. 

 

Bunele practici astfel alese au fost următoarele: 

 Austria : “Proiectul pentru tineret WUK” şi proiectul “Regăsirea propriilor capacităţi” 

 Franţa: “SAS – un proiect comun a patru licee” şi proiectul “Second Cap”- Dispositif 
Nouvelles Chances. 

 Marea Britanie: “Bradford Motor Education Programme” şi proiectul “RUSSELL ST.” 

 Italia: “Provaci ancora SAM” şi proiectul “Şansa”. 

 România : “Programul pilot de intervenţie prin sistemul ZEP (Zone Prioritare de 

Educaţie)” şi proiectul “Reducerea muncii copiilor, a exploatării sexuale şi a traficului de 
copii în judeţele Iaşi, Botoşani şi Suceava”. 
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anumite trăsături de fundal extrem de importante pe care proiectele 

realizate în cele cinci ţări diferite le au în comun: 

 Activitate îndreptată cu predilecţie către preadolescenţi şi 

adolescenţi; 

 Activitate îndreptată spre combinarea elementelor formale şi 

informale, şcoală şi instrucţie şcolară, grijă pentru persoană şi 

prezenţa instituţiei de învăţământ; 

 Abordare bazată pe rolul central al drepturilor tinerilor, cărora 

trebuie să li se dea prioritate în faţa tuturor altor decizii până la 

limita de la care devin forţa motrice a înnoirii; 

 Activitate care presupune căutarea constantă de instrumente 

într-un proces destinat să ofere o mână de ajutor adolescenţilor 

care sunt în afara procesului de învăţământ şi care trebuie deci 

contactaţi pentru a fi reintegraţi în proiecte pozitive; 

 Dimensiune iniţială care are aspect filosofic, bazat pe 

discriminarea pozitivă: cei care au mai puţin trebuie ajutaţi să 

aibă mai mult pentru a reuşi să ia din nou startul în viaţă; 

 Procedură vizibilă (învăţare din practică, adeziune la 

metodologiile de stimularea dezvoltării şi ale continuităţii) şi o 

importantă dimensiune practică (“a face” şi “a face împreună” 

sunt principalele priorităţi, iar abordarea echipei de lucru este 

orientată spre “a face”). 

 

 

MODELUL 

 

Conceperea şi pregătirea unui instrument unificator: Manualul de lucru 

 

Dată fiind marea varietate de practici care au rezultat şi convingerea fermă 

a fiecărui partener în proiectul YOUNG că a găsit un mijloc de comparaţie 

promiţător, interesant, s-a ridicat întrebarea care anume potenţială formă de 

modelare – acesta era termenul iniţial adoptat pentru proiect – putea fi 

dezvoltată şi promovată la acest moment al întreprinderii noastre colective. 
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Era limpede că nu căutam un model liniar-uniform, rigid, bazat pe o 

abordare de la vârf spre bază. Discuţiile asupra bunelor practici deja 

întâlnite, amploarea bagajului cultural presupus de acestea şi şansa de a 

combina diverse aspecte contextuale, propuneri şi semnificaţii – cu toate 

ne-au indicat o altă abordare. 

Dorinţa noastră de a asculta cu atenţie toate aspectele diferite, dorinţă care a 

crescut datorită discuţiilor, ne-a condus spre propunerea unui set de 

instrumente unificatoare, care era şi flexibil şi riguros şi care putea pune la 

un loc diverse bune practici semnificative din diverse ţări europene; aceste 

practici rezultaseră şi fuseseră consolidate în timp, fiind capabile să 

combată absenteismul şcolar, eşecul şcolar şi munca copiilor cu un mare 

grad de eficacitate. 

Setul de instrumente a fost denumit “Manual de lucru”. 

Acesta conţine o varietate de bune practici, restructurate cu atenţie într-o 

manieră participativă (a se vedea în continuare Manualul de lucru) drept o 

listă de bifat în concordanţă cu diverse tipologii de acţiuni, destinate să 

creeze o primă diseminare amplă de bune practici, aşa cum s-a preconizat 

de la bun început în cadrul proiectului. Pentru detalii, vezi Capitolul 11. 

 

 

DISEMINAREA 

 

Manualul de lucru în centrul fazei finale a experimentării şi 

diseminării 

 

La sfârşitul îndelungatei activităţi realizate în cadrul proiectului YOUNG, 

Manualul de lucru a fost folosit în mod intensiv şi e considerat de toată 

lumea ca fiind de o utilitate ce depăşeşte graniţele ţărilor partenere şi 

orizontul bunelor practice adunate şi implementate cu ocazia proiectului. 

Manualul a reuşit să arate ce trebuie făcut, ce funcţionează cel mai bine în 

anumite condiţii sau cu un grad mai mare de eficienţă, datorită faptului că 

activităţile şi instrumentele propuse au fost gândite unitar şi ţintindu-se 

aspecte practice. 

Activitatea proiectului, care se derulează deja de aproape un an de zile, este 
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şi ea subiectul analizei descriptive a multor experţi care lucrează pe teren, 

în funcţie de problemele pe care doresc să le abordeze. Aplicaţiile practice 

şi cele mai utile şi eficiente descoperiri, adăugate bunelor practici din faza 

experimentală, sunt discutate, analizate şi comentate în continuare şi, la 

rândul lor, sunt incluse în rândul altor bune practici şi integrate într-un 

proces continuu de experimentare încă în desfăşurare, reprezentat de 

diseminarea informaţiilor în cele cinci ţări implicate în proiect. 
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2. Drepturile copiilor 

 

 

De reţinut 

 

Proiectul YOUNG este unul integrat ale cărui rezultate de cercetare sunt 

reformulate în aşa fel încât pot deveni propuneri pentru activitatea 

experimentală şi elemente utile pentru un model de cercetare deschis şi 

flexibil. 

În timp ce, pe de o parte, promovăm ideea că cercetarea, propunerile de 

activităţi şi activităţile practice nu trebuie considerate ca aspecte separate 

ale întregii activităţi, precizăm că organizarea iniţială a proiectului 

presupunea împărţirea activităţii în trei etape: 

 Etapa a: ne concentrăm asupra cercetării şi analizelor 

multidimensionale ale datelor cantitative şi calitative 

asupra absenteismului şcolar şi muncii copiilor în 

societăţile noastre; 

 Etapa b: propunem un model de combatere a 

absenteismului şcolar şi muncii copiilor; 

 Etapa c: promovăm modelul în societate. 

 

Conştientizare 

Referitor la definiţiile general acceptate şi la limbajul comun despre ceea ce 

e desemnat a fi “absenteism şcolar” şi “muncă neprotejată” pe baza unei 

abordări unitare. 

Trebuie să ţinem cont cu toţii de: 
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 Toate articolele referitoare la absenteismul şcolar şi munca 

neprotejată a copiilor din cadrul „Convenţiei Drepturilor 

Copilului” – rezoluţia ONU. 44 / 25 din 20 noiembrie 1989. 

 Toate articolele referitoare la absenteismul şcolar şi munca 

neprotejată a copiilor din planul de acţiune al ONU pentru 

deceniul 2000 – 2010 – O lume bună pentru copii – adoptat 

de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pe 

data de 10 mai 2002. 

 Convenţiile specifice ale Organizaţiei Internaţionale a 

Muncii c29, c138 şi c182. 

 Toate recomandările recente despre absenteismul şcolar şi 

munca neprotejată a copiilor ale Comisiei Europene – 

rapoartele comune asupra incluziunii sociale – din cadrul 

noilor angajamente ale Uniunii Europene pentru perioada 

2001 – 2010 (ne putem referi şi la documente mai detaliate 

ale Uniunii Europene, precum cele elaborate de Direcţia 

Generală pentru Educaţie. A se vedea, de asemenea, 

declaraţia Uniunii Europene pentru eradicarea sărăciei, 

Bruxelles, 25 noiembrie 2002, în special punctele 1.1 / b, 1.2 

/ d, 3 / b). 

 

Scopuri şi metode de lucru comune ale Uniunii Europene 

Trebuie să reţinem cu toţii că obiectivele proiectului nostru se circumscriu 

articolelor 136 şi 137 ale Tratatului european de la Amsterdam şi că de la 

bun început trebuie să adoptăm metodele de lucru şi recomandările stabilite 

la conferinţele de la Lisabona, Nisa şi Stockholm şi de către Raportul 

Comisiei Europene referitor la incluziunea socială. 

 Trebuie să reţinem cu toţii că noi realizăm unul dintre multele 

proiecte care, împreună, “au drept scop eradicarea sărăciei în cadrul 

unei economii bazată pe cunoaştere, cu o creştere economică 

susţinută, cu locuri de muncă mai multe şi mai bune şi cu o 

coeziune socială sporită“ (a se vedea Consiliul Uniunii Europene 

de la Lisabona, martie 2000 şi concluziile mesei rotunde referitoare 

la sărăcie de la Aarhus, octombrie 2002) şi mai ales că: 
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 Avem drept scop să facilităm intrarea pe piaţa muncii (obiectivul 1 

al Raportului UE asupra Incluziunii Sociale). 

 Avem drept scop să prevenim riscul excluziunii sociale (obiectivul 

2 al Raportului UE asupra Incluziunii Sociale). 

 Avem drept scop să-i ajutăm pe cei mai vulnerabili, adică pe 

oamenii confruntaţi cu sărăcie cronică şi pe copii (obiectivul 3 al 

Raportului UE asupra Incluziunii Sociale). 

 Avem drept scop să aducem în atenţia publicului combaterea 

excluderii sociale şi să mobilizăm organisme şi organizaţii 

importante (obiectivul 4 al Raportului UE asupra Incluziunii 

Sociale). 

 

Trebuie, de asemenea, să reţinem că în cadrul obiectivelor proiectului 

folosim o metodă pentru a ne coordona de la bun început: 

 Punctele de vedere divergente; 

 Informaţia adunată; 

 Fiecare propunere utilă gândită să construiască un model fezabil 

care poate stabili priorităţi clare şi sugera o abordare integrată, 

multidimensională pentru combaterea absenteismului şcolar şi 

muncii copiilor în societăţile noastre. 

Această abordare, de asemenea, stabilită de Angajamentele şi 

Recomandările Uniunii Europene – se numeşte „Metoda deschisă de 

coordonare”. 

Conform acestei metode, în cercetarea absenteismului şcolar şi muncii 

copiilor:  

 Lucrăm împreună, pe baza unei agende stabilite de comun acord; 

 Monitorizăm limbajul convenit de comun acord; 

 Dezvoltăm indicatori conveniţi de comun acord; 

 Ne concentrăm pe realizarea unui raport asupra rezultatelor 

cercetării (pasul a) şi a unui model convenit de comun acord (paşii 

b şi c). 
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Preocuparea noastră actuală (pasul A) 

1. Cădem de acord asupra unor indicatori descriptivi şi de dezvoltare în 

cadrul acestei întâlniri. 

2. Ne propunem o agendă detaliată. 

3. Trecem în revistă toate datele de încredere la nivel naţional (cantitative 

şi calitative) şi literatura de specialitate pe tema absenteismului şcolar 

şi muncii copiilor. 

4. Ne îndreptăm atenţia asupra interacţiunii dintre politicile economice, 

sociale, educaţionale şi de ocupare a forţei de muncă şi asupra 

măsurilor referitoare la absenteismul şcolar şi munca copiilor şi ne 

concentrăm asupra tendinţelor majore din fiecare din ţările noastre. 

5. Ne concentrăm atenţia asupra tuturor factorilor de risc şi-i descriem în 

cadrul fiecărui context naţional şi/sau specific, adoptând o abordare 

multidimensională, ce ia în calcul factori economici, sociali, 

educaţionali, familiali etc. 

6. Acordăm o atenţie deosebită unor factori specifici de risc precum: 

 Învăţământul de slabă calitate şi eşecul şcolar în şcolile 

profesionale din cadrul sistemului şcolar; 

 Exploatarea sexuală; 

 Discriminarea în funcţie de rasă, mediu cultural, gen; 

 Zonele de existenţă a fenomenului de muncă a minorilor din 

mediile urbane cu grad ridicat de excluziune socială; 

 Aşa numita “piaţă neagră a muncii minorilor”; 

 Legătura cu activităţile infracţionale. 

7. Luăm, de asemenea, în calcul factori cu influenţă în ceea ce priveşte 

schimbări structurale semnificative, 

8. Studiem bune practici şi abordări noi şi dăm prioritate: 

 Celor care au adoptat cel mai bine o abordare multidimensională, 

integratoare; 

 Celor care pun accent pe consilierea pe termen lung; 
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 Celor care au acumulat material pe termen mai lung referitor la 

evoluţii pozitive în zone precum: 

o Parteneriatul educaţional cu familia şi comunitatea, 

o Cunoaşterea deprinderilor de viaţă, 

o Facilitarea învăţării şi acordarea de şanse celor care vor să 

înveţe, 

o Abordarea bazată pe competenţă, 

o Accent pus pe sisteme de credite pentru experienţe 

informale de muncă. 
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3. Ce poţi face şi la ce vârstă? 

 

 

Tabelul următor oferă posibilitatea comparării directe a datelor cu privire la 

drepturile tinerilor, în conformitate cu vârsta acestora şi ţara de rezidenţă. 

Informaţiile au fost sintetizate de către partenerii implicaţi în proiectul 

YOUNG şi s-au constituit într-un material pe baza căruia au fost purtate 

discuţii privind direcţiile viitoare de acţiune. 

Patru factori au determinat elaborarea acestui material: 

 Emergenţa datelor privitoare la absenteism, abandon şcolar şi munca 

copiilor trebuie analizată în contextul unei abordări centrate pe 

drepturile persoanelor, puternic recomandată de către Uniunea 

Europeană şi Statele Unite. 

Textul “De reţinut” a fost, de asemenea, elaborat în concordanţă cu 

această abordare; materialul este o sinteză şi reprezintă totodată punctul 

de plecare în evaluarea progresului în cadrul proiectului YOUNG. 

Acesta ilustrează o abordare nu atât descriptivă sau sociologică, cât una 

caracterizată prin promovarea drepturilor cetăţenilor, drepturi definite 

într-o accepţiune largă şi într-un cadru care acordă cea mai mare 

importanţă aşteptărilor indivizilor cu privire la propriile drepturi. 

 Drepturile referitoare la viaţa de zi cu zi a adolescenţilor trebuie 

înţelese în termeni practici, dacă se doreşte ilustrarea unui nivel de 

promovare a tinerilor atât ca individualităţi, cât şi ca resurse umane. 

Pornind de aici, a fost acordată importanţă în construirea unui 

instrument care să descrie concis drepturile pe care le au tinerii la 

diferite vârste, mai degrabă decât să se ofere o definiţie abstractă a 

muncii şi programelor şcolare şi de formare din fiecare ţară. Mai 

general, instrumentul a avut scopul de a ilustra oportunităţile şi 

lucrurile reale care pot fi realizate, respectându-se legislaţia în vigoare. 
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 Merită subliniate diferenţele dintre ţări. Acestea nu trebuie înţelese 

numai ca fiind determinate cultural, interpretate numai prin prisma 

istoriei procesului educaţional sau de formare, a tradiţiei şi tendinţelor 

pieţelor muncii, nici exclusiv din perspectiva diferitelor abordări 

utilizate de instituţiile legislative locale sau centrale prin care se doreşte 

corelarea cererii cu oferta într-un cadru care presupune abilităţi, 

priorităţi sau excluderi etc. Diferenţele pot fi mult mai bine analizate 

printr-o abordare interpretativă ce permite identificarea cu uşurinţă a 

lucrurilor practice care adesea determină mult mai mult decât s-ar crede 

rezultatele dezvoltării sau biografiei fiecărui individ în procesul 

inserţiei profesionale şi al celui de învăţare şi formare. 

 A fost important ca cercetarea să încurajeze o abordare semantică şi 

lexicală comună, împărtăşirea informaţiilor, terminologiei, definiţiilor, 

legislaţiei şi textelor pentru a se putea stabili o bază comună de 

referinţă de la care să pornească analiza. 

Din acest tabel comparativ, cititorul va putea deduce cu uşurinţă diferenţele 

şi asemănările substanţiale cu privire la drepturile tinerilor în ţările 

implicate în proiectul YOUNG. 

Numai câteva dintre acestea este important a fi subliniate aici: 

 Garantarea drepturilor cetăţeneşti depline începe de la vârsta de 18 ani. 

Înainte de această vârstă, aşa după cum este stipulat şi în Convenţia de 

la New York, toţi partenerii (semnatarii convenţiei) recunosc drepturi 

speciale pentru minori. 

 Există o mare diferenţă între ceea ce tinerii au dreptul prin lege la 

împlinirea vârstei legale şi ceea ce pot efectiv realiza. 

 Educaţia obligatorie se finalizează între 14 şi 16 ani, însă după aceste 

vârste accentul este pus pe oportunităţile de formare şi mai puţin pe 

obligaţia de a urma în continuare procesul educaţional (vezi şi 

rapoartele naţionale asupra absenteismului şcolar). 

 Formarea profesională este diferenţiată, iar tendinţa este de a creşte 

importanţa învăţării permanente, care, menţinând accentul pe servicii 

de consiliere şi formare timpurie calitativ superioare, nu le oferă, totuşi, 

acestora prioritate absolută. 
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 Vârstele pentru dreptul la muncă remunerată şi finalizarea cel puţin a 

educaţiei / formării iniţiale coincid, cu excepţia Italiei unde remarcăm o 

ruptură între învăţământul obligatoriu şi vârsta legală de muncă. 

 În toate ţările, dreptul de a înfiinţa o firmă şi de a lucra pe cont propriu 

nu coincide cu vârsta legală pentru muncă, ci se obţine ulterior. 

 Există un câmp din tabel denumit „ALTE LIMITE DE VÂRSTĂ 

LEGALĂ SEMNIFICATIVE”, care permite răspunsuri deschise. Se 

remarcă numeroase coincidenţe sau diferenţieri interesante între ţări, 

care pot fi, probabil, atribuite tradiţiilor sistemelor juridice şi tradiţiilor 

culturale sau antropologice; diferenţierile nu trebuie considerate drept 

anomalii. 
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3.1. România 

 

Ce poţi face? La ce vârstă? 

1. Vârsta de la care o persoană nu mai este considerată copil (în concordanţă cu Convenţia 

Drepturilor Copilului, New York, 1989) 

18 

2. Vârsta legală pentru dreptul de vot 18 

3. Limita de vârstă de la care o persoană poate fi aleasă într-o funcţie publică (locală sau 

naţională) 

23 / 35 

4. Finalizarea învăţământului obligatoriu 15 

5. Finalizarea liceului 18 

6. Finalizarea studiilor profesionale 16 / 17 

7. Vârsta legală de muncă 16 / 15 

8. Vârsta legală pentru obţinerea unui salariu regulat 16 / 15 

9. Vârsta legală pentru începerea unei afaceri 18 

10. Vârsta legală pentru deţinerea de proprietăţi 18 

11. Vârsta legală pentru încheierea unui contract de închiriere 18 

12. Vârsta legală pentru patentarea unui produs, serviciu, invenţie sau pentru obţinerea dreptului 

de autor 

18 

13. Limita de vârstă pentru a fi judecat într-un tribunal pentru minori 14 

14. Vârsta legală pentru a fi judecat într-un tribunal obişnuit 18 

15. Vârsta legală pentru detenţie în închisori pentru minori sau alte instituţii similare 14 

16. Vârsta legală pentru detenţie în închisori pentru adulţi 18 

17. Vârsta legală pentru deţinerea ca titular a unui cont în bancă 14 / 18 
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18. Vârsta legală pentru deţinerea de acţiuni şi părţi sociale la firme 18 

19. Vârsta legală pentru obţinerea permisului de conducere (maşină, motocicletă, camion, 

ambarcaţiune, avion) 

18 

20. Vârsta legală pentru înrolarea în armată sau în cadrul serviciilor de poliţie 18 

21. Vârsta legală pentru asumarea drepturilor materne / paterne / drepturilor parentale 18  

22. Vârsta legală pentru decizia independentă de căsătorie 18 / 16 

23. Vârsta legală pentru decizia independentă de avort 18 

24. Vârsta legală pentru îndeplinirea serviciului militar 20 

25. Vârsta minimă la care poate depune mărturie un tânăr 18 / 14 

 

 

Vârsta legală pentru 

dreptul de vot 

Constituţia României (1991) precizează: 

Art. 34 (1): Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua 

alegerilor inclusiv. 

Limita de vârstă de la care 

o persoană poate fi aleasă 

într-o funcţie publică 

(locală şi naţională) 

În Constituţia României (1991) sunt cuprinse următoarele prevederi: 

Art. 35 (2): Candidaţii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta 

de cel puţin 23 de ani, pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor sau în organele locale 

şi de cel puţin 35 de ani, pentru a fi aleşi în Senat sau în funcţia de Preşedinte al 

României. 

Art. 16 (3): Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de 

persoanele care au numai cetăţenia română şi domiciliul în ţară. 

Persoanele au dreptul de a fi alese dacă nu le este interzisă asocierea în partide 

politice, conform Art. 37 (3): nu pot face parte din partide politice judecătorii Curţii 

Constituţionale, avocaţii poporului, magistraţii, membrii activi ai armatei, poliţiştii 

şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică. 
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Finalizarea învăţământului 

obligatoriu 

Legea învăţământului nr. 84 / 1995 modificată şi completată prevede: 

Art. 15 (10): Învăţământul general obligatoriu cuprinde învăţământul primar 

(clasele I-IV) şi gimnazial / secundar inferior (clasele V-VIII). 

Art. 20 (2): În clasa I sunt înscrişi copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în anul 

calendaristic respectiv; 

(3): La cererea părinţilor sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa I şi copiii 

care împlinesc vârsta de 6 ani până la data începerii anului şcolar, dacă dezvoltarea 

lor psiho-somatică este corespunzătoare. 

Legea învăţământului nu menţionează vârsta oficială de absolvire a învăţământului 

obligatoriu, dar, conform acestor prevederi aceasta este, în general, 14 ani. 

Amendamentele la Legea învăţământului nr. 84 / 1995 modificată şi completată, 

aflate în dezbatere la nivelul Parlamentului României, prevăd prelungirea duratei 

învăţământului obligatoriu la 10 ani, şi coborârea vârstei debutului şcolar la 6 ani. 

Ca urmare, vârsta oficială de finalizare a învăţământului obligatoriu va fi 15 ani. 

Finalizarea liceului Legea învăţământului nr. 84 / 1995 modificată şi completată prevede: 

Art. 23 (1): Învăţământul liceal de zi cuprinde clasele IX-XII / XIII. 

(3): Înscrierea la concursul de admitere în învăţământul liceal de zi se poate face în 

primii 2 ani de la absolvirea gimnaziului, dacă la data începerii anului şcolar elevul 

nu a depăşit vârsta de 18 ani. 

Legea învăţământului nu menţionează vârsta oficială de absolvire a liceului, dar 

conform prevederilor menţionate, aceasta este 18 ani. 

Amendamentele la Legea învăţământului nr. 84 / 1995 modificată şi completată, 

aflate în dezbatere la nivelul Parlamentului României, prevăd restructurarea liceului. 

În conformitate cu acestea, liceul va cuprinde un ciclu inferior obligatoriu (clasele 

IX-X) şi ciclul superior (clasele XI-XII / XIII). 
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Finalizarea studiilor 

profesionale 

Legea învăţământului nr. 84 / 1995 modificată şi completată prevede: 

Art. 29: Învăţământul profesional se organizează prin şcoli profesionale şi şcoli de 

ucenici. 

Art. 31. (1) şi 33 (1) precizează că învăţământul profesional (şcoli profesionale şi de 

ucenici) poate fi frecventat de absolvenţii învăţământului gimnazial. 

Art. 31. (2): Durata studiilor în şcolile profesionale este de 2-3 ani. 

Art. 33. (2): Durata studiilor în şcolile de ucenici este de 1-2 ani. 

Legea învăţământului nu menţionează vârsta oficială de absolvire a învăţământului 

profesional, dar conform prevederilor menţionate, aceasta este, în general, 16 / 17 

ani. 

Vârsta legală de muncă Art. 13 din noul COD al MUNCII nr. 53 / 2003 prevede: 

(1) Persoana fizică dobândeşte capacitatea de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. 

(2) Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la 

împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, 

pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, 

dacă, astfel, nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională. 

(3) Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă. 

(5) Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se 

poate face după împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin 

hotărâre a Guvernului. 

Vârsta legală pentru 

obţinerea unui salariu 

regulat 

Vârsta legală la care copiii pot primi un salariu pe munca prestată este, conform 

Codului Muncii – Art. 13 (2) - 15 ani. În acest sens, şi Constituţia României, Art. 45 

(4) prevede: Minorii sub 15 ani nu pot fi angajaţi ca salariaţi. 
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Vârsta legală pentru 

începerea unei afaceri 

Conform documentelor în vigoare, (noul Cod al muncii şi Hotărârea de Guvern 

privind capacitatea de exerciţiu a persoanelor fizice) vârsta legală pentru începerea 

unei afaceri este 18 ani. 

Vârsta legală pentru 

deţinerea de proprietăţi 

Conform Codului civil şi Codului familiei, vârsta legală pentru deţinerea de 

proprietăţi este 18 ani. 

Vârsta legală pentru 

încheierea unui contract de 

închiriere 

Conform Codului civil, Codului familiei şi Hotărârii de Guvern privind capacitatea 

de exerciţiu a persoanelor fizice, vârsta legală pentru realizarea unui contract de 

închiriere este 18 ani. 

Vârsta legală pentru 

patentarea unui produs, 

serviciu, invenţie sau 

pentru obţinerea dreptului 

de autor 

La vârsta majoratului -18 ani. 

Limita de vârstă pentru a fi 

judecat într-un tribunal 

pentru minori 

Conform Codului penal, limita de vârstă pentru a fi judecat într-un tribunal pentru 

minori este 14 ani. 

Vârsta legală pentru a fi 

judecat într-un tribunal 

obişnuit 

Conform Codului penal, Codului de procedură penală şi Codului civil, vârsta legală 

pentru a fi judecat într-un tribunal obişnuit este 18 ani. 

Vârsta legală pentru 

detenţie în închisori pentru 

minori sau alte instituţii 

similare 

Conform Codului de procedură penală şi Codului civil, vârsta legală pentru detenţie 

în închisori pentru minori sau alte instituţii similare este 14 ani. 
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Vârsta legală pentru 

detenţie în închisori pentru 

adulţi 

Conform Codului de procedură penală şi Codului civil, vârsta legală pentru detenţie 

în închisori pentru adulţi este 18 ani. 

Vârsta legală pentru 

deţinerea ca titular a unui 

cont în bancă 

Vârsta legală la care se poate deschide un cont în bancă este 18 ani. Tinerii cu vârste 

cuprinse între 14-18 ani pot să-şi depună economiile (bani rezultaţi din alocaţii, 

burse, premii etc.) la bancă pe carduri de debit pentru minori. Titularii conturilor de 

card sunt părinţii sau tutorii, iar minorii doar utilizatori autorizaţi pe contul 

respectiv, având carduri emise pe numele lor. 

Vârsta legală pentru 

deţinerea de acţiuni şi părţi 

sociale la firme 

Vârsta legală pentru deţinerea de acţiuni şi părţi sociale la firme este 18 ani. Sub 

această vârstă copilul este reprezentat de părinţi, tutore sau curator. 

Vârsta legală pentru 

obţinerea permisului de 

conducere (maşină, 

motocicletă, camion, 

ambarcaţiune, avion) 

Conform Codului rutier, vârsta legală pentru obţinerea permisului de conducere 

(maşină, motocicletă, camion) este 18 ani. 

Vârsta legală pentru 

înrolarea în armată sau în 

cadrul serviciilor de poliţie 

18 ani. 

Vârsta legală pentru 

asumarea drepturilor 

materne / paterne / 

drepturilor parentale 

Conform Codului familiei şi Legii adopţiei, vârsta legală pentru asumarea 

drepturilor materne / paterne / drepturilor parentale este 18 ani. 
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Vârsta legală pentru 

decizia independentă de 

căsătorie 

Conform Codului familiei, vârsta legală pentru decizia independentă de căsătorie 

este 18 ani / 16 ani cu consimţământul părinţilor. 

Vârsta legală pentru 

decizia independentă de 

avort 

18 ani. Sub această vârstă se solicită, în general, acordul părinţilor sau tutorilor. În 

cazul cuplurilor legal constituite (căsătorite) în care femeia are sub 18 ani, decizia 

aparţine acesteia. 

Vârsta legală pentru 

îndeplinirea serviciului 

militar 

Conform Art. 52 (2) din Constituţia României (1991): Serviciul militar este 

obligatoriu pentru bărbaţii, cetăţeni români, care au împlinit vârsta de 20 de ani, cu 

excepţia cazurilor prevăzute de lege. 

Vârsta minimă la care 

poate depune mărturie un 

tânăr 

Vârsta minimă la care copilul / tânărul poate depune mărturie: 14 ani – cu asistarea 

părinţilor; 18 ani – independent. 

Alte limite de vârstă legală 

semnificative 

Vârsta la care un tânăr poate intra într-un bar şi consuma alcool: 18 ani. 

Vârsta la care se poate face sex cu consimţământ la heterosexuali: 18 ani. 
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3.2. Studiu comparativ: Italia, Austria, Franţa, România, Marea Britanie  
 

CE? ITALIA AUSTRIA FRANŢA ROMÂNIA 
MAREA 

BRITANIE 

Vârsta de la care o 

persoană nu mai este 

considerată copil, în 

concordanţă cu 

Convenţia 

Drepturilor 

Copilului, New York, 

1989 

18 18 18 18 18 

Vârsta legală pentru 

dreptul de vot 

18 

(pentru a putea 

fi ales în Senat: 

25) 

18 

pentru alegeri 

naţionale. 

Pentru alegeri 

regionale / 

locale: în 

unele 

provincii 16 

18 18 18 

Limita de vârstă de Consiliul local: 19 Drept de vot 23 / 35 18 
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la care o persoană 

poate fi aleasă într-o 

funcţie publică 

(locală sau naţională) 

18 

Adunarea 

regională: 

21 

Camera 

Deputaţilor: 

25 

Senat: 

40 

pentru asociaţii 

profesionale: 

16 

Dreptul de a fi 

ales în asociaţii 

profesionale: 

21 

Dreptul de a 

vota lideri 

sindicali: 

16 

A avea dreptul 

de a fi ales ca 

lider sindical: 

18 

Camera Deputaţilor 

sau alte organisme 

locale: peste 23 

Senat: peste 33; 

Preşedintele 

României: peste 35 

Finalizarea 

învăţământului 

obligatoriu 

14 

(Legea nr. 1859 

/ 62 modificată 

prin legea nr. 53 

/ ’03 – 

“Drepturi / 

Obligaţii”) 

După 15 ani şi 

9 ani de 

învăţământ 

16 15 16 
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Finalizarea liceului 

18 

(noua lege nr. 

53 - 28 / 03 / 

2003 -“Drepturi 

/ Obligaţii”) 

Nu există 

vârstă 

obligatorie 

În mod normal 

18, dar poate fi 

şi 20, 21… 

18 

În mod normal 

18 pentru o 

formă de 

învăţământ 

post-

obligatoriu, dar 

aceasta poate fi 

urmată sau 

întreruptă la 

orice vârstă. 

Finalizarea studiilor 

profesionale 

18 

(noua lege nr. 

53 - 28 / 03 / 

2003 -“Drepturi 

/ Obligaţii”) 

Sistem dual 

de ucenicie ( 

2 – 4 ½ ani, în 

funcţie de 

profesie, după 

învăţământul 

obligatoriu) 

Variază în 

funcţie de nivel 

şi diplomă... 

Educaţia profesională 

este organizată în 

Şcoli de arte şi 

meserii. Legea 

învăţământului nu 

specifică limita de 

vârstă pentru 

absolvire în şcolile 

profesionale, dar în 

general aceasta este 

de 16 / 17 

Fără limită de 

vârstă pentru 

absolvire, în 

mod normal 

este 18 pentru 

formarea în 

instituţii de 

stat. 

Cursurile de 

formare în 

cadrul 

Colegiilor de 

educaţie 

permanentă pot 

fi urmate la 
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orice vârstă 

(peste 16 ani) 

Vârsta legală de 

muncă 

Pentru muncă 

 (Legea nr. 977 

– 1967 şi legea 

nr. 345 – 1999) 

un tânăr trebuie 

să fi încheiat 

legal 

învăţământul 

obligatoriu, de 

aceea cel puţin 

15 ani 

15 16 

Art. 13 în noul Cod 

al Muncii nr. 53 / 

2003 stipulează:  

(1) Un tânăr devine 

aptă de muncă la 

vârsta de 16 ani. 

(2) Un tânăr poate 

încheia un contract de 

muncă la 15 ani cu 

pre-acordul părinţilor 

sau al deţinătorilor 

legali, numai pentru 

activităţi care 

corespund dezvoltării 

sale fizice, abilităţilor, 

cunoştinţelor, dacă 

respectiva activitate 

nu-i pune în pericol 

sănătatea, formarea şi 

dezvoltarea 

profesională. 

Pentru a putea 

munci cu 

normă întreagă 

un tânăr trebuie 

să fi încheiat 

învăţământul 

obligatoriu, 

(vezi mai sus) 

de aceea limita 

de vârstă este 

de 15 ani. 
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Vârsta legală pentru 

obţinerea unui 

salariu regulat 

15 15 16 16 / 15 15 

Vârsta legală pentru 

începerea unei 

afaceri 

18 18 18 18 

Nu există 

limită de vârstă 

în Anglia, Ţara 

Galilor, Irlanda 

de Nord; 16 ani 

în Scoţia. 

Vârsta legală pentru 

deţinerea de 

proprietăţi 

Până la vârsta 

de 18 ani legea 

atribuie 

capacitate 

legală: aceştia 

pot moşteni 

proprietăţi şi pot 

fi deţinători ai 

unui patrimoniu, 

dar nu au 

capacitate legală 

de a dispune de 

aceste 

proprietăţi 

18 

(sau 14 cu 

consimţământ

ul părinţilor) 

18 18 18 
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Vârsta legală pentru 

încheierea unui 

contract de închiriere 

18 

18 (sau 14 cu 

consimţământ

ul părinţilor) 

? 18 16 

Vârsta legală pentru 

patentarea unui 

produs, serviciu, 

invenţie sau pentru 

obţinerea dreptului 

de autor 

18 ? 18 
La îndeplinirea 

vârstei de 18 ani 

Nu există 

limită de vârstă 

legală 

Limita de vârstă 

pentru a fi judecat 

într-un tribunal 

pentru minori 

14 -17 14 - 18 Sub 18 14 10 – 17 

Limita de vârstă 

pentru a fi judecat 

într-un tribunal 

obişnuit 

18 18 18 18 Peste 18 
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Vârsta legală pentru 

detenţie în închisori 

pentru minori sau 

alte instituţii similare 

14 – 17 14 13 14 

În mod normal, 

limita de vârstă 

este de 12 ani, 

dar în mod 

obişnuit peste 

14 ani. Dacă 

acuzaţia este 

foarte serioasă 

(omor), de la 

10 ani minorul 

poate fi pus la 

dispoziţia 

ministrului.  

Vârsta legală pentru 

detenţie în închisori 

pentru adulţi 

18 18 18 18 18 
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Vârsta legală pentru 

deţinerea ca titular a 

unui cont în bancă 

18 

(cu excepţia 

micilor depozite 

bancare, dacă se 

obţine acordul 

părinţilor) 

Cont bancar: 

14 ani 

Carnet de cec: 

14 ani cu 

acordul 

părinţilor, 

altfel 17 ani 

Credit: 14 ani 

dacă tânărul 

are un venit 

regulat (ex: 

salariu) 

Leasing: sub 

18 ani numai 

cu acordul 

părinţilor 

16 

Cont bancar: 18. 

Tinerii cu vârste între 

14 şi 18 ani pot 

constitui depozite 

bancare (banii din 

alocaţie, burse, 

premii etc.) pe 

carduri de debit 

pentru minori 

11 

Vârsta legală pentru 

deţinerea de acţiuni 

şi părţi sociale la 

firme 

18 18 ? 18 18 
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Vârsta legală pentru 

obţinerea permisului 

de conducere 

(maşină, motocicletă, 

camion, 

ambarcaţiune, avion) 

Scuter: 14 

Maşină: 18 

Camion mic: 18 

Camion mare: 

21 

Vehicule pentru 

transport public: 

(autobuz, taxi): 

21 

Avion 

comercial: 19 

Ambarcaţiune: 

18 

Scuter: 16 

Motocicletă: 

21 

Maşină 17 

Camion mic 

18 

Camion mare 

21 

Vehicule 

pentru 

transport 

public 

(autobuze): 21 

Motocicletă: 18 

Maşină: 18 

Camion: 18 

Ambarcaţiune: 

16 

Avion: 16 

În acord cu Legea 

circulaţiei rutiere 

vârsta legală pentru 

obţinerea permisului 

de conducere este de 

18 ani (maşină, 

motocicletă, camion. 

Pentru transport 

public, limita de 

vârstă este e 21 ani. 

Scuter 16 

Motocicletă 17 

Maşină 17 

Camioane mici 

18 

Camioane mari 

21, Vehicule 

transport 

public 

(autobuze) 21 

Avion privat 

17 

Avion 

comercial: 21 

Ambarcaţiuni 

private – fără 

limită de vârstă 

Vârsta legală pentru 

înrolarea în armată 

sau în cadrul 

serviciilor de poliţie 

Forţele armate: 

17 

Poliţie: 18 

Armată: 18 

Poliţie: 18 
18 18 

Armată, 

marină, aviaţie: 

16 

Poliţie: 17 ½  

Vârsta legală pentru 

asumarea 

drepturilor materne / 

paterne / drepturilor 

16 16 

După căsătorie: 

18 ani pentru 

băieţi 

15 ani pentru 

18 16 
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parentale fete 

Vârsta legală pentru 

decizia independentă 

de căsătorie 

18 

(16 cu 

autorizaţie 

specială de la un 

tribunal pentru 

minori) 

18 

(16 când 

celălalt 

partener are 

18 ani şi cu 

acordul 

părinţilor) 

18 

(dar o fată se 

poate căsători 

de la 15 ani, cu 

acordul 

părinţilor) 

16 / 18 

În acord cu Codul 

Familiei, vârsta 

legală este de 18 (16 

cu acordul părinţilor) 

16 

Vârsta legală pentru 

decizia independentă 

de avort 

14 18 

18 

(dar o fată 

minoră poate 

lua decizia de 

avort cu acordul 

părinţilor sau 

dacă aceştia nu 

sunt de acord, 

însoţită de un 

adult pe care ea 

îl alege) 

18 

Sub această vârstă 

este cerut acordul 

părinţilor sau al 

deţinătorilor legali. 

În cazul cuplurilor 

căsătorite legal în 

care femeia este 

minoră, decizia 

aparţine femeii 

16 
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Alte limite de vârstă 

legală semnificative 

Vârsta la care 

un tânăr poate 

intra într-un 

local pentru a 

consuma alcool: 

16 

Vârsta pentru 

sex consimţit 

între 

heterosexuali: 

18 

Vârsta legală 

pentru 

îndeplinirea 

serviciului 

militar 

voluntar: 17 

Piercing: 14 

Tatuaje: 18 

(sau cu 

acordul 

părinţilor) 

 

Vârsta la care un 

tânăr poate intra 

într-un local pentru a 

consuma alcool: 18 

Vârsta pentru sex 

consimţit între 

heterosexuali: 18 

Limita de vârstă 

pentru depunerea 

mărturiei: 18 (14 

însoţiţi de părinţi) 

Vârsta legală pentru 

îndeplinirea 

serviciului militar: 20 
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4. Rapoarte naţionale asupra absenteismului şcolar şi 

muncii copiilor 

 

 

4.1. Comentarii asupra rapoartelor naţionale  

 

Rapoartele cuprinse în această secţiune – din Austria, Franţa, Italia, 

România şi Marea Britanie – trebuie interpretate dintr-o perspectivă mai 

amplă. Aceste rapoarte oferă probabil cele mai bune informaţii despre 

absenteismul şcolar şi exploatarea muncii minorilor – în formă sintetică – 

din câte avem astăzi şi prezintă un tablou amplu al fenomenului în general. 

Rapoartele s-au bazat pe materialele conţinute în schiţele descriptive 

compilate de fiecare partener în proiect ca urmare a activităţilor specifice 

de brainstorming. În timpul acestor sesiuni, am putut compara experienţe şi 

am colaborat cu ceilalţi parteneri în ceea ce priveşte perspectiva de 

abordare a fenomenelor indicate. Schiţa, realizată pe bază de comparaţii şi 

confruntări ale categoriilor convenite de comun acord, conţinea anumiţi 

termeni cheie la care toţi partenerii trebuiau să se refere pentru a descrie 

diferitele contexte naţionale. Aceste linii directoare au reprezentat cadre de 

lucru menite să prezinte fenomenul studiat într-o manieră concisă, dar 

extrem de relevantă; ele au fost denumite “întrebări legitime” - cu alte 

cuvinte tipul de întrebare, nici retorică nici instrumentală, la care nu există 

răspunsuri prestabilite, dar care e capabilă să provoace dubii, să stimuleze 

cercetarea şi să ducă la concluzii care nu sunt nici banale, nici auto-

referenţiale. Întrebările adresate în interiorul grupului de lucru în acest 

scop, agreate de toţi partenerii proiectului YOUNG, au fost următoarele: 

 Ce e considerat a fi absenteismul şcolar? 

 Ce date la zi şi ce informaţii valabile din punct de vedere ştiinţific 

avem la ora actuală despre fenomenul absenteismului şcolar? 
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 Ce legături şi corelaţii pot fi stabilite în mod ştiinţific între 

absenteismul şcolar şi munca minorilor, fie ea legală sau nu? 

 Ce date statistice există şi ce literatură de specialitate avem 

referitor la relaţia dintre ceea ce este în mod obişnuit cunoscut ca 

absenteism şi alţi factori semnificativi (rata absenteismului în 

învăţământul obligatoriu, numărul minim de prezenţe necesare 

pentru trecerea clasei, nivelul abandonului şcolar în timpul sau la 

sfârşitul primului an de învăţământ post-obligatoriu, numărul de 

elevi care trec de învăţământul obligatoriu la cel post-obligatoriu – 

informaţii importante din punctul de vedere al legislaţiei referitoare 

la finalizarea învăţământului şi, mai ales, modul în care se 

realizează tranziţia de la şcoală la integrarea profesională, în scopul 

de a implementa partea precedentă a muncii de cercetare a 

proiectului YOUNG. Această cercetare studiază vârsta la care e 

posibilă realizarea anumitor lucruri ce marchează tranziţia 

adolescentului spre asumarea responsabilităţii specifice adultului)? 

 În termenii unei analize calitative, cum se poate descrie dublul 

fenomen absenteism şcolar – intrare neregulată pe piaţa muncii în 

contexte locale specifice, cunoscute prin experienţă nemijlocită şi 

posibil de descris în detaliu, dar semnificative chiar la nivel 

naţional? 

Analizând cu atenţie rapoartele fiecărui partener implicat în proiect, s-a 

dovedit posibil să obţinem o sumă de informaţii diverse: 

 Informaţii despre cadrul legal şi despre legislaţie referitoare la şcoli 

şi ocuparea forţei de muncă, respectiv la sistemul naţional de 

asistenţă socială; 

 Informaţii socio-economice, care se referă direct sau indirect la 

piaţa muncii şi la oferta de forţă de muncă în relaţie cu şcoala şi 

sistemul de învăţământ; 

 Informaţii antropologice, culturale, pedagogice referitoare la 

organizarea învăţământului şi, în particular, a şcolilor profesionale. 

Acest conglomerat informaţii a fost obţinut din tabele şi apoi prelucrat în 

urma discuţiilor, ceea ce ne-a permis ca limbajul folosit să ajungă la o 

acurateţe din ce în ce mai mare; am reuşit, prin urmare, să facem ca textele 

să fie inteligibile în afara contextelor naţionale şi apoi le-am prezentat sub 

formă de scurte rapoarte naţionale. 
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Desigur, nu ne aflăm în prezenţa unei analize exhaustive, din moment ce 

prioritatea de bază a fost să dăm materialului o formă acceptabilă ca 

mărime. În ciuda acestui lucru, am reuşit să creionăm un cadru limpede 

referitor la absenteismul şcolar – munca copiilor, în acord cu obiectivele 

fazei iniţiale a proiectului YOUNG, obiective care au fost substanţial 

atinse. 

Trebuie remarcat că tabloul care rezultă din rapoarte poate fi interpretat în 

funcţie de categorii destul de omogene şi de aceea permite comparaţii 

relevante între realităţi din ţări diferite. Similitudinile ca şi diferenţele 

dintre ţări pot fi deci identificate (vezi textul din capitolul Introducere). 

 

 

4.2. Austria 

 

Accepţiuni asupra absenteismului în Austria 

Prezenţa sau absenţa elevilor în sistemul de învăţământ austriac este 

reglementată prin articolul 43 al Legii educaţiei
2
: “Elevii trebuie să meargă 

la şcoală în mod regulat şi punctual în timpul perioadei legal stabilite 

pentru şcoală.” 

Articolul 45 prezintă situaţiile în care este justificată absenţa elevilor de la 

şcoală: 

 îmbolnăvirea elevului; 

 boli contagioase ale celor care locuiesc în aceeaşi reşedinţă cu 

elevul; 

 îmbolnăvirea părinţilor sau a altor membri ai familiei care necesită 

ajutorul elevului; 

 evenimente extraordinare în viaţa elevului sau a familiei sale (de 

exemplu evenimente de familie care nu survin anual, precum 

botezul, căsătoria, moartea unui membru al familiei etc.); 

 drum spre şcoală impracticabil sau condiţii meteo care pun în 

pericol sănătatea elevului. 

                                                 
2 Legea austriacă a educaţiei şcolare 
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Părinţii (sau tutorii) trebuie să anunţe imediat dirigintele sau directorul 

şcolii pentru fiecare absenţă a elevului şi să explice, oral sau în scris, 

motivul absenţei. În cazul în care există dubii cu privire la gravitatea bolii 

elevului, este solicitat un certificat medical. Dirigintele poate învoi elevul 

pentru câteva ore sau o zi întreagă, iar pentru perioade mai lungi este 

necesar acordul directorului. Pe parcursul învăţământului obligatoriu, 

acordul pentru absenţe cu o durată mai lungă de o săptămână poate fi dat 

numai de către administraţia şcolară a landului. Cererea trebuie adresată 

şcolii la care învaţă elevul, cu o perioadă de timp înainte. 

Pe lângă aceste reglementări formale, majoritatea şcolilor solicită ca 

cererile în care este explicat motivul absenţei elevului să fie semnate de 

unul dintre părinţi (sau tutori) şi să fie înmânate cu un timp înainte (cel 

puţin două săptămâni) pentru ca absenţa să nu fie considerată nemotivată. 

Mai mult de cinci ore de absenţe nemotivate vor contribui la scăderea notei 

la purtare cu un punct. 

Recent
3
, preşedintele administraţiei şcolare a landului Styria a propus ca, 

începând cu clasa a IX-a, elevii să poată scrie ei înşişi cererile pentru 

solicitarea unei perioade de absenţă şcolară. Motivele neconvingătoare sau 

semnăturile false din cereri sunt considerate fantome ale trecutului, 

accentul punându-se pe responsabilizarea elevilor. La o rată a prezenţei 

şcolare mai mică de 80%, ar trebui realizat un sondaj cu privire la 

capacitatea elevilor de a se implica responsabil în acţiunea propusă. 

Cu toate acestea, majoritatea profesorilor (şi a mass-media) au respins 

ideea. Deoarece reglementările şcolare sunt legi organice, pentru trecerea 

lor prin Parlament e necesară o majoritate de două treimi, lucru foarte greu 

de realizat. 

 

Cauzele absenteismului şcolar în Austria 

În Austria, absenteismul nu reprezintă a problemă şcolară majoră şi de 

aceea nu există iniţiative sau programe oficiale care să acţioneze în această 

direcţie. Totuşi, absenteismul şcolar este considerat premergător unor 

probleme psihologice, de aceea serviciile de consiliere şi alte organizaţii de 

sprijin abordează această problematică din perspectiva nevoilor părinţilor 

de a face faţă problemelor şcolare ale copiilor. 

                                                 
3 Ziarul Kleine Zeitung, Graz, 25.6.2003 
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O broşură cu informaţii a „Serviciului pentru Tineri şi Familie”
4
 al 

Consiliului Local din Viena identifică următoarele forme de absenteism 

şcolar: 

 absenteism şcolar tipic, în majoritatea cazurilor fără 

consimţământul sau informarea părinţilor; 

 în unele cazuri, absenţa de la şcoală este tolerată de către părinţi, 

deoarece elevul trebuie să îi ajute în gospodărie, mai ales în 

îngrijirea fraţilor mai mici; 

 părinţii sunt uneori implicaţi în aşa numita „strategie pentru absenţă 

şcolară”: elevului îi este permis absenteze din cauza unui test şcolar 

care trebuie susţinut sau pentru a se putea pregăti mai bine pentru o 

altă examinare, cea de la care se absentează fiind considerată de 

importanţă minoră (de ex.: cursuri de după-amiaza etc.); 

 o altă formă de refuz a şcolii o constituie fobia de şcoală, adesea 

însoţită de reacţii fizice (vomă, greaţă, paloare, astm, tulburări de 

somn, agitaţie, anxietate). În contrast cu absenteismul „normal”, 

acei copii care au fobie de şcoală nu acţionează în grup, ci pur şi 

simplu refuză să plece de acasă; 

 în general, absenteismul şcolar debutează numai după ce părinţii îşi 

obligă copiii să meragă la şcoală. Elevii doresc să evite situaţii 

neplăcute şi adesea formează grupuri care hoinăresc prin magazine, 

cofetării etc. Similar studiilor asupra satisfacţiei la locul de muncă, 

acest comportament este un bun indicator asupra atractivităţii 

scăzute a sistemului de educaţie, a modului de predare-învăţare, a 

atmosferei şcolare etc. 

Atât copiii care au fobie de şcoală, cât şi cei încadraţi în categoria 

absenteismului „normal”, consideră că imaginea de sine le este afectată de 

şcoală: 

 unii reacţionează cu teamă; 

 alţii protestează prin neînvăţare şi caută mai multă satisfacţie în 

afara şcolii. 

Ei adoptă un comportament care influenţează negativ viitoarea lor carieră şi 

de aceea, părinţilor le sunt oferite consiliere şi suport psihologic. 

                                                 
4 Elterninformation des Amtes für Jugend und Familie, Magistrat Wien 
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Pentru aceste activităţi, sistemul de învăţământ austriac include profesori de 

consiliere şi consilieri pe probleme pedagogice. Ei cooperează cu 

profesorii, părinţii şi cu instituţiile psihosociale şi medicale. În general, 

procesul de consiliere este structurat astfel: 

 Evaluarea situaţiei curente şi diagnoză pedagogică; 

 Planificarea procesului de consiliere şi stabilirea obiectivelor; 

 Intervenţie şi control; 

 Reflecţie şi evaluare. 

 

Corelaţii recunoscute – din literatura naţională de specialitate – între 

absenteismul şcolar şi munca copiilor 

 

Cu privire la munca copiilor
5
: 

 

Austria a ratificat toate cele opt convenţii ILO (Organizaţia Internaţională a 

Muncii). 

 

Legea austriacă privind implicarea în muncă a copiilor şi tinerilor interzice 

munca de orice fel a copiilor (sub vârsta de 15 ani sau până la finalizarea 

învăţământului obligatoriu) şi oferă protecţie tinerilor (până la 18 ani)
6
. 

 

Cele mai importante reglementări sunt
7
: 

 Este interzisă munca de noapte între orele 20.00 şi 6.00 (excepţie: 

în turism până la ora 23:00, brutar); 

 Tinerilor nu le este permis sau le este permis în anumite condiţii, să 

se implice în activităţi care pot avea impact negativ asupra 

dezvoltării fizice, sănătăţii sau moralităţii; 

                                                 
5 Acte parlamentare Nr. 383/2001 
6 Kinder und Jugendlichen-beschäftigungsgesetz KJBG, 1997 
7 § 1619 BGB 
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 În timpul perioadei de muncă, tinerii trebuie să se supună unui 

control medical o dată pe an; 

 Nu sunt permise pedepsele fizice sau injuriile verbale serioase; 

 Tinerii nu trebuie să manevreze cantităţi mari de bani sau alte 

valori. 

Munca copiilor sub formă de ajutor în treburile gospodăreşti este 

reglementată de Codul Civil: atât timp cât copiii aparţin casei părinteşti şi 

sunt educaţi şi hrăniţi, ei au obligaţia să îşi ajute părinţii în treburile 

gospodăreşti sau economice într-un mod care corespunde dezvoltării fizice 

şi statutului lor social. 

În contrast şi prin comparaţie cu alte ţări partenere în proiectul YOUNG, 

indicatorii care măsoară problemele sociale şi economice au valori scăzute 

şi nu există zone cu probleme sociale majore. Totuşi, această situaţie relativ 

stabilă poate fi ameninţată de un viitor declin al performanţelor economice, 

deoarece se remarcă tendinţa de creştere a şomajului pe termen lung şi în 

rândul tinerilor. Un număr din ce în ce mai mare de tineri nu-şi găsesc un 

loc de muncă adecvat pentru stagiul de ucenicie (în Austria sistemul „dual” 

oferă o îmbinare a aspectelor teoretice din şcolile profesionale cu practica 

realizată prin formare la locul de muncă). 

 

Statistici naţionale cu privire la absenteismul şcolar 

În Austria, absenteismul şcolar nu reprezintă o problemă, nici în statisticile 

oficiale, nici în mod real. Nu există date statistice disponibile referitoare la 

absenteism sau la numărul de zile de absenţă pe motiv de boală. 

Singura informaţie directă a putut fi obţinută din studiul PISA
8
. Într-un 

chestionar pentru elevi a fost pusă următoarea întrebare despre 

absenteismul şcolar: 

“În ultimele două săptămâni, cât de des s-a întâmplat să: 

 absentaţi cu acordul părinţilor? 

 absentaţi? 

                                                 
8 PISA 2000 – A învăţa pentru viaţă. Perspective austriece asupra egalităţii pe plan internaţional. 
Tipărită la Studienverlag, Innsbruck, 2002 
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 întârziaţi la şcoală?” 

 

Variantele de răspuns au fost: „niciodată”, „o dată sau de două ori”, „de trei 

sau patru ori”, „de cinci sau mai multe ori”. 

Scorurile realizate în urma prelucrării datelor sunt sintetizate în tabelul 

următor: 

 

a) absenţe cu acordul părinţilor 

 “niciodată” “o dată sau 

de două ori” 

“de trei sau 

patru ori” 

“de cinci sau 

mai multe ori” 

Luxemburg 92 5 *) *) 

Belgia 91 6 *) *) 

Italia 89 8 *) *) 

Irlanda 88 9 *) *) 

Germania 88 9 *) *) 

Elveţia 87 10 *) *) 

Media în UE 86 10 *) *) 

Austria 85 10 *) *) 

Finlanda 81 14 3 *) 

Suedia 79 15 4 *) 

Danemarca 77 17 4 3 

 

b) absenţe 

 “niciodată” “o dată sau 

de două ori” 

“de trei sau 

patru ori” 

“de cinci sau 

mai multe ori” 

Germania 73 22 3 *) 

Luxemburg 73 21 3 3 

Belgia 71 21 4 3 
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Elveţia 68 25 4 3 

Austria 63 32 3 *) 

Suedia 62 29 6 3 

Media în UE 62 29 5 4 

Irlanda 57 34 6 3 

Finlanda 57 33 8 4 

Danemarca 50 34 9 7 

Italia 44 42 8 6 

 

c) întârzieri la şcoală 

 “niciodată” “o dată sau 

de două ori” 

“de trei sau 

patru ori” 

“de cinci sau 

mai multe ori” 

Austria 73 21 4 *) 

Germania 72 21 4 3 

Belgia 70 22 4 4 

Suedia 69 24 6 *) 

Irlanda 68 25 6 3 

Media în UE 63 26 6 5 

Italia 60 31 5 4 

Luxemburg 60 29 6 5 

Finlanda 56 30 8 6 

Elveţia 54 29 8 8 

Danemarca 53 25 11 11 

*) fără relevanţă statistică 

 

Datele din tabelele de mai sus ilustrează faptul că există diferenţe 

considerabile chiar şi între ţări cu un statut socio-economic comparabil. La 
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categoria „absenţe”, ţările scandinave (care au obţinut cele mai bune scoruri 

în studiul PISA) au cele mai slabe rezultate: elevii din aceste ţări 

absentează mai mult decât cei din alte ţări, danezii situându-se în frunte cu 

24% dintre elevi absentând cel puţin o dată în ultimele două săptămâni. 

Austria prezintă scoruri medii (14%). Cele mai bune rezultate sunt obţinute 

de Luxemburg (8%) şi Belgia (9%). 

Rezultate similare sunt obţinute şi la categoria „întârzieri la şcoală”: 

danezii, suedezii şi finlandezii întârzie semnificativ mai mult decât elevii 

din alte ţări, cele mai bune scoruri fiind obţinute de cele două ţări teutonice 

„punctuale”: Austria şi Germania. 

„Absenţele cu acordul părinţilor” ilustrează scoruri semnificative pentru 

Italia: mai mult de jumătate dintre elevi (56%) au absentat în acest fel cel 

puţin o dată în ultimele două săptămâni. Scorurile pentru Austria se 

situează în medie. 

 

Date statistice şi informaţii ştiinţifice despre legăturile dintre 

absenteismul şcolar şi alţi factori semnificativi 

Deoarece este în curs de elaborare o nouă lege a educaţiei care va include şi 

o rată a succesului şcolar (date cu privire la numărul celor care renunţă la 

şcoală şi al repetenţilor), nu sunt disponibile documente statistice relevante 

pentru rata absenteismului la nivelul învăţământului obligatoriu. 

În 2001, 7.000 tineri care au părăsit şcoala la vârsta de 15 ani nu au 

continuat studiile sau formarea profesională. Dintre aceştia, 5.000 nu au 

obţinut un certificat de absolvire. 

In 1999, existau 127.000 ucenici în Austria. 

În şcolile profesionale, aproape o treime din elevi rămân repetenţi în primul 

an şi abandonează şcoala, ceea ce corespunde unui număr de 14.000 elevi 

pe an care nu continuă învăţământul profesional. 

 

 

4.3. Franţa 
 

Accepţiuni asupra absenteismului în Franţa 
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Este foarte dificil
9
 să vorbeşti despre absenteism şcolar sau abandon 

timpuriu în Franţa pentru că nu există statistici credibile. 

Frecventarea cursurilor învăţământului obligatoriu priveşte elevii cu vârste 

între 6 şi 16 ani, dar şi toţi tinerii care sunt înregistraţi la şcoală. 

Limita legală a absenţelor
10

 este de 4 ½ zile pe lună timp de 3 luni sau de 

10 zile fără justificare. Dar inspectorii regionali în Franţa înţeleg şi 

interpretează în mod diferit legea. Motivele legale pentru absenţe sunt: 

boala copilului, boli contagioase în familie, sărbători în familie, 

imposibilitatea frecventării şcolii din cauza perturbării transportului, 

absenţa temporară a persoanei în a cărei responsabilitate se află şi pe care 

elevul trebuie să o urmeze
11

. 

Dar aceste documente sunt mai degrabă anacronice. 

 

Cauzele absenteismului şcolar în Franţa 

Dintr-un raport cu privire la abandonul şcolar realizat în ianuarie 2003 la 

cererea miniştrilor educaţiei naţionale şi cercetării Luc Ferry şi Xavier 

Darcos, reiese că problematica absenteismului şcolar nu e nouă şi trebuie 

tratată cu seriozitate deoarece prea mulţi tineri abandonează şcoala fără nici 

o calificare (aproximativ 7% dintre elevi, ceea ce corespunde unui număr 

de 60.000 elevi pe an). Un alt motiv pentru a rezolva această problemă îl 

constituie politica de securitate a noului guvern, care apreciază că 

absenteismul şcolar contribuie la creşterea delincvenţei juvenile şi 

consideră oportună pedepsirea părinţilor care nu-şi trimit copiii la şcoală. 

Acest raport ilustrează faptul că rata absenteismului în şcolile profesionale 

este de două ori mai mare decât cea din şcolile obişnuite. 

Rolul factorilor sociali şi al familiei este important, lucru demonstrat de 

faptul că rata absenteismului se dublează atunci când: 

 părinţii sunt şomeri; 

                                                 
9 “Les manquements à l’obligation scolaire” (Absenteismul şcolar), raport din ianuarie 2003 prezentat 

de Luc Machard, delegatul interdepartamental pentru familie şi înmânat lui Luc Ferry (ministrul 

Tineretului, Educaţiei Naţionale şi Cercetării) şi lui Xavier Darcos (ministru pentru educaţie şcolară) 
 
10 Legea din 28 martie 1882, cu modificări majore în 1936 şi 1946, ordinul din 6 ianuarie 1959, 

decretul din 18 februarie 1966 şi legea din 18 decembrie 1998 

11 Codul învăţământului (iulie 2000): articolul 131-1 
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 reşedinţa este în suburbii; 

 în familii monoparentale (indiferent de provenienţa socială). 

Rata absenteismului depinde, de asemenea, de decesul unuia dintre părinţi 

şi de numărul de fraţi şi surori. Rolul colegilor de aceeaşi vârstă este mai 

important decât cel al fraţilor şi surorilor. 

Motivele pentru abandon şcolar sunt multiple şi trebuie analizate ca un 

proces complex, nu ca variabile cumulative. 

În general, cauze diferite pot explica absenteismul şcolar: 

 aspecte culturale sau religioase (în comunitatea rromă, fetele revin 

în ţara de origine pentru a se căsători şi nu se mai întorc); 

 probleme familiale sau personale profunde, copiii pot fi în pericol 

(de ex: părinţii suferă de depresie şi ţin copiii acasă cu ei); 

 situaţii limită: copii care urmează cursuri prin corespondenţă din 

cauza stării de sănătate foarte proastă sau pentru că au fobie de 

şcoală, tulburări de personalitate sau de comportament; 

 îngrijirea şi creşterea fraţilor mai mici nu permit urmarea studiilor; 

 unii copii cred că sunt în pericol (din cauza găştilor sau grupurilor 

rivale); 

 locuri de muncă ilegale, deci interes mai mare pentru aspectele 

financiare decât pentru cele şcolare; 

 implicarea copiilor în reţele clandestine cu ajutorul cărora obţin 

venituri. 

 

Pe lângă aceste probleme sociale şi psihologice, trebuie analizate şi relaţiile 

dintre tineri şi instituţia şcolară. Unii elevi renunţă la şcoală atunci când nu 

se simt interesaţi sau implicaţi în activităţile de învăţare, motivaţia fiind 

diversă: nu pot îndeplini sarcinile şcolare pentru că nu apreciază anumiţi 

profesori, nu pun preţ pe învăţare, activităţile profesionale nu au sens sau 

finalitate pentru ei, conştientizează că nu au un plan profesional sau de 

viitor realist. 

În şcolile profesionale, un posibil motiv al absenteismului este legat de 

faptul că tânărul nu şi-a ales singur traseul educaţional şi de formare. 

El a optat pentru o altă specializare la care nu a fost admis. Mai mult decât 
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atât, uneori el urmează specializarea dorită, dar are o reprezentare greşită 

asupra meseriei sau cursurilor, se simte dezamăgit şi ca atare drumul pe 

care a pornit nu mai are sens. 

Adesea însă cei care absentează în şcolile profesionale au absentat deja şi 

mai înainte. 

Ceea ce se întâmplă în şcolile profesionale este foarte important: 

relaţiile dintre elevi, cu profesorii, cu instituţia. Elevii sunt foarte receptivi 

la atmosfera şcolară şi la modalitatea în care profesorii se raportează la ei. 

La liceu, mulţi profesori întăresc elevilor slabi ideea că n-au nici o şansă, că 

nu vor reuşi în nimic şi ca atare trebuie să urmeze studiile profesionale (în 

Franţa, notarea elevilor şi valorizarea activităţilor şcolare este o problemă). 

Ca urmare, când aceşti elevi încep formarea profesională, trebuie întâi 

motivaţi pentru a ameliorarea încrederii în sine şi a imaginii despre şcolile 

profesionale. 

Ei sunt foarte sensibili în relaţia cu profesorii şi la atmosfera din clasă. Unii 

dintre ei se revoltă împotriva profesorilor care fac remarci neplăcute la 

adresa lor şi care îi pot da afară din clasă. Elevii ajung foarte uşor să creadă 

că profesorii nu îi respectă. Alţii încearcă să îşi şantajeze colegii şi nu îi 

lasă să lucreze. Acestor elevi le displac însă profund profesorii care se lasă 

manevraţi de elevi … 

Aceşti elevi întâmpină multe dificultăţi şi se simt în urmă în multe 

privinţe. Ei nu încearcă nici măcar să înţeleagă, pentru că se simt pierduţi 

şi incapabili să facă eforturi pentru depăşirea acestor dificultăţi. Prin 

urmare, ei nu muncesc, uită să îşi aducă documentele şcolare, au probleme 

cu profesorii. Unele tulburări comportamentele pot ascunde dificultăţi de 

învăţare. 

Multe studii arată că dificultăţile de învăţare sunt un factor important care 

influenţează absenteismul şcolar; când problemele de învăţare debutează în 

învăţământul primar, la liceu elevilor le va fi şi mai greu din cauza 

neconcordanţei dintre cerinţele şcolare şi modalităţile de învăţare, cadrul 

spaţial şi temporal de învăţare... 

Ei nu pot face faţă constrângerilor legate de cerinţele şcolare şi 

profesionale. Spre exemplu, zgomotele şi activităţile manuale, inabilitatea 

de a înţelege noţiunile abstracte, implicarea în activităţi noi... 

În şcolile profesionale, elevii se simt maturi şi nu acceptă să fie trataţi 

altfel. 
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Unii dintre ei au deja o relaţie de cuplu, alţii au un loc de muncă şi câştigă 

bani. Ei îşi doresc un stagiu de ucenicie şi caută un meşter de la care să 

înveţe meserie, dar adesea nu reuşesc să-l găsească. 

Pentru fete, dificultăţile familiale şi problemele psihologice sunt invocate 

ca motive pentru absenteism. Multe dintre ele suferă de depresie. 

În concluzie, absenteismul şcolar este un proces complex, foarte greu 

de prevenit. Există diferite cauze, începând cu probleme familiale, 

dificultăţi în învăţare, dezamăgire cu privire la mediul şcolar, viaţa şcolară, 

profesori, colegi... Debutul poate fi marcat de absenţa la anumite lecţii şi 

majorarea ponderii absenţelor dacă se adaugă şi alte probleme… Deoarece, 

la modul general, nu există încredere în adulţi, elevii nu îşi vor discuta 

problemele şi nu vor cere ajutor. Cu toate acestea, şcoala are o mare 

responsabilitate pentru absenteism. 

Dacă există, după un timp, oportunitatea unei discuţii cu cei care au 

abandonat educaţia formală, cuvântul „şcoală” le evocă amărăciune şi 

durere mai degrabă decât bucuria de a învăţa şi a trăi. Se simt străini de 

şcoala tradiţională, care nu a găsit modalităţile adecvate de a se relaţiona cu 

ei şi a preferat să-i elimine din sistem obligându-i să îşi caute în altă parte 

stima de sine pe care au pierdut-o. 

 

Statistici naţionale cu privire la absenteismul şcolar 

Abandonul şcolar înseamnă cu totul altceva decât ieşirea din sistemul 

formal de şcolarizare
12

. Se pare că elevii înscrişi la şcoală manifestă 

scăderea interesului, se simt plictisiţi, iar absenteismul poate avea mai 

multe forme şi poate fi mai mult sau mai puţin important: de la absenţe 

sporadice la părăsirea sistemului educaţional. De aceea, este foarte dificilă 

măsurarea cu exactitate a fenomenului, din teama de a nu simplifica prea 

mult.
13

 

 

- Ancheta publică ABVI (absenteism şi violenţă) 

                                                 
12 “Neîndeplinirea obligaţiilor şcolare”, ianuarie 2003 – Ministerul Familiei  

13 Raport remis către Luc Ferry, ministrul Tineretului, Educaţiei Naţionale şi Cercetării şi Xavier 

Darcos, ministru delegat pentru Educaţie Şcolară  
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Această anchetă presupune listarea de către profesorii din învăţământul 

secundar francez a tuturor absenţelor nejustificate într-un trimestru (primul 

trimestru al anului şcolar 1999-2000), determinându-se, astfel, procentul de 

elevi care absentează, în concordanţă cu pragul calculat al absenteismului: 

- 0,8% elevi au absentat nejustificat într-un trimestru între 12 şi 40 ½ 

zile (ceea ce depăşeşte rata legală de 4 ½ zile pe lună); 

- 0,1% elevi intră în categoria „absenteism serios” (mai mult 40 ½ 

zile fără justificare). 

Aşadar, 1% dintre elevi absentează. 

Trebuie menţionat că politica şcolară variază în funcţie de şcoală: de aceea 

60% dintre şcoli au prezentat toate tipurile de absenteism, 30% dintre ele au 

oferit date numai despre absenteismul important. 

Riscul de absenteism şcolar: 

 este mai mare în şcolile mai mari şi în învăţământul profesional; 

 creşte de la începutul spre sfârşitul anului şcolar. 

 

- Anchetă cu privire rapoartele de management al absenteismului 

şcolar, octombrie 2002, inspectoratele şcolare locale 

Această anchetă cu privire la implementarea legii care vizează absenteismul 

şcolar s-a efectuat pe un eşantion de elevi cu vârste între 6 şi 16 ani din 

învăţământul primar sau secundar. Pentru anii şcolari 2000-2001 şi 2001-

2002, chestionarul a fost realizat în 97 inspectorate locale şcolare din 

Franţa. 

81.700 rapoarte (totalul elevilor cu vârste între 6 şi 16 ani a fost de 7 

milioane) au fost luate în calcul de către inspectorate, însă rezultatele au 

fost diferite în funcţie de şcoli şi de modalitatea de numărare. 

 

- Încă din anul şcolar 1993-1994, o anchetă a putut evidenţia că 10% 

dintre elevii care au părăsit liceul pentru a începe o şcoală profesională 

nu au finalizat cursurile de formare. 

- În 2000, 10% dintre elevi nu au continuat după finalizarea primului an 

de şcoală profesională şi 2% dintre elevi au abandonat şcoala în 

perioada învăţământului secundar. 
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Date statistice şi informaţii ştiinţifice despre legăturile dintre 

absenteismul şcolar şi alţi factori semnificativi 

 

Înainte de a vorbi despre absenteism, este necesar să analizăm 

modalitatea în care elevii abandonează şcoală
14

. 

Înainte de a părăsi şcoala definitiv, elevii adesea întârzie, nu frecventează 

anumite cursuri care nu le plac sau pe care nu le consideră interesante sau 

utile, absentează câte o zi din când în când pentru că se simt obosiţi 

dimineaţa sau au prea multe probleme personale... 

Obiceiul de a întârzia sau de a absenta din când în când creşte odată cu 

vârsta (dacă 2% dintre elevii de 13 ani absentează câte o zi, 7% absentează 

la 17 ani şi 13 % la 19 ani) şi atunci când elevul a rămas în urmă cu 

materia. 

Dacă debutează înainte de vârsta de 16 ani, absenteismul este un predictor 

al abandonului şcolar care se va produce mai devreme sau mai târziu, 

înainte ca elevul să obţină o calificare sau o diplomă necesare bunei inserţii 

profesionale. 

Aşadar, 60.000 tineri părăsesc şcoala în fiecare an fără nici o calificare (8% 

dintr-o generaţie şcolară) sau fără diplomă (aproximativ 100.000) sau cu cel 

mult un “brevet” (160.000). 

Aceşti tineri întâmpină dificultăţi încă din învăţământul primar, repetând 

una sau mai multe clase. 

Ieşirea din sistemul formal de şcolarizare este un fenomen des întâlnit 

în primul an de învăţământ profesional: 10% dintre elevi nu continuă 

studiile după terminarea primului an. Acest procent a crescut între 1999 

şi 2000
15

. 

Din 1990, numărul elevilor care părăsesc învăţământul secundar înainte de 

bacalaureat este de aproximativ 9%. Mai puţin de jumătate dintre ei se 

transferă în şcoli profesionale. 

                                                 
14 Anchetă naţională realizată în 1993 de către INSERM asupra sănătăţii a 12.000 de elevi din 

învăţământul secundar  

 
15 “Starea şcolii”, ediţia 2002 
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Corelaţii recunoscute – din literatura naţională de specialitate – între 

absenteismul şcolar şi munca copiilor 

 

În principal, datorită învăţământului obligatoriu şi sarcinilor şcolare, în 

Franţa munca copiilor se situează sub limite. Riscul este influenţat de 

factori precum vârsta, perioada şi populaţia specifică. Situaţia tinde însă să 

se deterioreze şi tot mai mulţi copii obţin bani prin muncă. 

Totodată, acest aspect trebuie analizat cu atenţie sporită deoarece în Franţa 

multe activităţi devin nesigure pentru că presupun munca la domiciliu
16

. În 

activităţile tolerate se includ serviciile de baby-sitting, livrări la domiciliu, 

grădinărit (de cele mai multe ori pentru familie, prieteni, vecini...). Există, 

de asemenea, locuri de muncă cu jumătate de normă (lucrător în vânzări, 

casier, lucrător în restaurante). Unele cercetări arată că 10% până la 15% 

dintre elevii cu vârste între 15 şi 18 ani au un astfel de loc de muncă. 

 

Există, de asemenea, munca în gospodărie. Copiii care îşi ajută părinţii 

într-o afacere de familie sau în munci desfăşurate acasă sunt mai greu de 

depistat din cauza intimităţii pe care o presupune un cămin. Pentru fetele 

care trebuie să îndeplinească toate treburile casnice, să îngrijească fraţii mai 

mici în timp ce părinţii muncesc sau sunt bolnavi, pentru tinerii care trebuie 

să-şi însoţească părinţii şi să-i ajute în chestiuni administrative, să traducă 

şi să explice, prezenţa la şcoală este dificilă, iar performanţa şcolară poate 

fi afectată. 

Alţi copii îşi ajută părinţii în afacerile de familie sau în activităţi 

subcontractate pentru acasă – şi acest lucru nu este uşor de pus în evidenţă. 

Nu există legi în această privinţă. 

Nu sunt date nici cu privire la copiii care îşi ajută părinţii în agricultură. 

                                                 
16 Conform Codului Muncii modificat prin ordinul nr. 2001-174 (22 februarie 2001): 

- vârsta minimă pentru muncă: 16 ani (15 pentru ucenicie) 

- timpul maxim de lucru: 7 ore pe zi, 35 de ore pe săptămână 
- munca de noapte: interzisă între 8 seara şi 6 dimineaţa (există câteva excepţii controlate) 

- odihna: 24 de ore pe săptămână, 14 ore pe zi 

- pauza: 30 de minute la fiecare 4 ½ ore de lucru 
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Ucenicia şi formarea la locul de muncă sunt uneori cele mai bune 

modalităţi de a obţine o calificare, dar pot conduce la abuzuri: muncă peste 

program, pe timp de noapte, în vacanţe, iar legislaţia este, astfel, adesea 

ocolită. Accidentele industriale sunt mai frecvente printre ucenici decât 

printre alţi angajaţi. Alte breşe în legislaţie se referă la industria 

divertismentului şi reclamei. 

În zona de alertă întâlnim munca ilegală, unde nu termenul muncă este cel 

potrivit, ci acela de exploatare. Includem aici copiii care muncesc în afaceri 

ilegale, cerşetori sau copii care muncesc pe străzi, vânzători de droguri şi 

prostituate... 

Putem vorbi apoi şi de sclavie domestică, foarte dificil de măsurat. După 

CCEM, mii de oameni sunt în această situaţie, majoritatea încă din 

copilărie. Unele fete între 7 şi 15 ani au fost plasate de părinţi sau tutori la 

reşedinţa angajatorului, în mod ilegal, necunoscând limba şi fără nici o 

informaţie despre Franţa. Ele trebuie să muncească 13-18 ore pe zi, în toate 

zilele săptămânii, să aibă grijă de copii, să gătească, să spele, să calce. 

Adesea ele suportă şi un tratament inadecvat. Şi, desigur, nu beneficiază de 

nici o formă de educaţie sau instruire
17

. 

 

Modalităţi de intervenţie la nivel naţional 

 

Guvernul francez a adoptat o serie de hotărâri privind combaterea eşecului 

şi excluderii şcolare, acordând atenţie deosebită cazurilor de potenţial 

abandon. Pe de o parte, inspectoratele şcolare au fost solicitate să măsoare 

cu mai mare acurateţe rata absenteismului, pe de altă parte au fost căutate 

soluţii de prevenire a fenomenului. 

În 1996 au fost luate măsuri speciale pentru prevenirea violenţei în şcoli: 

experimental, s-au oferite burse adolescenţilor care întâmpinau prea multe 

dificultăţi sau celor care au fost deja excluşi din şcoli şi care, abandonând 

educaţia formală, se includeau în categoria marginalizaţilor sociali. Apoi, în 

1998, au fost introduse în câteva licee aşa numitele “clase de legătură” 

(classes-relais), pentru elevii sub 16 ani şi cele de tipul ”a doua şansă” 

                                                 
17 Studiu realizat de Céline Manceau, coordonatoare juridică a Comitetului împotriva sclaviei moderne, 
Paris, noiembrie 1999 
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(dispositif nouvelles chances) pentru elevii de peste 16 ani din învăţământul 

secundar. 

Scopul “claselor de legătură” este de a promova, într-un interval de 

timp determinat, reintegrarea elevilor în clase obişnuite sau în şcoli 

profesionale prin acţiuni precum: resocializare, centrare pe învăţare, 

construirea unei imagini de sine pozitive, dezvoltarea unui plan realist de 

învăţare şi reintegrare. 

Elevii incluşi în aceste clase se confruntau cu probleme judiciare, absentau, 

respingeau instituţiile şcolare şi adesea nu mai respectau regulile sociale 

elementare. Pentru dezvoltarea abilităţilor acestor elevi de a se reintegra 

şcolar şi a beneficia de formare profesională este necesar un demers 

specific. 

“Clasele de legătură” sunt instituite în licee sau şcoli secundare şi includ, 

pentru o scurtă perioadă, de la câteva săptămâni până la un an, elevi care 

provin din diferite şcoli. După finalizarea acestei perioade de timp, elevii 

trebuie să se reîntoarcă la şcolile lor. 

O echipă formată din cel puţin două persoane - profesori şi educatori din 

cadrul serviciilor sociale şi de sănătate din şcoală - supervizează elevii. 

Echipa elaborează contractele cu elevii şi cu familiile acestora, precizează 

conţinutul, programul şi orarul clasei, contactează diferiţi parteneri şi 

asociaţii comunitare pentru a lărgi oferta cursurilor. Deoarece tinerii incluşi 

în aceste clase nu se confruntau numai cu eşecul şcolar, ci şi cu alte 

dificultăţi, se impuneau şi alte tipuri de ajutor. Astfel, au fost implicate în 

proiect, în majoritatea cazurilor, Protecţia judiciară a tinerilor, Serviciile de 

ajutor social pentru copii, Serviciile de consiliere, Asociaţii culturale, 

Misiunea pentru integrare şi Misiunea pentru combaterea consumului de 

droguri. 

“Clasele de legătură” realizează o evaluare a fiecărui elev nou venit. 

Iniţial, fiecare elev este evaluat de către echipa de specialişti şi i se propune 

un program specific. Diferitele tipuri de activităţi pentru exersarea şi 

dezvoltarea abilităţilor se desfăşoară individual sau în grupuri mici. 

Progresul este măsurat în mod regulat prin (auto)evaluare; uneori sunt 

descoperite unele abilităţi noi care trebuie la rândul lor dezvoltate. Pentru 

socializare şi achiziţii cognitive, schimburile între colegi şi prezenţa 

grupului sunt foarte importante. Aşadar, acest tip de lecţii propun o 

pedagogie personalizată şi planuri individualizate de învăţarea prin muncă 
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şi evidenţiază un cadru educaţional şi pedagogic care combină abilităţile 

profesorilor şi educatorilor cu serviciile sociale şi de sănătate. 

Materiile specifice sunt: franceză, matematică, istorie, informatică, 

geografie, educaţie civică, educaţie socială şi profesională, engleză şi 

ateliere practice. 

Activităţile multiculturale şi atelierele permit tinerilor să-şi înţeleagă 

stereotipurile, dezvolte creativitatea, exprime emoţiile, să se organizeze şi 

să controleze modalitatea de exprimare. Această abordare schimbă 

perspectiva asupra educaţiei tradiţionale şi modifică relaţia elevului cu 

şcoala. 

Sentimentul că poţi crea conduce la sentimentul că eşti capabil să înveţi ... 

În anul şcolar 2000-2001, în Franţa existau 250 de “clase de legătură” cu 

5.500 elevi. 

În Seine-Saint-Denis, în 2003-2004, funcţionau 6 clase pentru elevii sub 16 

ani şi 2 clase pentru elevii peste 16 ani. Comisia pentru integrarea post-

şcolară, care a fost înfiinţată în cadrul Inspectoratului şcolar, s-a întrunit de 

10 ori în intervalul noiembrie 2002 - mai 2003 şi a examinat 81 de dosare 

(70 băieţi şi 11 fete). 

Au fost acceptaţi 136 elevi, (106 băieţi şi 30 fete). Numărul mare al 

băieţilor poate fi explicat prin reacţiile diferite la eşecul şcolar ale celor 

dintâi: băieţii adoptă un comportament mai agresiv decât fetele, care sunt 

mai pasive. Metoda “claselor de legătură” pare să se potrivească mai bine 

absenteismului „activ” decât celui „pasiv”, acesta din urmă putând fi 

observat şi tolerat mai uşor de către şcoli. 

În chestionarele corespunzătoare Franţei din acest proiect pot fi găsite 

diferite experienţe cu privire la “clasele de legătură” în Seine-Saint-Denis. 

Există şi alte forme educaţionale experimentale în Franţa care se remarcă 

prin programe şi organizare inovativă, prin care se încearcă readucerea 

elevilor la şcoală. Dar ... acestea se află încă în faza de experimentare … 

 

Contextul local 
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În cadrul Academiei din Créteil
18

, departamentul Seine-Saint-Denis este 

mai preocupat de absenteismul şcolar. Situat în estul Parisului, acest 

departament are o populaţie specifică: 

 1.382.861 locuitori; 

 copii imigranţi; 

 18,7% cetăţeni străini; 

 28,5% tineri cu vârsta sub 16 ani; 

 12,7% rata şomajului; 

 55,84 % din populaţie trăieşte din ajutorul social minim, neavând 

alte venituri. 

 

În ultimii ani, s-a putut observa creşterea semnificativă a absenteismului 

şcolar. Este însă foarte dificil de oferit o imagine clară asupra fenomenului, 

pentru că diferă în funcţie de şcoală modalitatea de măsurare şi declarare. 

În septembrie 2002, Inspectoratul şcolar decide înfiinţarea unui 

Departament pentru prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar care 

să sprijine elevii în demersul de reintegrare şcolară. Şcolile trebuiau să 

trimită la acest departament notificări asupra elevilor care lipseau nemotivat 

de la şcoală mai mult de 20 de zile în timpul uneia sau mai multor luni. 

Între 3 septembrie 2002 şi 28 februarie 2003, au fost trimise 1429 notificări 

din care: 

 89 din şcolile primare; 

 527 din licee (426 elevi peste 16 ani); 

 813 din învăţământul secundar (15 elevi sub 16 ani). 

Aşadar: 530 elevi sub 16 ani şi 899 elevi peste 16 ani au absentat în 

intervalul celor 5 luni. 6% dintre ei erau în şcoala primară, 37% în licee şi 

57% în învăţământul secundar. 37% aveau vârste mai mici de 16 ani, 63% 

mai mari de 16 ani. Se pare că în învăţământul secundar, elevii încep să 

absenteze pe la sfârşitul lunii octombrie / începutul lunii noiembrie. 

                                                 
18 “Articol de informare despre datele absenteismului şcolar” (AIDA) - aprilie 2003 - Inspecţia şcolară 
din Seine-Saint-Denis 
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Plecând de la aceste constatări şi fără a neglija aspectele contextului social 

contemporan (îndeosebi cele culturale), au fost întreprinse diverse acţiuni 

de combatere a absenteismului şcolar. Pentru reducerea fenomenului este 

necesară implicarea părinţilor şi înţelegerea problemelor sociale şi 

dificultăţilor de învăţare cu care se confruntă elevii. 

 

 

4.4. Italia 

 

Accepţiuni asupra absenteismului în Italia 

Absenteismul şcolar în Italia
19

 înseamnă nefrecventarea orelor de 

învăţământ obligatoriu
20

. 

Consiliul local sau municipal şi primarul (sau un delegat ales ad-hoc de 

către primar) sunt autorităţile însărcinate cu supravegherea participării la 

şcoală a copiilor. Cea mai mare responsabilitate legală revine părinţilor, 

chiar dacă aceştia îşi pot delega altora autoritatea de a-i educa pe copiii lor. 

Prin urmare, fiecare învăţător sau profesor are datoria de a trimite o 

notificare familiilor ale căror copii nu vin la şcoală. Notificarea conţine o 

cerere de justificare a absenţelor şi de a-i trimite pe copii înapoi la şcoală. 

În general, acest lucru se întâmplă în primele 10 – 15 zile de absenţă, dacă 

familia n-a dat vreo justificare. 

E adevărat, de asemenea, că în situaţii de absenteism în masă, limita de 15 

zile se extinde la 25 sau 30 de zile, dacă nu chiar mai mult. Conform 

procedurilor administrative, dacă absenteismul continuă, dirigintele este 

obligat prin lege să obţină informaţii de la profesori despre copilul care 

absentează şi trebuie să facă o notificare oficială la autorităţile 

corespunzătoare – în principal persoana delegată de primarul localităţii. 

Primarul sau un împuternicit trebuie apoi să semneze o scrisoare specială 

care autorizează serviciul social al consiliului local să facă o vizită familiei 

                                                 
19 Termenul de “eşec şcolar“ a fost folosit în literatura de specialitate înainte de legea italiană nr. 

53/2003 în locul celui de “absenteism şcolar“ şi pare a fi mai potrivit pentru a descrie diverse forme de 

probleme legate de frecventarea şcolii.  
20 Nu ne referim aici la definiţia învăţământului obligatoriu conform legii nr. 9 din 1999 (învăţământ 

până la vârsta de 15 ani), care a fost modificată prin decretul nr. 53 din 2003 (care a reinstituit vârsta 

limită iniţială de 14 ani) în conformitate cu legea din 1962. Conform legii nr. 1859/1962, învăţământul 
obligatoriu conţinea 8 ani de şcoală, dintre care 5 de şcoală primară şi 3 de şcoală generală. 
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şi să o convingă să-şi determine copilul să frecventeze şcoala cu 

regularitate. Dacă această încercare eşuează, Tribunalul pentru minori poate 

impune frecventarea şcolii. 

Totuşi, au existat verdicte ale tribunalului care au acordat părinţilor dreptul 

de a le da copiilor educaţie şcolară în familie şi prin urmare de a nu-i 

trimite la şcoală. Acest lucru e posibil în urma unei hotărâri a Curţii de 

Casaţie, care acordă această posibilitate în opoziţie cu tentativa de a obliga 

elevul să se întoarcă la şcoală, atunci când instanţa a dat câştig de cauză pe 

baza “lipsei de voinţă“ din cadrul categoriei legale a “justului temei”
21

. 

Această decizie a Curţii nu este familiară multora şi nici nu se aplică pe 

scară largă, pentru că acei părinţi consideraţi responsabili pentru 

netrimiterea copiilor lor la şcoală nu pot în general demonstra capacitatea 

de a le oferi copiilor educaţie şcolară eficientă în familie. 

Pe de altă parte, ei au dreptul de a delega o persoană (o rudă sau un tutore) 

în stare să ofere copiilor instrucţie şcolară în afara şcolii, deşi această 

soluţie este astăzi foarte neobişnuită. 

Conform legislaţiei în vigoare, ambii părinţi sunt responsabili pentru 

netrimiterea copiilor la şcoală şi ambii sunt pasibili de amendă. Deşi 

amenzile au fost recent majorate, ne aflăm în continuare în faţa unor sume 

ridicol de mici şi, în general, colectarea acestora ia ani de zile din cauza 

incapacităţii dramatice a Tribunalelor pentru minori de a judeca rapid 

aceste speţe. 

Există încă o confuzie serioasă astăzi
22

 în ceea ce priveşte natura reală a 

absenteismului din cauza schimbărilor constante în legislaţia italiană ce 

reglementează învăţământul obligatoriu, care a suferit două modificări în 

ultimii patru ani: reglementările din ianuarie 1999 au ridicat vârsta minimă 

pentru terminarea învăţământului obligatoriu de la 14 la 15 ani, dar în 

martie 2003 s-a revenit la reglementarea iniţială. 

Pe de altă parte, este limpede că impunerea frecventării obligatorii a 

învăţământului obligatoriu şi/sau a şcolii profesionale nu funcţionează 

automat şi nici nu dă rezultate rapide pentru un mare număr de copii 

defavorizaţi, care au nevoie de oportunităţi educaţionale foarte bine ţintite. 

                                                 
21 Sentinţa referitoare la justul temei pentru justificarea nefrecventării şcolii obligatorii pe baza lipsei 
de voinţă de a face acest lucru datează din noiembrie 1988. 
22 În analizarea fenomenului absenteismului şcolar şi a faptului că el reprezintă doar punctul extrem al 

unei crize generale sau zona de maxim a unei curbe Gauss, se fac referiri la numărul alarmant de mare 
de copii care termină şcoala generală cu calificativul minim (“suficient”). 
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De fapt, cei trei ani de experienţă în aplicarea legii nr. 9 din 1999 (între 

1999 şi 2003) pentru un grup ţintă de tineri cu vârste de 14-15 ani arată că 

modificările sunt foarte lente pentru acei copii care oricum nu intenţionau 

să-şi continue studiile şcolare şi că acolo unde au fost implementate 

strategii integrate specifice, doar elevii săraci şi cei care abandonaseră 

şcoala au revenit la ore. Pe de altă parte, şcolile “celei de-a doua şanse“ şi 

experienţele de învăţare permanentă din şcoli care au drept grupuri ţintă 

elevii săraci, cei care au abandonat şcoala şi tinerii între 15 şi 21 de ani (a 

se vedea EDA – Centrele publice pentru adulţi şi educaţie permanentă) au 

indici de frecvenţă în creştere, atât în ceea ce-i priveşte pe tinerii italieni, 

cât şi în ceea ce-i priveşte pe tinerii imigranţi; totuşi, dezvoltarea acestor 

forme de şcolarizare este în stadiu incipient. 

 

Cauzele absenteismului şcolar în Italia 

Fenomenul absenteismului şcolar (neînmatricularea, evitarea 

învăţământului obligatoriu, abandonul şcolar, exonerarea de frecventarea 

învăţământului obligatoriu - din cauza împlinirii vârstei maxime de 15 ani - 

repetenţia, frecventarea neregulată a orelor de clasă, vârste mai mari decât 

vârsta medie a copiilor din anul şcolar respectiv, terminarea pur formală a 

învăţământului obligatoriu, rezultatele slabe la învăţătură) fac parte deseori 

din situaţii mai generale de nelinişte socială legate de contexte culturale, 

economice şi familiale, ca şi dezvoltări de natură subiectivă. 

Situaţiile de eşec şcolar sunt frecvent legate de condiţii de risc, 

marginalizare şi devianţă socială. Pe de altă parte, frecventarea neregulată a 

şcolii şi abandonul şcolar sunt ele însele surse reale sau potenţiale de 

marginalizare. 

Pentru a interpreta corect şi a înţelege o problematică de o asemenea 

complexitate, e esenţial să analizăm principalele variabile care s-au dovedit 

legate de absenteismul şi abandonul şcolar. Astfel, vom ajunge să 

identificăm cu adevărat cauzele care contribuie la dezvoltarea acestui 

fenomen. 

Cele mai interesante şi inventive abordări ale subiectului sunt conţinute în 

patru documente: 

1. “La dispersione scolastica a Napoli”- Provincia di Napoli - iulie 

1989; 
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2. "Analisi della dispersione scolastica in Italia in aree di rischio e 

disagio educativo" - CENSIS – 1990; 

3. “Indagine conoscitiva sul problema della dispersione 

scolastica”- a VII-a Comisie a Camerei Deputaţilor – ianuarie 

2000; 

4. “Dinamiche emozionali sottese alla relazione educatore-

adolescente” - P. Valerio – aprilie 2002. 

 

În primul document, absenteismul şcolar este pus în relaţie în special cu 

factori culturali şi educaţionali. 

 

Într-adevăr, se argumentează că: 

Succesul şcolar este puţin influenţat de nivelul cultural al familiei, dar e 

influenţat mai mult de codurile de limbaj ale familiei şi în cea mai 

mare măsură de stilul de educaţie. 

Stilul de educaţie dintr-o familie este vizibil mai ales prin judecarea 

copilului ca persoană şi prin capacitatea de a-i estima manifestările 

personalităţii. Atunci când lipseşte capacitatea de a considera copilul ca 

fiind mai mult decât o fiinţă cu nevoi şi cerinţe de consum elementare, 

capacitatea de a aprecia valoarea şcolii, a educaţiei şi a succesului şcolar al 

copilului este şi ea absentă. 

Cei care lucrează cu copii ai căror mame au un nivel extrem de redus de 

şcolarizare (analfabete, semi-analfabete sau care au regresat la o stare de 

cvasi-analfabetism) şi ale căror taţi nu joacă practic nici un rol în educaţia 

copiilor şi au rareori un nivel de şcolarizare ceva mai ridicat, sunt pe deplin 

conştienţi că diferenţele dintre performanţele şcolare în cadrul unei 

categorii sociale defavorizate sunt exclusiv legate de stilurile de educaţie 

din familie şi de modul în care acestea abordează şcoala: copiii ai căror 

părinţi consideră şcoala importantă tind să aibă rezultate şcolare mai bune. 

Slaba performanţă şcolară este, de asemenea, legată de:  

 stilurile autoritare de educaţie familială; 

 folosirea unui cod verbal “limitat“, mult diferit de limba standard 

sau de vorbirea dialectală elaborată; 

 socializare “închisă“, bazată mai degrabă pe protecţia grupului 
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decât pe colaborare. 

Aceste elemente pătrund în experienţele de zi de zi ale copilului care, în 

consecinţă, va aborda activitatea şcolară cu ostilitate, atitudine care face 

munca de educaţie complexă şi problematică. 

Copiii: 

 nu au stimă de sine, pentru că o educaţie pur normativă, rigidă, i-a 

împiedicat să obţină o imagine pozitivă asupra propriei persoane; 

 au o slabă capacitate de a verbaliza propriile experienţe; 

 au avut experienţe frustrante în relaţia cu adulţii responsabili de 

educaţia lor; 

 au o slabă capacitate de a interacţiona cu semeni din afara grupului 

şi au, de asemenea, dificultăţi în a interacţiona cu adulţii care 

reprezintă şcoala; pe scurt, nu au nici un fel de încredere sau 

aşteptări pozitive de la şcoală. 

 

Toate acestea sunt elemente pe care instituţiile de învăţământ pot şi trebuie 

să le abordeze pe măsură ce devin capabile să investigheze mediul social şi 

familial al copiilor. 

Un sistem şcolar bazat pe curriculum, aşa cum e în general cazul astăzi, 

presupune canale standardizate de comunicare cu copiii (din nou problema 

comunicării!) şi care nu acordă prea mult timp găsirii unui canal corect de 

schimburi de mesaje, cu rezultatul că, mult prea des, şcoala nu reuşeşte să 

stabilească nici un fel de comunicare cu unii copii şi contribuie, astfel, la 

dezvoltarea unei spirale descendente, care începe cu dificultăţile de învăţare 

şi sfârşeşte în eşec şcolar şi absenteism. 

Dimpotrivă, un sistem şcolar care pune accentul pe individualizarea 

procesului educaţional şi pe dezvoltarea capacităţilor copilului trebuie, 

înainte de toate, să găsească acel canal adecvat de comunicare cu copilul, 

pătrunzând în universul acestuia şi, prin urmare, construind un curriculum 

bazat pe ceea ce a aflat în urma contactului cu copilul. 

O analiză a datelor din cel de-al doilea document menţionat mai sus, 

publicat în 1990 şi comandat Institutului CENSIS de către Ministerul 

Italian al Educaţiei, a relevat următoarele concluzii: pe lângă puternica 

corelaţie dintre datele referitoare la succesul şcolar şi indicatorii tradiţionali 
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referitori la clasă socială, venit, profesie, calificare, tulburări şcolare şi risc 

şcolar, există şi alte aspecte ale fenomenului de absenteism şcolar, legate în 

special de nivelul cultural. 

Într-adevăr, s-a observat: 

 o corelaţie clară între absenteismul şcolar şi condiţiile socio-

economice ale familiei; există o corelaţie mai puţin clară între 

absenteismul şcolar şi condiţiile generale socio-economice; există 

prin urmare o relaţie strânsă între familie şi eşecul şcolar, 

 o corelaţie strânsă între prezenţa şcolară neregulată şi absenteismul 

şcolar; există un efect al activităţii pedagogice a profesorului şi 

unul al clădirilor şcolare inadecvate; rezultă deci o corelaţie 

strânsă între funcţionarea actului de educaţie şi eşecul şcolar; 

 o corelaţie strânsă între absenteismul şcolar şi dinamica personală a 

elevului, care tinde să se demotiveze şi să devină marginalizat; 

acest lucru duce la o corelaţie strânsă între marginalizarea 

familială şi socială şi marginalizarea personală; 

 o corelaţie strânsă între absenteismul şcolar şi detaşarea de 

universul extraşcolar în toate aspectele lui: există prin urmare o 

strânsă corelaţie între sistemul de învăţământ, sistemul general 

de educaţie şi instituţiile resursă de pe plan local. 

 

13 ani mai târziu, pe baza rezultatelor cercetării şi a verificărilor realizate în 

diverse proiecte şi experimente, variabilele care sunt în continuare mai 

importante pot fi detectate împreună cu cele legate de manifestarea unor noi 

fenomene. Aceste variabile sunt confirmate şi de investigaţia parlamentară 

a Celei de-a Şaptea Comisii a Parlamentului Italian (2000). 

Dintre cauzele externe, menţionăm dezvoltarea socio-economică a unor 

zone, considerată variabilă de fundal. Nu ne referim aici doar la sudul 

Italiei, pentru că şi zonele dezvoltate conţin “pungi“ de sărăcie şi 

marginalizare. Posibilităţile economice, existenţa şi calitatea infrastructurii, 

serviciile, şansele educaţionale, culturale şi recreaţionale sunt prin urmare 

în corelaţie strânsă cu fenomenul studiat. 

Combinaţia care duce la cel mai ridicat nivel de absenteism şcolar este 

aceea dintre subdezvoltare şi un mediu citadin degradat. Cel mai slab 

punct al sistemului poate fi identificat în cartierele marginalizate şi sărace 
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din oraşele sudice ale Italiei. 

Se confirmă importanţa mai mare a calificării părinţilor decât cea a 

veniturilor lor, mai ales în ceea ce priveşte noile fenomene ale 

absenteismului şcolar din şcolile generale din nordul Italiei, unde există un 

aspect definit de comisie ca fiind “inconsistenţă de status colectiv“, din 

cauza distanţei dintre nivelul veniturilor şi nivelul de cultură a populaţiei 

adulte. O cultură familială care nu priveşte nivelul cultural ridicat 

drept o resursă importantă încurajează abandonul şcolar. 

O altă variabilă ce joacă un rol în cadrul fenomenului studiat este contextul 

“orografic“, legat mai ales de zonele montane cu mici aşezări şi cu nevoia 

membrilor acestor comunităţi de a face naveta. 

Problemele legate de istoria personală a elevilor şi a familiilor lor au în 

mod clar un impact semnificativ, mai ales atunci când sunt legate de 

imigraţie şi de separarea de celula familială, aşa cum se întâmplă în cele 

mai sărace arii. 

Din aceste analize rezultă un profil clar al tinerilor care evită să participe 

la procesul şcolar sau abandonează şcoala. Ei sunt în general băieţi, 

locuiesc în cartiere sărace şi marginalizate din marile oraşe ale sudului 

italian, au părinţi slab calificaţi profesional şi care practică munci 

necalificate. 

În timp ce marginalizarea este legată de cauze din afara sistemului şcolar, e 

fără îndoială adevărat că ea poate avea originea sau poate fi potenţată de 

şcoală însăşi, sub forma disfuncţiilor “care, într-un mod relativ autonom, 

creează condiţii pentru absenteismul şcolar”. 

E necesar ca sistemul de educaţie să descopere care sunt acele iniţiative ce 

trebuie puse în practică pentru a evita să-şi piardă elevii. La nivel cognitiv, 

sistemul educaţional trebuie să: 

 ştie cum să identifice mecanismele care accelerează fenomenele de 

absenteism şi comportamentele care accentuează sau declanşează 

procesul de demotivare şi marginalizare; 

 ştie să interpreteze din timp formele de comportament care se 

dezvoltă deseori împreună, ducând la respingerea activităţii şcolare 

şi în cele din urmă la abandon şcolar; 

 înţeleagă acele aspecte ale procesului educaţional care sunt 

inadecvate elevilor. 



 80 

 

În timpul cercetării cantitative şi calitative pe care fiecare instituţie de 

învăţământ trebuie s-o facă pentru a identifica factorii de risc ce ţin de 

propria structură, e important să reflectăm asupra principalelor variabile 

interne care, odată stabilite ca fiind în legătură cu absenteismul şcolar, pot 

fi privite ca posibile cauze. 

Următoarele variabile au un rol extrem de important: relaţia dintre şcoală 

şi familie, structura şi organizarea educaţiei permanente, lipsa unei 

pregătiri profesionale de calitate, stabilitatea şi continuitatea prezenţei 

profesorilor, programele de studiu prea rigide în raport de interesele 

elevilor. Datele care au reieşit din cercetare arătă că impactul iniţial al 

intrării în sistemul de învăţământ şi anii de trecere de la un tip de 

şcoală la altul reprezintă un “prag critic” în progresul şcolar al 

elevilor. 

Un alt fenomen în creştere este violenţa în şcoli. Aceasta poate transforma 

şcoala într-un loc riscant, mai ales pentru elevii cu posibilităţi scăzute de 

autoapărare împotriva a ceea ce poate fi numit intimidarea din mediul 

şcolar. Victima, aşa cum se demonstrează în raportul parlamentar, 

părăseşte şcoala împreună cu sau în locul celui care a agresat-o, al 

“deviantului”. 

Din acest scurt sumar analitic rezultă – folosind o expresie din sus-

menţionatul raport parlamentar – că sistemul de învăţământ este "la o 

răscruce mişcătoare, obligat să facă faţă unor impulsuri şi unei dinamici 

incidental ostile, care sunt în cea mai mare parte adânc înrădăcinate în afara 

şcolii, în cadrul unei societăţi care e responsabilă de educare şi şcolarizare". 

Această exprimare se referă explicit la nevoia unei acţiuni integrate între 

persoanele implicate atât în faza de analiză a cauzelor, cât şi în faza de 

planificare a intervenţiei şi, în acelaşi timp, subliniază rolul fundamental al 

şcolii în identificarea cauzelor interne “care trebuie abordate pentru a 

reduce la minimum riscul ce declanşează fenomenele nedorite de 

absenteism şcolar”. 

Pe baza acestor consideraţii şi prin întoarcerea la definiţia absenteismului 

şcolar şi la analiza semnificaţiei lui, reiese în mod evident nevoia de a 

implementa o strategie agreată de comun acord, manifestată prin acţiuni 

realizate în şcoli şi între şcoli şi comunitate, strategie care, acţionând ca o 

forţă centripetă, poate preveni fragmentarea activităţilor şi dispersia 

informaţiilor şi capacităţilor prin crearea unui sistem de învăţământ capabil 
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să accepte şi să recunoască oamenii drept ceea ce sunt, să folosească 

deprinderile individuale şi să promoveze dezvoltarea lor prin măsuri de 

intervenţie potrivite contextului social, familiei şi caracteristicilor 

persoanelor la care se referă. Ar trebui să ia naştere un sistem în care 

resursele nu mai sunt “împrăştiate” şi pot de aceea să devină importante şi 

să garanteze promovarea succesului şcolar pentru toţi, aşa cum se arată în 

noile reglementări privind autonomia şcolară. 

 

O altă abordare interesantă a fenomenului este descrisă în lucrarea 

“Dinamica emoţională ce stă la baza relaţiei profesor-adolescent” de P. 

Valerio (2002). În acest caz, fenomenul absenteismului şcolar este corelat 

cu dificultatea elevului de a-şi folosi potenţialul din cauza problemelor 

emoţionale ce-i afectează relaţiile personale şi înclinaţia spre studiu. 

Într-adevăr, există o relaţie complexă şi complicată între un individ ce 

parcurge un proces de dezvoltare personală şi mediul în care trăieşte, lucru 

exprimat în stări emoţionale ce creează condiţii favorabile sau nefavorabile 

pentru folosirea potenţialului personal. 

În cadrul diverselor conexiuni ce se stabilesc între mediul înconjurător şi 

individ, şcoala a devenit principala structură însărcinată cu gestionarea 

fazelor de tranziţie din istoria dezvoltării unui tânăr; aceasta a devenit un 

fel de regulator social pentru succesiunea fazelor vieţii de la copilărie până 

la adolescenţă şi de la adolescenţă la tinereţe. 

Ţinând cont de situaţia prezentată, şcoala nu poate fi neutră în raport cu 

individul: aceasta poate deveni un factor de potenţare a neliniştii tipic 

adolescentine dacă problemele personale şi nevoile specifice ale fiecărui 

elev nu sunt recunoscute, iar sprijinul adecvat pentru rezolvarea acestor 

probleme nu este acordat. 

Şcoala are posibilitatea de a juca un rol important în prevenirea 

problemelor elevilor, dacă i se dă şansa să promoveze proiecte educaţionale 

îndreptate spre reducerea factorilor ce afectează negativ conduita şcolară şi 

spre promovarea şanselor adecvate de educaţie şi formare pentru toţi elevii.  

Pentru a-şi îndeplini această sarcină, şcoala trebuie să fie în stare să se 

“reînnoiască” în aşa fel încât să poată implementa strategii de sprijin 

destinate să reducă impactul greutăţilor sociale pe care copiii şi adolescenţii 

le trăiesc în familie şi societate. 

Parafrazându-l pe Elliott Jacques, sarcina educatorului este aceea de a 
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“inspira şi încuraja elevii să dorească să înveţe, de a le oferi instrumentele 

intelectuale necesare şi de a-i ajuta să-şi deschidă minţile ca să poată 

asimila noi forme de cunoaştere sau noi tipuri de percepţie şi de a-i învăţa 

să adune date şi să rezolve probleme diverse”. 

Este deci necesar să recunoaştem nevoile emoţionale profunde ale copiilor 

care prezintă risc şcolar. 

Pentru a da acestor scopuri o formă concretă, trebuie să privim şcoala nu ca 

o instituţie izolată, ci ca una ce interacţionează cu altele şi cu organizaţii 

din aceeaşi arie şi care e implicată în punerea împreună a resurselor 

necesare. Pentru a putea înţelege şi combate fenomenul absenteismului 

şcolar, este esenţial să creăm o reţea de organizaţii locale interesate în 

procesul de învăţământ, în încurajarea comunicării dintre oameni şi în 

susţinerea părinţilor şi profesorilor în îndeplinirea rolului educaţional pe 

care-l au. Totuşi, nu e suficientă colaborarea: e, de asemenea, necesar să se 

recunoască nevoile emoţionale importante ale tinerilor cu risc de 

absenteism şcolar şi de implicare în fenomene de devianţă legate de acesta. 

Pentru a ajunge la un rezultat satisfăcător, şcoala trebuie să ofere tinerilor 

implicaţi în procesul educaţional o strategie şcolară care, în ciuda 

numeroaselor dificultăţi pe care aceştia le au, să recunoască relaţia 

indestructibilă creată între dimensiunea cognitivă şi cea emoţională, bazate 

pe noile descoperiri ale psihologiei şcolare şi teoriilor cognitiviste. 

 

Statistici naţionale cu privire la absenteismul şcolar 

Nu dispunem de date statistice complete, exhaustive şi la zi despre 

absenteismul şcolar în Italia. Studiile calitative sunt deseori obligate să se 

bazeze pe o combinaţie de date locale complete sau pe date naţionale 

incomplete. Am decis, prin urmare, să ne bazăm pe cele mai credibile 

documente oficiale. Conform datelor Isfol
23

 din 1999, din întreaga 

populaţie şcolară care începe şcoala la vârsta de 6 ani
24

: 

 5% nu termină învăţământul obligatoriu de 8 clase; majoritatea 

                                                 
23 Ne referim la raportul Isfol din 1999, care a cercetat absenteismul şcolar înainte de sus-menţionata 

lege nr. 9 din 1999; în mod evident, legea a mărit procentul oficial de absenteism şcolar prin majorarea 

vârstei limită pentru finalizarea învăţământului obligatoriu de la 14 la 15 ani, acum iarăşi redusă la 14 
ani (a se vedea mai sus). 
24 Audierile oficiale din Senatul italian din ianuarie 2000 (Senato della repubblica, VII Commissione, 

Indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica, January 2000) confirmă aceste date şi propun o 
analiză calitativă a cauzelor etc. 
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dintre aceştia (99% dintre ei) abandonează şcoala sau absentează 

după terminarea şcolii primare, la vârsta de 10 – 11 ani, 

 6,6% nu urmează nici o altă formă de şcolarizare după împlinirea 

vârstei de 14 ani; 

 1,8% nu trec primul an de învăţământ obligatoriu şi abandonează 

orice activitate şcolară; 

  67% dintre toţi elevii termină liceul după 12 sau 13 ani de şcoală 

(dar 13,8% din acest grup ajung să termine liceul abia după ce 

abandonează şcoala ca tineri şi se întorc s-o termine ca adulţi); 

 2,1% termină studii universitare de 3 ani; 

 15,8% termină studii universitare de 4 ani. 

 

Procentul de tineri italieni în vârstă de 20 de ani care nu au obţinut nici o 

diplomă de absolvire a liceului şi nici n-au absolvit vreo şcoală profesională 

sau de specialitate este de 32,3% pentru întregul grup de vârstă, o cifră 

foarte ridicată prin comparaţie cu alte ţări dezvoltate şi/sau ţări membre ale 

Uniunii Europene
25

.  

Dacă luăm în consideraţie valorile calitative prin prisma unei abordări 

funcţionale, bazată pe IALS (International Adult Literacy Survey / 

Cercetarea internaţională asupra gradului de alfabetizare a adulţilor) sau 

alte studii precum testele PISA şi studiile realizate recent de UNICEF – 

UNESCO, reiese din nou că nivelul alfabetizării de bază în rândul tinerilor 

italieni este destul de scăzut
26

. 

 

Date statistice şi informaţii ştiinţifice despre legăturile dintre 

absenteismul şcolar şi alţi factori semnificativi 

Rata minimă de prezenţă este în general considerată de şcoală ca fiind un 

criteriu foarte important / decisiv pentru promovarea anului şcolar şi deci 

pentru evitarea eventualei repetenţii. Este, de asemenea, adevărat că rata de 

prezenţă cerută nu este hotărâtă la nivel naţional sau local, ci de către 

                                                 
25 A se vedea publicaţiile statistice CEDE & M.P.I. pentru anii 1998 şi 1999: Şcoala în Italia, 

Alfabetizarea în Italia. 
26 A se vedea, de asemenea, rezultatele studiului PISA pentru cunoştinţele de bază de matematică, 
tehnologie, citire, scriere, numeraţie din cadrul publicaţiilor UNICEF - UNESCO, 2002. 
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fiecare şcoală sau chiar de fiecare grup de profesori (zilele de şcoală trebuie 

să fie cel puţin 200 pe an, iar prezenţa acceptabilă – rareori stabilită înainte 

de începutul anului şcolar şi deseori aleatoriu – poate varia de la un 

minimum de 70% la unul de 50% sau chiar mai scăzut). 

Prin urmare, nu există cifre naţionale referitoare la eşecul şcolar în relaţie 

cu procentul de prezenţă / absenţă de la ore. De aceea, orice evaluare a 

semnificaţiei absenţelor asupra performanţei şcolare în timpul unui an 

şcolar rămâne să fie realizată de profesori. Deci criteriile pentru trecerea 

clasei rămân de multe ori neclare. 

Nu e mai puţin adevărat că toate studiile disponibile referitoare la 

absenteismul din şcolile italiene pun mare accent pe comparaţia dintre: 

 promovabilitate (trecerea la anul următor de studiu, de exemplu din 

clasa întâi în clasa a doua); 

 procentul de absenţe şcolare;  

 procentul de absenteism propriu-zis, caracterizat prin 

neîndeplinirea cerinţelor învăţământului obligatoriu. 

 

Corelaţii recunoscute – din literatura naţională de specialitate – între 

absenteismul şcolar şi munca copiilor 

Cele mai credibile date oficiale actualizate despre exploatarea muncii 

copiilor în Italia pot fi găsite într-un recent raport al lui Paolo Onelli
27

, 

realizat la cererea Ministerului Italian al Muncii şi Asistenţei Sociale, bazat 

pe singurele două surse serioase disponibile: un studiu naţional al CGIL 

(Confederaţia Sindicală Naţională) şi un studiu al ministerului însuşi pe 

baza cercetărilor realizate de ISTAT (Agenţia Naţională pentru Statistică 

din Italia). 

Rezultatele acestor două cercetări au fost diferite din punct de vedere 

cantitativ, dar ambele au fost citate extensiv în sus-menţionatul studiu al lui 

Onelli. Diferenţa dintre rezultate se datorează atât modalităţilor diferite de 

strângere a datelor prin interviuri, ca şi modului de tratare a conceptului de 

“copil“ cu referire la problematica muncii minorilor
28

: cercetarea CGIL 

                                                 
27 A se vedea Dr. Paolo Onelli (director general al Condiţiilor de muncă în cadrul Ministerului Muncii, 

Asistenţei Sociale şi Politicilor Sociale din Italia), Raport la Conferinţa asupra copilăriei şi 

adolescenţei – Collodi, 18, 19 şi 20 noiembrie 2002. 
28 A se vedea limita legală de vârstă pentru muncă: Legea nr. 977 din 1967. 
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foloseşte termenul de “copil“ pentru a se referi la orice persoană sub 18 ani, 

conform Convenţiei Drepturilor Copilului din 1989, pe când cercetarea 

minister - ISTAT ia în considerare vârsta de 15 ani, conform definiţiei din 

legislaţia italiană. 

Cercetarea CGIL afirmă că aproximativ 400.000 de copii italieni şi 

imigranţi în Italia, de pe tot cuprinsul ţării şi în modalităţi diferite, se 

înscriu în categoria muncii minorilor. Cercetarea ISTAT - minister afirmă 

că 144.285 de copii cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani lucrează, dar numai 

31.000 pot fi consideraţi exploataţi. Prima cifră (totalul celor care muncesc) 

reprezintă 3,1% din numărul total al copiilor, iar cea de-a doua cifră (copiii 

exploataţi) reprezintă cam 0,66% din totalul copiilor italieni cu vârste 

cuprinse între 7 şi 14 ani. Cele două cercetări au însă rezultate similare în 

ceea ce priveşte nivelul calitativ. Într-adevăr, ambele studii au arătat că 

există o legătură foarte puternică între absenteismul şcolar şi munca 

minorilor. Ambele cercetări evidenţiază că există un procent foarte ridicat 

de copii imigranţi în Italia care muncesc şi sunt exploataţi. 

Există actualmente o dezbatere foarte aprinsă asupra aspectelor şcolare ale 

angajării minorilor în câmpul muncii
29

, chiar şi în situaţii de exploatare, în 

acele zone foarte defavorizate în care există alte riscuri importante pentru 

tineri (consumul de droguri şi crearea de legături puternice cu crima 

organizată). Mai precis, conceptul de “limitare a pierderilor“ nu găseşte 

prea mult sprijin printre locuitorii acestor zone defavorizate; acest lucru se 

datorează în parte refuzului de a recunoaşte nu numai nevoia de experienţă 

cu valoare educaţională în câmpul muncii, dar şi evidenţa existenţei acestui 

tip de experienţă în viaţa multor copii care au abandonat şcoala. Există prin 

urmare o slabă motivaţie pentru încercarea de scheme şi politici 

personalizate, care oferă sprijin tinerilor în faza de tranziţie dintre munca 

ilegală şi reluarea şcolii sau alte activităţi ce ţin de învăţare. 

Această lipsă de iniţiativă trebuie privită în contextul unei legislaţii care se 

înnoieşte şi a unei larg răspândite incompetenţe politice, culturale şi 

administrative. 

                                                 
29 De la vârsta de 14 ani până la împlinirea vârstei de 16 ani, există un vid legislativ ce dă tinerilor 

dreptul de a nu frecventa şcoala, împiedicându-i însă în acelaşi timp să lucreze: munca înainte de 

împlinirea vârstei de 16 ani este interzisă prin lege (această interdicţie a fost stabilită de legea nr. 977 
din 1967, care a aplicat prevederile constituţionale şi a fost îmbunătăţită prin decretul 345 din 1999). 
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Aşa cum am văzut deja, şcolile au misiunea să asigure educaţie şcolară
30

 

după vârsta de 14 ani, deşi nu există o obligaţie similară pentru copii de a 

frecventa şcoala după această vârstă. Toate instituţiile contribuie la ceea se 

numeşte Obbligo formativo integrato (OFI
31

 - educaţie integrată 

obligatorie) şi care implică atât instituţii locale cât şi naţionale în scopul de 

a asigura o arie largă de oportunităţi ce merg de la şcolarizare obişnuită şi 

în şcoli de arte şi meserii până la consilierea carierei şi scheme de plasare a 

forţei de muncă. Totuşi, s-a dovedit dificil să se stabilească modele complet 

integrate, care sunt oricum rareori şi doar în salturi implementate; există o 

slabă coordonare între instituţii, cu puţine ocazii pentru discuţii pedagogice, 

surse de finanţare nesigure şi abordări organizaţionale rigide. 

Nu toate regiunile Italiei oferă aceeaşi gamă de oportunităţi, iar abordările 

variază considerabil (unele sunt orientate mai mult spre sectorul privat, 

altele spre sectorul de stat), deşi foarte recent (iunie 2003) guvernul italian 

şi 20 de regiuni din Italia au convenit asupra unor standarde comune 

generale referitoare la conţinutul OFI, procentaje de alocări de fonduri 

locale şi naţionale etc.
32

  

În ciuda existenţei unor diverse oportunităţi şi abordări, aproape nu există 

propuneri realiste de combatere a muncii minorilor. 

În ceea ce priveşte legăturile recunoscute dintre absenteismul şcolar şi 

munca ilegală, e important de subliniat că absenteismul din cadrul acestei 

forme de şcolarizare (OFI) nu este considerat ilegal, din moment ce este 

statuat dreptul de a nu frecventa şcoala după împlinirea vârstei de 14 ani. 

Prin urmare, singurul mod de a încuraja educaţia pe durată mai lungă (de la 

14 la 18 ani) este acela de a convinge şi părinţii şi copiii că şcoala oferă 

viitorilor cetăţeni şanse mai bune şi mai multe pe piaţa muncii. 

Totuşi, această situaţie afectează diferitele regiuni ale Italiei în diverse 

                                                 
30 Instituţiile de învăţământ sunt obligate să asigure şcolarizarea tinerilor până la vârsta de 18 ani, 

decretul 53 din 2003 folosind formula „drept-obligaţie”, dar părinţii nu sunt obligaţi să-şi trimită copii 

la şcoală şi nici consiliile locale nu sunt obligate să verifice prezenţa şcolară până la această vârstă. 
31 Oferirea de şanse de şcolarizare suplimentare (OFI) de către şcoli sau alte instituţii cu scop 

educaţional autorizat, fie în parteneriat, fie individual, prin cursuri de bază de limbă italiană sau 

matematică + alte studii + consiliere şi pregătire profesională este garantată prin legea nr. 53/2003 
privind învăţământul şi de decretul anterior din 1999 (legea 144/99, art. 68), care este încă în vigoare. 

Formele de implementare a OFI sunt stabilite la nivel regional şi prin urmare diferă în diversele 

regiuni ale Italiei, deşi se bazează pe anumite principii comune, adoptate prin acord reciproc între 
guvernul central şi guvernele regionale.  
32 Unele regiuni italiene au interpretat puterile crescute referitoare la lipsa educaţiei şi a formării, 

puteri date lor prin titlul V al Constituţiei (2001), în sensul asigurării unui an suplimentar de 
şcolarizare pentru toată lumea (a se vedea, de exemplu, legislaţia regională din Emilia Romagna). 
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feluri şi depinde de existenţa cursurilor profesionale, de şansele de pe piaţa 

muncii etc. 

O zonă specială de interes - una cu importanţă în creştere - priveşte 

evaluarea eficienţei muncii de consiliere a carierei oferită de către noile 

agenţii de plasare a forţei de muncă aflate în coordonarea guvernului 

regional din Napoli. Trebuie spus că există o tendinţă din ce în ce mai clară 

de a se da doar răspunsuri formale unor nevoi reale din zonele cu şomaj 

ridicat: ajutorul oferit este de multe ori inadecvat, deşi nu se prea 

conştientizează acest lucru, constatându-se, de asemenea, un eşec în 

ajutorarea tinerilor, în ascultarea problemelor lor sau în încercarea de a le 

oferi o evaluare a aptitudinilor reale, toate acestea fiind lucruri care ar 

trebui să aibă loc într-un cadru de schimb de opinii autentic şi de şanse 

reale. De exemplu, există un sprijin redus pentru măsuri novatoare şi 

încurajatoare precum procedurile de susţinere a mobilităţii interne şi 

crearea de locuri de muncă prin activităţi de stimulare în cadrul comunităţii. 

Dimpotrivă, se manifestă o tendinţă de a masca lipsa de implicare reală prin 

campanii publicitare sau prin proceduri complexe care antrenează un număr 

în creştere din rândurile celor care caută de lucru; există oferte de interviuri 

telefonice şi instrumente care nu fac decât să “modernizeze“ soluţiile 

formale din trecut, oferite de vechile oficii de plasare a forţei de muncă, dar 

care nu reuşesc de fapt să asigure oportunităţi reale. Pe de-o parte, aceasta 

reduce mecanismele de apărare şi sprijin pentru angajaţii agenţiilor de 

plasare care au contact direct cu tinerii; pe de altă parte, nu reuşeşte să 

prevină munca la negru, care continuă să reprezinte singura alternativă în 

condiţiile nevoii reale de locuri de muncă. 

Rata abandonului şcolar şi ineficienţa consilierii carierei în sprijinirea celor 

care caută un loc de muncă este unanim considerată a fi în creştere, 

proporţional cu existenţa situaţiilor nefavorabile legate de sistemul de 

învăţământ pe piaţa forţei de muncă: acest lucru se întâmplă fie pentru că 

nu există locuri de muncă, fie pentru că munca la negru prevalează în faţa 

muncii legale, fie pentru că există frecvent slujbe necalificate ce necesită 

calificare redusă sau nu solicită nici o calificare. Aceste chestiuni sunt 

foarte importante în lupta împotriva exploatării muncii copiilor în zonele 

subdezvoltate. 

Respectivele circumstanţe nefavorabile se pot schimba doar prin angajarea 

de politici care oferă sprijin real pentru oameni, precum stimularea în 

termeni calitativi şi cantitativi pentru cei care sunt în contact direct cu 
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copiii şi tinerii. Astfel de politici trebuie să fie capabile să orienteze cererea 

de locuri de muncă din centrele regionale de plasare a forţei de muncă; 

acestea trebuie să asigure recunoaşterea aptitudinilor necesare pentru 

consilierea carierei, dezvoltarea unor echipe profesioniste care pot recupera 

tinerii prin activităţi de consiliere, „reconstrucţia” deprinderilor reale ale 

tinerilor, sprijin pentru deschiderea de afaceri proprii cu susţinere 

economică, împrumuturi şi tehnologii, stimulente puternice, inclusiv 

financiare, pentru acele firme care angajează tineri care n-au mai lucrat şi 

care oferă recalificare tinerilor, sprijin pentru consilierea carierei la vârste 

mai tinere şi acţiuni extraşcolare de supraveghere a tinerilor ce induc idei 

despre cerinţele necesare pentru obţinerea unui loc de muncă, sprijin pentru 

mobilitate internă prin acorduri bilaterale atent negociate între diverse 

regiuni, circulaţia profesorilor asociaţi, folosirea centrelor de pregătire şi a 

profesorilor care lucrează aici etc. 

 

Contextul local 

Conform unui studiu realizat de către Organizaţia pentru Securitate şi 

Cooperare în Europa (OSCE) şi publicat în 2001, 31,4% dintre tinerii 

italieni în vârstă de 20 de ani nu au diplomă de absolvire a şcolii generale 

sau certificate de şcoală profesională. 

Conform acestei surse, un tânăr italian din trei are o pregătire şcolară slabă 

sau insuficientă atunci când intră pe piaţa muncii şi e incapabil să-şi 

evalueze propriile cunoştinţe şi aptitudini practice. Aceşti tineri constituie o 

resursă prost pregătită şi tind să fie excluşi de la vârste timpurii din 

scopurile şi proiectele sociale şi din diverse zone de oportunitate în calitate 

de persoane şi cetăţeni activi. Studiul arată, de asemenea, că fenomenele 

legate de eşecul şcolar în rândul tinerilor de 20 ani nu sunt în mod egal 

răspândite în interiorul ţării, din moment ce procentele sunt de 13% în 

regiunea Emilia Romagna, cu mult sub 10% în regiunea Trentino sau de 

aproape 40% în regiuni precum Campania, Calabria şi Sicilia. 

Datele statistice pentru Campania, de care ne preocupăm cu deosebire în 

acest raport, trebuie explicate pentru a fi înţelese: eşecul şcolar este un 

fenomen de masă în suburbiile oraşelor mari şi mijlocii de pe coasta 

napolitană (Napoli, San Giorgio a Cremano, Portici, Castellamare di Stabia, 

Pozzuoli, Torre del Greco şi Torre Annunziata), în nordul regiunii Napoli, 

în partea de sud a zonei din jurul Casertei, în zonele din jurul localităţilor 

Nocera şi Samo şi în anumite părţi ale oraşului Salerno şi ale provinciei 
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care ţine de acesta. 

Acest aspect urban al fenomenului din regiunea noastră e parte a unei 

tendinţe mai ample care e comună aproape tuturor zonelor urbane din sudul 

Italiei (anumite cartiere şi ghetouri ajungând la procente de peste 50%), în 

timp ce fenomenul e în scădere accelerată la ţară şi în micile oraşe, cu unele 

excepţii precum Sardinia şi unele zone din Apulia şi din zona Caserta. 

Problemele de absenteism şi abandon şcolar scad constant în alte zone din 

sud precum Basilicata, majoritatea zonei Apulia, provinciile Avellino şi 

Benevento. Trebuie subliniat că fenomenul s-a cronicizat sau chiar s-a 

accentuat în suburbiile marilor oraşe din nord precum Torino sau Milano, 

precum şi în oraşe mari şi mici din regiunea Veneto, în anumite părţi din 

Toscana şi în suburbiile Romei. 

Ariile cu cele mai serioase probleme sunt, totuşi, oraşele din zona Napoli-

Caserta, Palermo, Bari, Reggio Calabria, Taranto, Cagliari, care sunt şi 

zonele unde rata naşterilor a scăzut mai încet şi, prin urmare, există mai 

mulţi copii şi tineri şi unde procentul adolescenţilor fără şanse educaţionale 

reale ridică media naţională a celor lipsiţi de dreptul la educaţie în perioada 

adolescenţei şi ameninţă să creeze sărăcie pe scară largă în anii viitori. 

Îndeosebi regiunea şi oraşul Napoli reprezintă în mod tradiţional şi chiar şi 

astăzi punctul de maxim al crizei naţionale referitoare la sistemul de 

învăţământ. 

Datele OSCE nu sunt singurele care prezintă tabloul fenomenelor de eşec 

şcolar, răspândite pe scară largă şi alarmante pentru dezvoltarea Italiei: 

acest tablou se confirmă în urma interviurilor cu tineri de 20 ani în noile 

centre şi agenţii de plasare a forţei de muncă (care au noi sarcini 

instituţionale de consiliere pentru găsirea unui loc de muncă pentru acest 

grup de vârstă la nivel de regiuni) şi, de asemenea, prin datele oferite de 

Confederaţia Industriei Italiene şi cele din sursele Isfol. 

De asemenea, trebuie reţinut că datele referitoare la eşecul şcolar de masă 

în regiunea Napoli reflectă un fenomen ce nu se întâlneşte doar la cei care 

abandonează şcoala post-obligatorie: există o serie de statistici despre 

absenteismul şcolar în perioada şcolii obligatorii, care indică rate foarte 

înalte ale fenomenului. Datele au fost adunate în publicaţii de specialitate 

de către Observatorul fenomenului de absenteism şcolar (regiunea Napoli), 

oferit fiecărei şcoli pentru fiecare an din 1996 până în 2003. 

Datele vorbesc despre indicatori importanţi pentru grupul de vârstă cuprins 
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între 6 şi 14 ani din fiecare şcoală; aceşti indicatori includ numărul copiilor 

/ adolescenţilor care lipsesc de la şcoală mai mult de un sfert şi mai mult de 

o treime din anul şcolar şi numărul elevilor repetenţi, selectaţi din arii de 

excluziune socială definite ca atare prin nivelurile ridicate ale şomajului şi 

muncii sezoniere, prin venituri scăzute, condiţii de locuit improprii 

(inclusiv suprafaţa medie a locuinţei), prezenţa fenomenelor asociate cu 

marginalizarea şi răspândirea infracţionalităţii. În aceste condiţii, se 

confirmă, totuşi, soliditatea învăţământului primar, cu cifre de sub 1% 

privind neparticiparea la actul şcolar şi rate de abandon şcolar de sub 2%, 

chiar şi în cele mai sărace ghetouri, aşa cum se arată într-un studiu asupra 

absenteismului şcolar special realizat de către departamentul educaţional al 

Consiliului Local al oraşului Napoli pe baza datelor culese din oraş în iunie 

2003. Acest lucru dovedeşte calitatea învăţământului primar, în ciuda 

existenţei unui mic absenteism, mai ales de la clasa a patra în sus. Studiul 

demn de laudă al Consiliului Local Napoli nu reuşeşte, totuşi, să analizeze 

slăbiciunile ce prevestesc crizele viitoare: nivelurile reale ale alfabetizării la 

finele învăţământului primar, de exemplu, trebuie încă să fie evaluate. 

Cu toate acestea, în zonele de amplă criză din regiunea Napoli, ceea ce se 

poate numi punct de ruptură are loc la sfârşitul clasei a cincea: acesta este 

momentul în care statisticile combinate referitoare la absenţe, abandon 

şcolar (total şi/sau parţial), repetenţie (elevii corigenţi trebuie în mod 

frecvent să repete anul şcolar, mai ales în primul an al şcolii gimnaziale) 

încep să prezinte creşteri semnificative. 

În 1998 - 1999, elevii înmatriculaţi în 86 de gimnazii din Napoli erau puţin 

peste 40.000, cu o rată generală a absenteismului (nefrecventarea şcolii plus 

întârzieri, repetenţie etc.) în jur de 16%, conform datelor ODS 

(Observatorul absenteismului şcolar) pentru acel an şcolar. E important de 

subliniat că aceste cifre nu s-au schimbat semnificativ, aşa cum se arată în 

raportul ODS, nici faţă de cei trei ani precedenţi, nici faţă de anul următor. 

Faptul că aceasta era o valoare medie din zona Napoli pentru fenomenul în 

discuţie, care e ştiut prin răspândirea lui inegală, confirmă analiza generală 

a absenteismului şcolar de mai sus şi indică gravitatea extremă a situaţiei. 

Într-adevăr, datele pentru oraşul Napoli în ceea ce priveşte şcolile 

gimnaziale, oarecum nu foarte sigure din cauza tehnicilor de culegere a 

datelor folosite, sunt următoarele: 

 

Elevi în 86 de Elevi care Repetenţi  Frecvenţă Absenteişti 



 91 

gimnazii din 

Napoli 

întârzie extrem de 

neregulată 

cronici 

40.047 15,84% - 

6.343 

5,15% - 

2.026 

1,90% - 761 1,17% - 470 

 

Cel puţin două lucruri trebuie accentuate aici: 

 procentajul mediu de elevi care întârzie în zona Napoli este extrem 

de ridicat, fiind cuprins între 20% şi 30% în funcţie de microzone: 

Sanità, Scampia, Pendino Mercato, Piscinola, Chiaiano, Avvocata 

Montecalvario, S. Giuseppe Porto, Miano, S. Giovanni a Teduccio, 

Poggioreale, Carlo III, Ponticelli, Barra, Soccavo, rione Traiano; 

 corelaţia strânsă dintre creşterea cifrelor referitoare la repetenţie, 

absenţe şi nefrecventarea totală a şcolii este peste tot: există o 

relaţie strânsă între zonele cu nivel ridicat de absenteism, cu 

repetenţie şi abandon şcolar. 

 

Tendinţe asemănătoare pot fi observate în ariile urbane din regiunea 

Campania menţionate anterior. 

Începutul pre-adolescenţei şi punctul de ruptură dintre clasa a IV-a şi a V-a 

sunt cauze ale creşterii accentuate a absenteismului şcolar, reliefând cu şi 

mai multă claritate relaţia dintre perioada normală de criză adolescentină şi 

factorii de excluziune legaţi de riscul psiho-social, zonele de excludere 

socială şi, de exemplu, nivelurile prea ridicate ale muncii la negru cauzate 

de lipsa dinamismului pieţei muncii, care stagnează de ani buni. Câteva 

studii şi numeroase întâlniri între specialişti ne oferă, de asemenea, un 

tablou al absenteismului şcolar corelat cu formele de învăţământ din şcolile 

generale recent trecute prin procesul de reformă, care sunt însă incapabile 

să ofere sprijin adecvat şi să adopte soluţii ce acordă atenţie specială pentru 

cei cu nevoi specifice, program flexibil, cursuri speciale şi programe 

individualizate de studiu. Importanţa acestor programe speciale de studiu, 

care sunt amânate cu un an după sfârşitul învăţământului obligatoriu (la 

vârsta de 14 ani), trebuie considerată drept un semnal pozitiv în contextul 

recentului succes al cursurilor suplimentare din regiunea Napoli; ele au fost 

puse în practică folosind un sistem de pregătire intensivă, cu module de 

învăţământ mai dinamice şi mai flexibile, în urma eşecului unei scheme de 
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cursuri marcate de o abordare mai tradiţională din anii precedenţi. 

Eşecul şcolar este deci un fenomen larg răspândit în Italia, deja evident la o 

vârstă timpurie, cuprinsă între 11 şi 14 ani, (cifrele din Marea Britanie şi 

Franţa arată vârste mai ridicate pentru aceste fenomene, vârste de 15 – 17 

ani), iar aceste cifre negative cresc şi mai mult în învăţământul secundar din 

cauza lipsei unei solide forme de educaţie alternativă. 

 

 

4.5. România 

 

Accepţiuni asupra absenteismului în România 

Absenteismul poate fi definit ca lipsa de la şcoală a elevilor care urmează 

învăţământul formal sau non-formal unde prezenţa este obligatorie. Un elev 

care lipseşte o oră din programul şcolar comite o absenţă.
33

. 

În sistemul de învăţământ obligatoriu, instituţiile şcolare şi familia sunt 

responsabile pentru prezenţa elevilor la şcoală. 

În primii ani de tranziţie (1990-1995), rata de cuprindere a elevilor în 

învăţământul obligatoriu a fost de 90-91%. Au urmat eforturi pentru 

încurajarea şcolarizării, cu intenţia de a reduce rata abandonului şcolar şi a 

altor probleme şcolare precum absenteismul. Un bun exemplu îl constituie 

garantarea alocaţiei de stat pentru copii tuturor celor care frecventează 

învăţământul obligatoriu (o măsură de protecţie socială a copiilor cu vârste 

între 0 şi 16 / 18 ani). Măsura a condus, într-adevăr, la creşterea ratei celor 

cuprinşi în învăţământul obligatoriu până la aproximativ 97% (cu uşoare 

fluctuaţii). Din păcate, efectele acestei măsuri sociale asupra prezenţei 

şcolare nu au fost monitorizate suficient şi sistematic. 

În România, absenţele motivate şi nemotivate de la ore sunt înregistrate 

într-un document şcolar numit catalog. Tot acolo sunt trecute şi notele / 

calificativele pe care elevii le obţin în urma evaluărilor
34

. 

                                                 
33 Legea nr. 61/1993 referitoare la alocaţia de stat pentru copii. 
Art. 5 (1): Copiii peste 7 ani care nu urmează învăţământul obligatoriu conform regulamentelor şcolare 

nu vor primi alocaţia de stat pentru copii; 

Art. 10 (2): Şcolile sunt responsabile pentru plata alocaţiei de stat pentru copiii în vârstă de peste 7 ani. 
34 Regulamentele şcolare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
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Absenţele motivate sunt asociate conceptului de absenteism. Se consideră 

că o absenţă este justificată în următoarele condiţii: 

 elevul se îmbolnăveşte, iar motivul absenţei este explicat printr-un 

certificat medical; 

 diferite boli (temporare sau permanente) care împiedică elevul să 

urmeze orele de Educaţie fizică; elevii sunt scutiţi de participarea la 

aceste ore pe baza unui certificat medical; 

 evenimente sau situaţii de familie excepţionale; în aceste cazuri, 

absenţele sunt înregistrate de către învăţător (la ciclul primar) sau 

diriginte (la gimnaziu şi liceu). 

Doar absenţele motivate nu influenţează primirea alocaţiei pentru copii. 

Dacă un elev depăşeşte 40 de absenţe nemotivate pe lună, conform 

reglementărilor legale, nu va mai avea dreptul la alocaţia pentru copii pe 

luna respectivă. Din această cauză, multe familii sărace, cu precădere cele 

de rromi, deşi îşi trimit copiii la muncă, au grijă ca aceştia să nu depăşească 

numărul legal admis de absenţe pentru a putea beneficia de alocaţie. 

În învăţământul secundar, conform aceloraşi reglementări, depăşirea unui 

număr de 40 de absenţe nemotivate în cursul unui an şcolar conduce la 

exmatricularea elevului; o notificare este trimisă părinţilor după 20 de astfel 

de absenţe. De asemenea, elevul poate fi exmatriculat dacă numărul 

absenţelor depăşeşte 20% din numărul total de ore alocate unei materii în 

curriculum-ul şcolar. În acest caz, notificarea este trimisă părinţilor atunci 

când numărul absenţelor depăşeşte 10%. Pe baza unor argumente serioase, 

părinţii pot solicita şcolii informarea cu privire la absenţele copiilor, pentru 

a preveni, astfel, exmatricularea. 

Unele instituţii şcolare pot adopta măsuri (incluse în planul şcolar) de 

prevenire şi combatere a absenteismului precum şi instituirea unor 

reglementări interne pentru ameliorarea prezenţei şcolare. 

Conform opiniei generale a corpului profesoral, există o legătură directă 

între numărul absenţelor şi rezultatele şcolare. Absenteismul este, de 

asemenea, asociat cu munca copiilor (impusă de către familie sau la 

iniţiativa copilului) şi cu riscul includerii elevului în grupuri pre-

delincvente. 

 



 94 

Contextul din România 

Circumstanţele care facilitează munca copiilor în România sunt: munca 

ilegală, dizabilităţile, familii aflate în situaţii dificile (consum de alcool sau 

droguri, abuz asupra copiilor / violenţă domestică, nivel scăzut de educaţie, 

şomaj), sărăcie, lipsa informaţiilor despre copii, familii, comunităţi. 

 

Statistici naţionale cu privire la absenteismul şcolar 

Inspectoratele şcolare judeţene au obligaţia să efectueze o monitorizare 

regulată a fenomenului absenteismului şcolar sub forma unor rapoarte 

înaintate Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Rezultatele rapoartelor nu se 

constituie în statistici oficiale deschise publicului larg, dar ele reprezintă 

baza politicilor preventive în domeniu. 

Până în prezent, instituţiile specializate nu au realizat cercetări la nivel 

naţional cu privire la absenteismul şcolar. Fenomenul a constituit, 

totuşi, obiectul unor investigaţii în contextul mai larg al cauzelor care 

determină abandonul şcolar. Abandonul şcolar, fiind „forma extremă” 

a absenteismului, reprezintă una dintre priorităţile factorilor de 

decizie din domeniul educaţiei. 

 

Date statistice şi informaţii ştiinţifice despre legăturile dintre 

absenteismul şcolar şi alţi factori semnificativi, precum: 

 

 Rata repetenţiei în primul an al învăţământului post-obligatoriu 

Rata repetenţiei în primul an al liceului sau şcolilor de arte şi meserii în 

perioada 1995-2001 s-a menţinut constantă, după cum indică datele 

următoare: 

 

Rata repetenţiei în primul an al liceului 

1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 

2,3% 2,3% 2,3% 1,6% 1,3% 1,1% 0,9% 
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Rata repetenţiei în primul an al şcolilor de arte şi meserii 

1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 

4,1% 3,9% 4,0% 3,8% 2,7% 2,4% 2,2% 

 

 Rate de tranziţie a elevilor spre învăţământul secundar 

Conform datelor oficiale disponibile, ratele de tranziţie a elevilor spre 

învăţământul secundar în perioada 1992 - 2000 s-au situat între 88,4% – cea 

mai scăzută valoare corespunzând primului an de referinţă – şi 98%. 

 

Rate de tranziţie a elevilor spre învăţământul secundar în perioada 

1992-2000 

 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

88,4% 98,0% 93,6% 94,6% 93,5% 95,4% 95,9% 92,5% 95,1% 

 

Corelaţii recunoscute – din literatura naţională de specialitate – între 

absenteismul şcolar şi munca copiilor 

 

Cercetarea naţională cu privire la munca copiilor
35

 realizată de Institutul 

Naţional de Statistică este o investigaţie complexă care este rezultatul 

înţelegerii cu Organizaţia Internaţională al Muncii (ILO), ca parte a 

Programului pentru eradicarea muncii copiilor (IPECL). 

Cercetarea s-a realizat pe un eşantion reprezentativ de aproximativ 18.000 

familii. Au fost intervievaţi 28.000 de copii cu vârste între 5 şi 17 ani din 

familiile selectate, precum şi părinţii, tutorii sau adulţii care cunoşteau 

situaţia exactă a copiilor incluşi în cercetare. 

                                                 
35 Cercetare naţională asupra activităţii copiilor; versiune preliminară; INS, ILO, 2002. 
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Desfăşurată în perioada octombrie 2000 - septembrie 2001, scopul 

cercetării a fost colectarea datelor cu privire la specificul activităţilor 

copiilor: 

 Urmarea unei forme de educaţie (şcolară sau preşcolară); 

 Activităţi economice (formale sau informale) ca surse de venit în 

bani sau în natură, precum şi orice altă formă de activitate 

economică desfăşurată împreună cu părinţii sau rudele, vecinii sau 

chiar activităţi care nu aduc venit (pe lângă gospodărie, de ex.: 

culesul strugurilor sau fructelor din livezi, hrănirea animalelor); 

 Activităţi în gospodărie (de ex.: măturatul curţii, pregătirea mesei 

pentru membrii familiei, îngrijirea fraţilor mai mici, spălatul 

rufelor, cumpărăturile, curăţenia casei); 

 Activităţi de timp liber: vizionarea programelor TV, lectura unei 

cărţi, jocuri pe calculator etc. 

 

Rezultatele preliminare ale cercetării au oferit informaţii asupra
36

: 

 Numărului de copii în funcţie de vârstă, gen, regiune şi tipurile de 

activităţi economice; 

 Distribuţiei copiilor care desfăşoară activităţi economice în funcţie 

de sex şi categoria de activităţi economice; 

 Distribuţiei copiilor care desfăşoară activităţi economice în funcţie 

de sex şi categoria ocupaţiilor economice; 

 Distribuţiei copiilor care desfăşoară activităţi economice în funcţie 

de sex şi statutul profesional; 

 Distribuţiei copiilor care desfăşoară activităţi economice în funcţie 

de categoria de angajatori; 

 Distribuţiei copiilor care desfăşoară activităţi economice în funcţie 

de regiune şi motivul pentru care copiilor li s-a permis să 

muncească (suplimentarea veniturilor familiei, ajutorul oferit în 

casă, familia nu-şi permite să angajeze pe cineva, alte motive); 

                                                 
36 Munca copiilor rromi, copiii şi familiile lor. Caracteristici socio-culturale şi standarde de viaţă. 
Bucureşti, Editura Ro Media, 2002. 
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 Numărului copiilor care desfăşoară activităţi economice în funcţie 

de vârstă şi efectele posibile în cazul încheierii respectivei activităţi 

(scăderea standardului de viaţă al familiei, familia ajunge sub 

limitele supravieţuirii, afacerea familiei nu poate funcţiona deplin); 

 Distribuţiei copiilor care desfăşoară activităţi gospodăreşti în 

funcţie de numărul de ore alocate zilnic respectivei munci. 

Rezultatele preliminare ale cercetării, publicate deja
37

, nu oferă informaţii 

despre corelaţiile dintre prezenţa la şcoală / absenteism şi activităţile 

desfăşurate de copii (altele decât urmarea unei forme de învăţământ). 

O altă cercetare
38

 asupra muncii copiilor s-a focalizat pe populaţia rromă. 

Rezultatele au evidenţiat tipurile de activităţi desfăşurate de copiii rromi, 

factorii determinanţi şi consecinţele fenomenului. Dintre consecinţele 

muncii copiilor rromi relevate prin cercetare, amintim: 

 Rezultate şcolare slabe; 

 Absenteism, abandon, lipsa oricărei forme de şcolarizare; 

 Dezvoltare fizică deficitară, sănătate precară, accidente; 

 Marginalizare şi excludere socială. 

 

Contextul local 

Fenomenul absenteismului şcolar a fost analizat tangenţial şi prin 

intermediul cercetării asupra şcolarizării copiilor rromi
39

, cercetare care a 

examinat resursele umane şi materiale ale şcolilor la care erau înscrişi 

copiii rromi, etosul şcolar, procentul înscrierii în învăţământul obligatoriu, 

absenteismul şi neşcolarizarea şi cauzele acestora etc. Cercetarea a cuprins 

toate şcolile cu învăţământ obligatoriu din mediul rural în care procentul 

copiilor rromi înscrişi la şcoală era de cel puţin 5%. A fost utilizată o 

metodologie complexă care a combinat metode cantitative şi calitative de 

analiză. 

                                                 
37 Date calculate pe baza informaţiilor din învăţământul liceal la sfârşitul anului şcolar 1995/96, 

1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, şi şcolile profesionale şi de ucenici, 
şcolile postliceale şi şcolile de maiştri la sfârşitul anului şcolar 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 

1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, Institutul Naţional de Statistică, 1996-2002. 
38 Raport naţional asupra dezvoltării umane, România 2001-2002, UNDP, 2002. 
39 Participarea la educaţie a copiilor rromi. Probleme, soluţii, actori. Editura MarLink, Bucureşti, 2002 
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Metodele calitative au constat în interviuri cu copiii rromi, părinţii acestora 

şi cadrele didactice şi au avut ca temă procentul scăzut de şcolarizare a 

copiilor din această minoritate etnică precum şi absenteismul, fenomen care 

într-un număr semnificativ de cazuri a condus la abandon şcolar. 

Analiza cantitativă
40

 a fost realizată în comunităţile rrome rurale din 5 

judeţe (România are în total 41 de judeţe). Un aspect semnificativ din 

punctul de vedere al proiectului YOUNG a fost întâlnit într-un sat cu o 

mare concentraţie de populaţie rromă din judeţul Vaslui. Pe lângă faptul că 

era izolat (localizat la 40 km distanţă faţă de cel mai apropiat oraş), satul 

avea un nivel scăzut de dezvoltare socio-economică, iar populaţia era foarte 

săracă. Aceste fenomene au avut un impact puternic asupra şcolarizării şi 

absenteismului. Astfel, după cum reiese din declaraţiile copiilor şi 

părinţilor, elevii – în special cei cu vârste mai mari de 10-12 ani – nu 

puteau merge la şcoală din mai multe motive: îngrijirea fraţilor mai mici, 

activităţile gospodăreşti pe care trebuiau să le preia în lipsa părinţilor care 

munceau la câmp, activităţi agricole la care participau împreună cu părinţii. 

În general, membrii comunităţii respective nu deţineau nici o proprietate şi 

munceau „cu ziua” la fermele din sat sau din vecinătate pentru a-şi câştiga 

existenţa (de obicei, venitul era plătit în natură). În aceste cazuri, asigurarea 

condiţiilor minime de trai pentru întreaga familie depindea, după cum 

declarau părinţii, şi de munca copiilor. 

Cadrele didactice au menţionat în interviuri multe asemenea cazuri. Mai 

mult, profesorii au atras atenţia asupra unei practici a părinţilor şi anume 

elevii erau împiedicaţi să meargă la şcoală, însă doar în limita absenţelor 

legale pentru a nu pierde dreptul la alocaţia de stat pentru copii, aceasta 

fiind, în multe cazuri, singura sursă de venit în familie. Această practică 

menţionată de profesori, părinţi şi copii deopotrivă este adesea o situaţie 

fericită, pentru că au fost depistate cazuri în care părinţii îşi trimiteau copiii 

sau îi luau cu ei în alte zone decât cele în care locuiau pentru desfăşurarea 

unor activităţi sezoniere (agricultură, creşterea animalelor), astfel încât 

prezenţa şcolară scăzută şi absenteismul mai mult sau mai puţin controlat 

de părinţi se transformau în abandon şcolar. 

Pe lângă sărăcie, o altă cauză a prezenţei şcolare scăzute şi, în cele din 

urmă, a abandonului şcolar, este percepţia pe care unii părinţi o au despre 

rolul şi importanţa educaţiei, percepţie care, în unele cazuri, este indusă şi 

copiilor. Conştienţi de faptul că nu-şi pot permite costurile educaţiei post-

                                                 
40 Înmatricularea copiilor din zonele urbane, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, 2002. 
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obligatorii - singura formă de educaţie care, în percepţia lor asupra 

modelului de succes, permite copilului integrarea socială şi profesională - 

părinţii consideră nefolositor învăţământul obligatoriu din cauză că nu oferă 

formare profesională. 

Aceeaşi cercetare, precum şi un studiu asupra şcolarizării copiilor rromi în 

regiunile urbane, au constatat aceleaşi cauze ale prezenţei şcolare scăzute în 

cazul copiilor rromi care trăiesc în sate din apropierea oraşelor (un sat în 

judeţul Gorj) sau chiar în oraşe (Bucureşti). Muncile în care sunt implicaţi 

copiii sunt diverse, de la cerşit la comerţul stradal, iar în cazul fetelor, la 

prostituţie. În unele situaţii identificate în timpul cercetării, absenteismul nu 

mai este o consecinţă a acţiunii părinţilor care împiedică elevul să meargă 

la şcoală, iar iniţiativa de a se implica în diverse activităţi nu mai este a 

familiei, ci aparţine în întregime copiilor. 

 

 

4.6. Marea Britanie 

 

Accepţiuni asupra absenteismului în Marea Britanie 

Absenteismul şcolar
41

 e un fenomen legat de elevii care frecventează 

învăţământul obligatoriu. În Marea Britanie, învăţământul obligatoriu este 

din clasa I până în clasa a XI-a, antrenând copiii cu vârste cuprinse 

aproximativ între 5 şi 16 ani. 

Pe perioada participării unui copil la formele de învăţământ obligatoriu din 

Marea Britanie, sistemul educaţional recunoaşte două forme de absenţe – 

motivate şi nemotivate. 

 Absenţa motivată. Aceasta reprezintă absenţa de la şcoală într-o 

anumită zi, motivul absenţei fiind notificat şcolii şi acceptat de 

către şcoală. Exemple de absenţe motivate sunt bolile, programările 

la doctor, perioadele de spitalizare. Alte absenţe pot fi motivate la 

libera alegere a şcolii, de exemplu dacă familia merge în vacanţă în 

afara perioadelor de vacanţă şcolară şi stabileşte dinainte acest 

lucru împreună cu reprezentanţii şcolii. Toate absenţele motivate 

trebuie aduse la cunoştinţa şcolii, în prealabil dacă e posibil, de 

                                                 
41 Informaţiile referitoare la acest subiect au fost obţinute de Departamentul pentru Educaţie şi 
Aptitudini, de pe site-ul acestuia: www.dfes.gov.uk 

http://www.dfes.gov.uk/
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către părintele sau tutorele copilului sau de o persoană delegată (de 

exemplu bonă). A se vedea anexa 1 din tabelul 1 pentru definiţia 

absenţelor motivate. 

 Absenţa nemotivată. Aceasta reprezintă absenţa şcolară care nu a 

fost notificată sau aprobată de către şcoală. În această a doua 

categorie sunt incluse absenţele de la şcoală pentru scopuri 

considerate nepotrivite şi cu care şcoala n-a fost de acord şi le-a 

comunicat părintelui / tutorelui. Desigur, anumite absenţe 

nemotivate vor fi motivate atunci când se vor clarifica împrejurările 

în care au avut loc. De exemplu, un copil care lipseşte de la şcoală 

poate fi bolnav, iar părintele / tutorele poate să fi omis să anunţe 

şcoala. 

 Absenteismul şcolar. Toate absenţele nemotivate pot fi 

considerate ca făcând parte din categoria absenteismului şcolar. 

Perspectiva tradiţională asupra fenomenului absenteismului este 

cea referitoare la absenţa unui copil de la şcoală fără ştiinţa 

părintelui sau tutorelui. Totuşi, în ceea ce priveşte Marea Britanie, 

absenţele nemotivate, chiar ignorate sau încurajate de părinţi, 

reprezintă absenteism şcolar. 

 

Contextul din Marea Britanie 

Astăzi, absenteismul şcolar oficial în Marea Britanie este foarte redus 

(absenteismul şcolar la nivel naţional în anul şcolar 2001 / 2002 a fost în 

medie de 0,7% - 0,5% pentru şcoala primară şi 1,1% pentru învăţământul 

secundar). Aceasta este o reflectare a următorilor factori care influenţează 

frecventarea şcolii în Marea Britanie: 

1. O economie relativ prosperă, cu rate înalte de ocupare a forţei de 

muncă; 

2. Frecventarea şcolii este subiect de inspecţie în şcoli, reducerea 

nivelului absenţelor nemotivate fiind o preocupare constantă a 

tuturor şcolilor britanice. 

Vorbim, totuşi, de o medie naţională, astfel încât în unele locuri aceste cifre 

sunt mult mai mari. De asemenea, cifrele de mai sus nu reflectă 

absenteismul “intern”, în cazul căruia copilul poate să nu lipsească întreaga 

zi sau o jumătate de zi, ci doar de la anumite lecţii, după ce şi-a înregistrat 

prezenţa la începutul zilei. 
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Un studiu recent realizat pentru Departamentul pentru Educaţie şi 

Aptitudini de către NFER (National Foundation for Educational Research 

– Fundaţia Naţională pentru Cercetare Şcolară) a relevat că: 

 Mulţi copii au spus că motivul pentru care lipseau de la şcoală era 

plictiseala, iar peste jumătate dintre aceştia nu regretau ulterior 

absenţa. Majoritatea celor care raportau ei înşişi absenţele 

considerau că părinţii lor ar fi nemulţumiţi la descoperirea 

absenţelor. 

 16% dintre elevii cuprinşi în învăţământul secundar recunosc că 

absentează de la şcoală. 

 Unii elevi de şcoală generală au renunţat la absenteism din cauza 

apropierii examenelor sau a posibilităţii ca părinţii lor să fie 

chemaţi în judecată. 

 Elevii din învăţământul secundar sunt mai înclinaţi să-şi atribuie 

absenţele factorilor legaţi de şcoală decât celor legaţi de familie. 

Motivele prezentate au fost diverse, fiind menţionate probleme cu 

lecţiile, cu profesorii, faptul că au fost batjocoriţi / terorizaţi, 

presiunea colegilor şi izolarea socială. 

 Majoritatea reprezentanţilor şi a profesorilor LEA (Local 

Education Authority – Autoritatea Locală pentru Educaţie) credeau 

că elevii cu probleme de absenteism şcolar aveau părinţi care 

considerau şcoala puţin importantă şi de aceea erau mai înclinaţi să 

ignore absenţele copiilor. Unii profesori considerau că acei părinţi 

care nu preţuiesc educaţia şcolară au de multe ori slabe aptitudini 

parentale, ceea ce îi duce la ignorarea sau încurajarea absenţelor 

copiilor. 

 Majoritatea învăţătorilor din şcoala primară consideră că absenţele 

copiilor din clasele I – IV sunt întotdeauna încurajate de părinţi. 

 Numai un număr redus de învăţători de şcoală primară consideră că 

factorii şcolari contribuie la absenteismul şcolar al copiilor din 

aceste clase. 

 Majoritatea reprezentanţilor LEA şi a profesorilor din învăţământul 

secundar consideră că programa şcolară nu este întotdeauna 

potrivită nevoilor elevilor şi de aceea ei nu reuşesc să-i mobilizeze 

pe aceştia în activităţile şcolare. Acest lucru poate duce la probleme 
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legate de absenteism. 

 Toţi reprezentanţii LEA şi mulţi profesori consideră că nivelul de 

calitate al transmiterii informaţiei şcolare are impact asupra 

frecventării orelor de şcoală. 

 

Statistici naţionale cu privire la absenteismul şcolar 

Ratele naţionale de absenteism
42

 în procentaje de jumătăţi de zi absentate 

de la şcoală: 

Toate şcolile din Anglia, 2001 / 2002: 

Absenţe motivate:   6,3% 

Absenţe nemotivate:   0,7% 

Total absenţe:    7,0% 

 

Aceste procente pot fi împărţite astfel: 

Învăţământul primar (primii 6 ani) 

Absenţe motivate:   5,4% 

Absenţe nemotivate:   0,5% 

Total absenţe:    5,9% 

 

Învăţământul secundar (de la al 7-lea până la al 11-lea an de şcoală) 

Absenţe motivate:   7,6% 

Absenţe nemotivate:   1,1% 

Total absenţe:    8,7% 

 

Notă: Deşi pare că avem de-a face cu procentaje reduse de absenţe 

nemotivate, e important să reţinem că vorbim de valori medii. De fapt, în 

anumite arii sau în anumite şcoli, aceste procentaje sunt mult peste media 

                                                 
42 Informaţiile despre acest subiect au fost obţinute de la Departamentul pentru Educaţie şi Aptitudini, 
de pe site-ul instituţiei: www.dfes.gov.uk 
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naţională. 

Datele referitoare la absenteism pot fi obţinute pentru fiecare zonă de 

autoritate şcolară. 

Părinţii primesc aceste date pentru copiii lor în carnetul de note al acestora. 

 

Statistici şi informaţii ştiinţifice referitoare la legătura dintre 

absenteismul şcolar şi anumiţi factori semnificativi precum: 

 

 Prezenţă minimă pentru atingerea unui rezultat şcolar satisfăcător  

E greu de precizat care este prezenţa minimă necesară pentru obţinerea unui 

rezultat şcolar acceptabil, ţinând cont de faptul că pentru elevii cu aptitudini 

intelectuale mai înalte e nevoie de mai puţin timp pentru obţinerea unui 

anumit rezultat. Totuşi, există doi factori care consideră că sunt necesare 

anumite niveluri minime de prezenţă şcolară: 

 Statul a cerut tuturor instituţiilor şcolare cu rate de absenteism 

peste medie să stabilească indici de îmbunătăţire a prezenţei şcolare 

pentru a le aduce la medie; 

 Examenele care se dau la sfârşitul perioadei de învăţământ 

obligatoriu au şi elemente practice. Prin urmare, elevii cu prea 

multe absenţe nu vor fi capabili să realizeze cerinţele activităţii 

practice. 

 

 Rata de eşec şcolar în primul an al învăţământului post-obligatoriu 

În ciuda creşterii foarte importante a procentului tinerilor care frecventează 

învăţământul post-obligatoriu, rata de prezenţă şcolară rămâne sub 

nivelurile din alte ţări europene. 

Actualul guvern doreşte să majoreze participarea tinerilor la învăţământul 

post-obligatoriu, mai ales în rândurile celor provenind din familii sărace, 

care sunt cei mai tentaţi să renunţe la studii. Există acum un program pilot 

(alocaţie pentru continuarea şcolii) într-o serie de zone defavorizate, urbane 

şi rurale, prin care se plăteşte o alocaţie de 30 de lire sterline pe săptămână 

elevilor cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani. Tinerii pot primi, de 

asemenea, stimulente pentru rezultate şcolare şi pentru renunţarea la 
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absenţe. Se testează actualmente patru variante de alocaţie pentru 

continuarea şcolii în zece zone. O evaluare care va folosi metode calitative 

şi cantitative va măsura impactul acestei măsuri. 

 

 Alţi factori 

Legea referitoare la comportamentul antisocial
43

 a intrat în Parlament pe 27 

martie 2003. 

Contracte cu părinţii pentru absenteism şcolar şi conduită reprobabilă, 

notificări emise către părinţi pentru grave deficienţe de comportament ale 

copiilor în şcoală şi notificări de amendă pentru absenteism au fost 

introduse prin această lege în cadrul unui pachet echilibrat de elemente de 

sprijin şi măsuri de sancţionare în scopul întăririi responsabilităţii părinţilor 

pentru prezenţa şcolară a copiilor şi comportamentul lor la şcoală. 

Contractele cu părinţii sunt o măsură nouă, care va permite realizarea de 

acorduri formale între părinţi şi şcoală sau între părinţi şi LEA, acorduri 

prin care fiecare parte precizează paşii pe care-i va urma pentru a asigura 

îmbunătăţirea prezenţei şcolare şi a comportamentului şcolar al copilului. 

Unii părinţi caută ei înşişi asemenea forme de relaţie între ei şi şcoală, în 

timp ce alţii au nevoie de o abordare mai fermă, lucru care e reglementat 

prin Legea referitoare la comportamentul antisocial. 

Notificările către părinţi sunt deja folosite pentru părinţii condamnaţi în 

legătură cu o contravenţie legată de prezenţa la şcoală a copiilor. În 

completarea măsurilor care se pot lua, se permite LEA să ceară în justiţie 

notificări împotriva acelor părinţi ai căror copii au fost exmatriculaţi din 

şcoală pentru grave tare comportamentale. 

În prezent, nu există nici o sancţiune legală ce poate fi aplicată unui părinte 

pentru comportamentul necorespunzător al copilului la şcoală, dar Legea 

referitoare la comportamentul antisocial va modifica această realitate. 

Aceste prevederi se vor adăuga contractelor cu părinţii şi notificărilor către 

părinţi gestionate de către Echipele pentru amendarea comportamentului 

antisocial al elevilor. 

Neputinţa de a asigura prezenţa şcolară regulată a unui copil constituie deja 

                                                 
43 Pentru textul Legii referitoare la comportamentul antisocial şi notele explicative însoţitoare, a se 
vedea adresa de internet http://www.publications.parliament.uk/pa/pabills.htm 

http://www.publications.parliament.uk/pa/pabills.htm
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contravenţie pentru părinţi. 

Notificările de amendă vor oferi o alternativă la condamnările în justiţie şi, 

de asemenea, o modalitate mult mai rapidă şi mai ieftină de a sancţiona 

părinţii care nu încalcă grav legea. Acest lucru ar trebui să ducă la o 

creştere generală a numărului de sancţiuni aplicate, cu consecinţe în 

reducerea absenteismului şcolar. 

Oficiali desemnaţi ai autorităţii şcolare locale, de obicei oficiali pentru 

învăţământ şi asistenţă socială, diriginţi (şi diriginţi adjuncţi şi asistenţi 

autorizaţi de diriginţi), ofiţeri de poliţie şi ofiţeri pentru sprijin comunitar 

vor putea emite amenzi fixe. Neplata amenzii poate duce la condamnarea 

de către de către autoritatea şcolară locală.
44

 

Cercetări realizate la Universitatea Cambridge au arătat că există o legătură 

strânsă între sărăcie şi absenteism şcolar în rândurile copiilor de şcoală 

primară. 

 

Progrese în acţiunea de combatere a absenteismului şcolar 

Recent, peste 20.000 de elevi au fost prinşi în afara şcolii în timpul unor 

raiduri realizate de poliţie. Instituţiile şcolare care raportează niveluri 

ridicate ale absenteismului şcolar vor fi asistate de către guvern. 

Guvernul plănuieşte, de asemenea, să introducă în curând amenzi fixe şi 

contracte statutare cu părinţii care persistă în atitudinea de încurajare a 

absenteismului. Cifrele arată că mai mult de 3.500 de copii prinşi de poliţie 

în timpul orelor de clasă erau însoţiţi de adulţi. 

Guvernul e decis să reducă absenteismul şcolar cu 10% până în 2004. 

Ministrul pentru Tineret şi Aptitudini ale Adulţilor, Ivan Lewis, a spus: 

"Într-un moment în care aproape jumătate dintre copii obţin rezultate 

bune la testele şcolare specifice, numai 8% dintre cei care absentează 

obţin rezultate asemănătoare. Investiţiile în sistemul de învăţământ 

sunt la cel mai ridicat nivel din istorie, iar standardele de predare sunt 

cele mai bune; trebuie să ne asigurăm că fiecare copil profită din plin 

de această situaţie." 

Domnul Lewis a adăugat că “orice absenţă care n-a fost discutată cu 

reprezentanţii şcolii sau autorizată de către şcoală trebuie privită ca 

                                                 
44 De pe website-ul guvernamental http://www.number-10.gov.uk/output/Page3126.asp 

http://www.number-10.gov.uk/output/Page3126.asp
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manifestare a absenteismului şcolar”. 

Alte cifre arată succesul de care s-a bucurat schema de activităţi “Summer 

Plus” în combaterea infracţionalităţii juvenile. Acest program a redus 

infracţionalitatea cu 11%. Cel puţin 34.000 de tineri au beneficiat de 

program în 2002.
45

 

Programul, care vizează tinerii aflaţi în situaţia de a fi implicaţi în activităţi 

infracţionale, oferă o serie de activităţi disponibile celor cu vârste între 8 şi 

19 ani. 

 

Corelaţii recunoscute – din literatura naţională de specialitate – între 

absenteismul şcolar şi munca copiilor 

 

Statistici naţionale referitoare la munca copiilor 

 Pentru anul 2000, Organizaţia Internaţională a Muncii
46

 preconiza 

că nu vor exista copii cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani activi din 

punct de vedere economic în câmpul muncii. 

 Statistici recente publicate de organizaţia Salvaţi Copiii au 

arătat că în jur de 20% dintre copiii de 11 ani şi în jur de 

30% dintre cei de 12 ani sunt angajaţi în mod ilegal, fiind 

slab plătiţi pentru muncile pe care le fac. Aceste cifre au 

fost confirmate de o cercetare similară realizată de MORI 

pentru Congresul Sindicatelor. Cercetări actuale arată, de 

asemenea, că e probabil ca aceste cifre să crească cu 10% 

anual
47

. 

 În anul 2000, 1.821.857 de copii cu vârste cuprinse între 16 

şi 19 ani erau activi din punct de vedere economic. 

 1.787.617 de adolescenţi cu vârste cuprinse între 16 şi 19 

ani sunt activi din punct de vedere economic. 

                                                 
45http://www.socialexclusionunit.gov.uk/publications/reports/html/school_exclu/trhome.htm 

46 Organizaţia Internaţională a Muncii – Biroul de Statistică, Populaţia activă din punct de vedere 
economic în perioada 1950-2010, STAT Working Paper, 1997. 
47 Rachel Donnelly, "Exploatarea muncii copiilor este o problemă socială şi în Marea Britanie", 

www.ireland.com, 28 februarie 2000, <http://www.globalmarch.org/cl-around-the-world/the-abuse-of-
child-labour-is-an-issue-in-britain.html> 

http://www.socialexclusionunit.gov.uk/publications/reports/html/school_exclu/trhome.htm
http://www.ireland.com/
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 Peste 1 milion de copii muncesc ilegal în Marea Britanie, 

conform cercetării întreprinse de Grupul de Acţiune pentru 

Combaterea Sărăciei Copiilor şi Fundaţia Salvaţi Copiii
48

. 

 Referitor la grupul de vârstă 14 – 15 ani, studiile au arătat 

că între 35% şi 50% dintre aceşti copii lucrează. 

 Câteva studii au estimate la 50% numărul copiilor cu vârste 

cuprinse între 13 şi 15 ani care au un serviciu cu jumătate 

de normă, majoritatea dintre ei lucrând ilegal, fără a fi 

înregistraţi.
49

 

 Între 15% şi 26% dintre copiii de 11 ani şi între 36% şi 

66% dintre copiii de 15 ani muncesc. 

 În 1995, nu exista nici un copil cu vârsta cuprinsă între 10 

şi 14 ani activ din punct de vedere economic.
50

  

 Agenda Britanică pentru Copii a făcut referiri la un studiu 

realizat în 1991, care arăta că 40% dintre copiii până în 16 

ani erau prezenţi într-o formă sau alta în câmpul muncii. 

Dintre aceşti copii, 74% erau angajaţi ilegal, iar 25% aveau 

sub 13 ani.
51

 

 Filiala scoţiană a Low Pay Unit (organism însărcinat cu 

studiul salariilor scăzute), a estimat, în urma unui studiu, că 

2 milioane de copii din Marea Britanie muncesc.
52

 

 

Statistici locale
53

 

 Un studiu realizat în nord-estul Angliei de către Low Pay 

Unit a descoperit că un sfert dintre copiii care muncesc au 

                                                 
48 Oficiul Internaţional pentru Muncă, Anuarul referitor la statistica muncii, 2001; Oficiul Internaţional 

pentru Muncă, Anuarul referitor la statistica muncii, 1999. 
49 "Forţa de muncă nevăzută a Marii Britanii", 24 iulie 1998, <http://www.globalmarch.org/cl-around-

the-world/britain-invisible.html> 
50 EFCW, Copii care muncesc în spaţiul european, iunie 1998. 
51 EFCW, Copii care muncesc în spaţiul european, iunie 1998. 
52 UNICEF, Starea copiilor lumii, 1997 <../../virtuallibrary/unicef/the-state-of-world-children-

1997.pdf> 
53 UNICEF, Starea copiilor lumii, 1997 <../../virtuallibrary/unicef/the-state-of-world-children-

1997.pdf>; EFCW, Copii care muncesc în spaţiul european, iunie 1998; Ray Clancy, "Elevii intră în 

câmpul muncii", ziarul Times, 15 mai 1991; ICFTU, Raport pentru Consiliul General al Organizaţiei 
Mondiale a Comerţului, iulie 2000. 
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sub 13 ani. 

 “Armata ascunsă”, un raport realizat de Low Pay Unit şi 

Consiliul Local Birmingham, a analizat activitatea a 

aproape 2.000 de copii cu vârste cuprinse între 10 şi 16 ani 

şi a emis cifra de 43% pentru copiii cuprinşi în câmpul 

muncii, dintre care trei sferturi în mod ilegal. 

 

Note şi observaţii generale 

UNICEF consideră că expansiunea sectorului serviciilor şi cererea de forţă 

de muncă flexibilă a contribuit la extinderea fenomenului muncii copiilor în 

Marea Britanie. 

 

Contextul local din Bradford 

Bradford, oraş şi district metropolitan care include câteva orăşele şi sate, 

are o populaţie de aproape jumătate de milion de persoane. Bradford e o 

regiune industrială, care are şi un oarecare potenţial agricol. Principala 

industrie din Bradford era în mod tradiţional industria textilă, prin 

producţia de ţesături de lână. Alte activităţi s-au dezvoltat în sprijinul 

industriei textile, aşa cum a fost cazul transporturilor, industriei chimice, 

ingineriei. După cel de-al doilea război mondial, creşterea explozivă a 

cererii pentru ţesături a avut drept consecinţă insuficienţa forţei de muncă 

locale, astfel încât regiunea Bradford a apelat pentru forţă de muncă la 

fostele colonii ale Imperiului Britanic, India şi Pakistan. Astăzi, în Bradford 

există o importantă comunitate asiatică, predominant musulmană, care 

numără în jur de 80.000 de persoane. La început, cei care veneau în 

Bradford erau bărbaţi care intenţionau să lucreze pentru o perioadă de timp, 

trimiţând bani familiilor de acasă. Curând însă, au început să-şi aducă 

soţiile şi familiile în Bradford. Această comunitate este acum bine 

implantată în Bradford, cu mulţi imigranţi de a doua, a treia şi chiar a patra 

generaţie. Pe măsură ce industria textilă a decăzut, rata şomajului a crescut, 

conducând la situaţia în care Bradford-ul avea cele mai sărace 

circumscripţii electorale din ţară.
54

 Această tendinţă a fost exacerbată de 

plecarea oamenilor din clasa de mijloc din centrul oraşului şi alte câteva 

                                                 
54 O circumscripţie electorală este cel mai mic district de votare. Fiecare oraş e împărţit în 

circumscripţii electorale şi fiecare circumscripţie electorală alege un consilier care o va reprezenta în 
consiliul local. 
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cartiere în anumite locaţii mai favorabile. Rezultatul este că populaţia din 

anumite zone tinde să fie slab educată şi slab calificată, prin urmare mai 

puţin capabilă să-şi găsească locuri de muncă. Şomajul în aceste zone tinde 

să fie foarte ridicat. Această sărăcie generalizată generează probleme 

sociale; rata infracţionalităţii e ridicată, locuinţele de calitate mai slabă şi 

prost întreţinute. Economia subterană înfloreşte în asemenea zone, sub 

forma traficului de droguri şi a vânzării de obiecte furate. 

În unele părţi din Bradford, populaţia este aproape în totalitate de origine 

asiatică. În unele din aceste regiuni, sărăcia şi lipsurile sunt, de asemenea, 

la cote ridicate. Cauza este faptul că, în mod tradiţional, imigranţii aveau 

slujbe necalificate, prost plătite (care au dispărut în mare parte) sau mici 

magazine care nu aduc venituri prea mari. Izolarea din aceste comunităţi, 

dusă până la situaţia în care unele femei care vieţuiau de mai mulţi ani în 

Marea Britanie nu vorbeau engleza, a exacerbat şi ea problemele din aceste 

zone. Aceasta înseamnă că unii copii încep şcoala ştiind puţin sau deloc 

limba engleză, iar mulţi dintre ei sunt analfabeţi nu doar în engleză, ci şi în 

limbă maternă. 

Nivelurile ridicate ale şomajului şi declinul industriilor importante din 

Bradford au dus la sărăcirea oraşului. Acest lucru s-a reflectat în 

cheltuielile pentru învăţământ, oraşul având unele dintre cele mai mici 

sume cheltuite pe cap de elev din Marea Britanie. Acest lucru a dăunat 

şcolilor. De fapt, actul de învăţământ era considerat aşa de slab calitativ în 

Bradford, încât guvernul a preluat controlul acestuia din mâinile consiliului 

local (Autoritatea Locală pentru Educaţie) şi l-a încredinţat unei firme 

private – SERCO. Privind latura pozitivă a lucrurilor, sistemul de 

învăţământ din Bradford a fost serios restructurat în ultimii ani, trecând de 

la un sistem pe trei niveluri (şcoală primară, şcoală medie şi şcoală 

superioară) la unul structurat pe două niveluri (şcoală primară, şcoală 

secundară), care se potriveşte mai bine curriculum-ului naţional. 

Restructurarea a dus la închiderea unor şcoli, majoritatea vechi şi prost 

reparate şi la construirea unora noi. 

 

Statistici locale referitoare la absenteismul şcolar  

Datele privind absenteismul şcolar în Bradford arată că zona are rate de 

absenţă şcolară peste media naţională. 

Rata absenteismului şcolar în întreaga zonă la nivelul şcolii primare: 6.2%. 
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Rata absenteismului şcolar în întreaga zonă la nivelul şcolii secundare: 

10.4%. 

Aceste date provin din registrele de prezenţă şcolară, care au acelaşi format 

pe întregul teritoriu al Marii Britanii şi prin urmare permit comparaţii 

directe între ratele de absenteism din diverse locuri. Datele de mai sus 

reprezintă valori medii pentru întreaga regiune Bradford, existând variaţii 

de la o şcoală la alta, unele şcoli având valori mai bune decât media 

naţională în ceea ce priveşte absenteismul, în timp ce altele au valori mai 

slabe. 

Rata absenteismului reflectă indicele de pauperitate a unor zone, acolo unde 

sărăcia e cea mai răspândită, înregistrându-se cele mai înalte niveluri ale 

absenteismului şcolar. 

Regiunea Bradford are unele dintre cele mai sărace zone din Marea 

Britanie. De exemplu, din cele 30 de circumscripţii electorale din regiune, 

17 se plasează în primele 10% din punctul de vedere al lipsei de educaţie 

şcolară (un indice care se referă la calitatea educaţiei şcolare primite). 

 

Concluzii 

Principalele motive pentru absenteismul şcolar şi munca minorilor în Marea 

Britanie şi în particular în Bradford sunt: 

 Relaţiile copilului cu şcoala şi în mod specific percepţia copilului 

în ceea ce priveşte adecvarea programei şcolare. 

 Relaţia copilului cu colegii, fie ea pozitivă sau negativă. O relaţie 

negativă poate duce la absenteism, copilul încercând să evite să 

intre în conflict sau să devină ţinta batjocurii colegilor. O relaţie 

pozitivă înseamnă că elevul poate lipsi de la şcoală din dorinţa de 

a-şi imita colegii. 

 Lipsa unor modele pozitive, fie în familie, fie în grupul de prieteni, 

fie în comunitatea locală în general. 

 Percepţia copilului asupra utilităţii generale a educaţiei şcolare. 

Dacă un copil provine dintr-o zonă în care şomajul este şi a fost 

ridicat, acel copil nu va găsi motive de a frecventa şcoala, mai ales 

dacă există o alternativă atractivă în ochii săi (de exemplu, o ocazie 

de a câştiga bani). 
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 Problemele de familie. În faţa unor probleme de familie şi a unor 

probleme sociale întâmpinate de unii copii, frecventarea şcolii 

devine secundară. Copilul fie stă acasă pentru a rezolva problemele 

ce ţin de familie, fie e reţinut acasă de diverşi membri ai familiei. 

 Alte probleme sociale, precum consumul de droguri, alcoolismul, 

infracţionalitatea. 

 În cazul regiunii Bradford, unii tineri lipsesc de la şcoală atunci 

când sunt trimişi în Pakistan pentru motive specifice grupului etnic 

de provenienţă (de exemplu, o căsătorie aranjată de părinţi). 

Se poate spune că multe dintre aceste motive sunt rezultatul direct al 

pauperităţii şi lipsei de şanse. E adevărat că anumite nivel de absenteism 

şcolar există în întreaga regiune Bradford, inclusiv în zone favorizate, ca şi 

pe întregul teritoriu al Marii Britanii. E adevărat, de asemenea, că un anume 

nivel al absenteismului şcolar are cauze sociale. Totuşi, cele mai înalte 

niveluri ale absenteismului şcolar sunt în corelaţie cu zonele în care se 

manifestă cele mai ridicate niveluri ale sărăciei. 
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5. Criterii pentru selectarea experienţelor care urmează 

a fi monitorizate în vederea identificării bunelor 

practici 

 

 

Notă introductivă 

 

Proiectul are în vedere absenteismul şcolar şi munca copiilor. 

Procesul gradual care debutează cu absenteism şcolar şi conduce la 

angajarea în muncă a copiilor poate fi sintetizat în câteva faze importante: 

absenteism şcolar, dezorientare, proces de predare inadecvat, implicarea 

tinerilor în medii de muncă necorespunzătoare şi, eventual, în muncă 

ilegală. 

Prin urmare, vom avea în vedere, cu prioritate, proiectele care se adresează 

acestor probleme şi sugerăm o serie de criterii pentru identificarea 

exemplelor de bună practică. 

Criteriile fundamentale implicate sunt cele identificate de către Comisia 

Europeană cu privire la societatea informaţională: 

 criteriului continuităţii în timp. Proiectele educaţionale de calitate 

vor conţine măsuri care să permită revenirea în orice moment în 

sistemul de educaţie sau formare (creditele profesionale, portofoliul 

de abilităţi etc.); 

 criteriul continuităţii în spaţiu. Acesta se referă la utilizarea plenară 

a formelor de învăţare, de la cea formală la cea informală care 

presupune experimentare directă. 

Criteriile propuse în proiectul YOUNG (pe care le vom prezenta în 

continuare) reprezintă o operaţionalizare a criteriilor directoare stabilite de 

Comisia Europeană şi trebuie considerate punct de referinţă în evaluarea 

ulterioară a experienţelor. 
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Criterii de referinţă 

1. Proiectele analizate să facă referire la forme de disconfort 

social sau excluziune socială. Din punctul de vedere al 

cercetării, este de interes numai neliniştea socială cu baze 

psiho-sociale sau existenţiale, fără a lua în considerare 

condiţiile sociale specifice care fără îndoială determină 

fenomene legate de dezorientare şi absenteism. 

2. Grupurile ţintă să cuprindă categorii de vârstă care, în 

concordanţă cu specificul legislaţiei naţionale, pot participa la 

cursuri de formare în muncă. Ne referim aici la categoriile de 

vârstă cuprinse între 14 şi 18 ani. 

3. Proiectele să beneficieze de o experienţă anterioară de cel puţin 

3 ani şi să dezvolte planuri reale de continuitate în viitorul 

imediat. 

4. Să implice persoane cu experienţă profesională variată şi, de 

dorit, diferite instituţii. 

5. Proiectele să se adreseze unor probleme existente pe plan local, 

instituţii, situaţii sociale şi proiecte care să reflecte tradiţiile 

culturale şi istorice. 

6. Pentru garantarea continuităţii în educaţie şi a accesului la 

oportunităţile educaţionale, proiectele să deţină un sistem 

oficial de credite care să permită utilizarea abilităţilor 

dobândite şi în alte contexte (abilităţi transferabile pe 

orizontală). 

7. Proiectele să se desfăşoare în etape astfel, încât cei formaţi să 

depăşească situaţiile de tranziţie spre angajarea profesională în 

mod gradual şi cu tot sprijinul de care au nevoie. 

 

Atenţie, este necesară dezvoltarea abilităţilor relaţionale şi sociale! 

 

Proiectele care au drept scop combaterea absenteismului şcolar, 

promovarea integrării sociale şi încurajarea participării active a tinerilor 

trebuie să includă caracteristici pedagogice şi metodologice care să vină în 
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întâmpinarea nevoilor tinerilor. 

Un alt aspect deosebit de important pe care proiectele trebuie să îl ia în 

considerare este capacitatea de a propune activităţi prin care să se dezvolte 

abilităţi, cu precădere cele relaţionale şi sociale. 

Astfel, am identificat trei caracteristici necesare atingerii acestor scopuri: 

 Proiectul trebuie să ofere în mod explicit condiţii pentru 

dezvoltarea fizică şi psihică a tinerilor formaţi, pentru a corespunde 

aşteptărilor justificate ale familiilor tinerilor şi pentru a respecta 

proiectele de viaţă pe care tinerii le au, independent de orice 

situaţie în care ei sunt implicaţi. 

 În ceea ce priveşte învăţarea şi formarea, proiectul trebuie să ofere 

oportunităţi de dialog şi implicare în scopul dezvoltării abilităţilor 

tinerilor de a conştientiza şi reflecta asupra lucrurilor noi 

descoperite. De aceea, predarea trebuie să utilizeze în mod creativ 

şi atent atelierele şi grupurile mediate de discuţii pentru ca cel care 

învaţă să se dezvolte ca individualitate socială activă. 

 Desfăşurarea generală a proiectului trebuie să se realizeze în etape 

care să presupună perioade intense de participare, cu relaţionare 

directă, faţă în faţă, dar să includă şi măsuri precum un ghid al 

drepturilor sau oportunităţi de a asculta păreri şi opinii, ca şi 

posibilitatea colaborării dintre beneficiari / grupurile ţintă şi echipa 

de management a proiectului. 
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6. Modelul de chestionar utilizat în cercetare 

 

 

CHESTIONAR PENTRU STRÂNGEREA DE INFORMAŢII 

REFERITOARE LA METODOLOGIILE, INSTRUMENTELE, 

EXPERIENŢELE ŞI BUNELE PRACTICI PENTRU 

COMBATEREA ABSENTEISMULUI ŞCOLAR ŞI MUNCII 

COPIILOR 

 

P.S. Fiecare întrebare poate primi mai multe răspunsuri. 

Marcaţi cu x litera ce corespunde răspunsului pe care doriţi să-l daţi 

 

 

INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 

 

 

1. Numele proiectului ………….…………………….……………....... 

 

2. Durata proiectului: de la ………. până la ………. nr. de luni ..…….. 

 

3. Numele organizaţiei care promovează proiectul ..….…...…………... 

……………………………....………………….……………………...…. 

 

4. Există şi alţi parteneri? (cine sunt ei?) 

…………………………………………….….....................……...……… 

 

5. Oraşul în care are loc proiectul experimental: ………..…….……….. 

…………………………………………….….....................……...…...…. 

 

6. Persoana de contact pentru proiect: nume şi prenume ………………. 

 

7. Alte informaţii despre persoana de contact a proiectului: 

 adresă: 
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…………………………….……………………..............….. 

 telefon / fax: ….……………………………………………… 

 e-mail: ………..…………………………..........……………. 

 

8. Scopurile proiectului (cel mult 15 rânduri) 

…....……………………………………………………...........……….… 

…....…………………………………………...…..................….…….…. 

…....…………………………………………...….......................……….. 

…....………………………………………………..................….………. 

…....……………………………………………………...............………. 

…....……………………………………………………….............……... 

…....…………………………………………………...................………. 

…....…………………………………………………………….………... 

…....………………………………………………………............……… 

…....……………………………………………………………......…….. 

…....…………………………………………………………........……… 

…....…………………………………………………………….………... 

…....………………………………………………………............……… 

…....……………………………………………………………......…….. 

…....…………………………………………………………........……… 

 

9. Descrierea proiectului (cel mult 10 rânduri) 

…....……………………………………………………...........……….… 

…....…………………………………………...…..................….…….…. 

…....…………………………………………...….......................……….. 

…....………………………………………………..................….………. 

…....……………………………………………………...............………. 

…....……………………………………………………….............……... 

…....…………………………………………………...................………. 

…....…………………………………………………………….………... 

…....………………………………………………………............……… 

…....……………………………………………………………......…….. 

 

10. Număr de tineri implicaţi în proiect până la acest moment, împărţiţi în 

grupuri ţintă:  

a. absenteişti ……………………………....………. nr. ……… 

b. elevi cu risc ridicat de absenteism şi care deja sunt în urmă cu 

materia ……...................................…………...... nr. ……… 

c. elevi angrenaţi într-o activitate şcolară normală, dar cu unele 
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probleme ……………………………………..... nr. ………. 

d. elevi angrenaţi într-o activitate şcolară normală .. nr……..… 

 

11. Cum au fost selectaţi elevii pentru proiect? 

a. în colaborare cu serviciile de asistenţă socială (vă rugăm 

precizaţi): ……………………………………………………. 

b. în colaborare cu şcoala (vă rugăm precizaţi): ……………….. 

c. în colaborare cu Şcolile de ucenici şi pregătire profesională (vă 

rugăm precizaţi): …………………………………………….. 

d. în colaborare cu serviciile de consilierea carierei (vă rugăm 

precizaţi): ……………………………………………………. 

e. în colaborare cu centrele de plasare a forţei de muncă (vă 

rugăm precizaţi): ……………………………………………. 

f. în colaborare cu firme, ateliere meşteşugăreşti etc. (vă rugăm 

precizaţi): ……………………………………………………. 

g. în alt mod (vă rugăm precizaţi): …………………………….. 

 

12. Consimţământul beneficiarilor de a lua parte la proiect a fost obţinut 

prin: 

a. interviu 

b. contract de formare 

c. analiza portofoliului de abilităţi 

d. un acord de şcolarizare semnat de către beneficiar cu sau fără 

semnătura familiei 

e. recomandarea unei instituţii de învăţământ 

f. altă modalitate (vă rugăm precizaţi): ………………………… 

 

13. Descrieţi rezultatele cantitative / calitative obţinute până acum: (maxim 

10 rânduri) 

…....……………………………………………………...........……….… 

…....…………………………………………...…..................….…….…. 

…....…………………………………………...….......................……….. 

…....………………………………………………..................….………. 

…....……………………………………………………...............………. 

…....……………………………………………………….............……... 

…....…………………………………………………...................………. 

…....…………………………………………………………….………... 

…....………………………………………………………............……… 

…....……………………………………………………………......…….. 
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14. Indicaţi punctele tari şi punctele slabe ale proiectului: 

a. puncte tari: ……………..…………….…………………..….. 

…………………………………………………………….…. 

b. puncte slabe: ………………………………………………… 

…………………………………………………………….…. 

 

15. Cum este monitorizată / verificată eficienţa proiectului? 

a. gradul de satisfacţie a beneficiarilor 

b. integrarea în curricula şcolară 

c. îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor 

d. modificări pozitive în ceea ce priveşte performanţa, lucrul în 

echipă, motivaţia şi verificabilitatea activităţii corpului didactic  

e. implicarea activă a părinţilor 

f. crearea unei balanţe a aptitudinilor şi a CV-urilor 

g. în alt mod (vă rugăm precizaţi): …...………………………… 

 

16. Până acum, care dintre abordările pe care le-aţi încercat ar putea, în 

opinia dumneavoastră, să fie transferate în mod eficient unor noi 

proiecte de formare care au ca grup ţintă tineri cu risc crescut de 

absenteism şi excluziune socială? 

……………………………………………..………………………… 

……………………………………………..………………………… 

 

17. A fost proiectul dvs. evaluat de unul sau mai multe dintre următoarele 

organisme: instituţii locale, instituţii naţionale, Uniunea Europeană 

etc.? 

a. nu 

b. da (descrieţi felul în care această evaluare a influenţat 

dezvoltarea proiectului) ..…………………………………… 

……………………………………………....……….……… 

 

 

SECŢIUNEA “FORMAREA FORMATORILOR” 

 

 

18. Numărul persoanelor implicate în proiect conform rolurilor deţinute: 

a. profesori: ………………………………………. nr……….. 

b. educatori: ……………………………….……... nr. .……… 
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c. asistenţi sociali: ……………………………...… nr. ………. 

d. consilieri ai carierei: …………………………… nr. ………. 

e. formatori: ………………………………………. nr. …..…... 

f. psihologi: ………………………………………. nr. ………. 

g. alte persoane (vă rugăm precizaţi): .………………………... 

 

19. Precizaţi numărul de ore dedicate formării formatorilor: 

a. formare iniţială: ………………………………..... h ……….. 

b. formare în desfăşurare: ………………………...... h ……….. 

c. formare neinclusă în proiect: ………………….… h ……….. 

 

20. Managementul formării formatorilor: 

A. Metodologiile folosite (indicaţi importanţa relativă în 

procente): 

a. lecţii ţinute de experţi …………….……. % ………. 

b. seminarii şi discuţii de grup organizate în rândurile 

staff-ului ………………..……………… % ……….. 

c. activităţi de formare în domeniu cu tutori sau echipa 

managerială………………………………% ……….. 

d. discuţii obişnuite despre activităţile realizate (cu sau 

fără lider de grup) ………………………. % ………. 

e. altele (vă rugăm precizaţi): …………………..……… 

B. Metode de evaluare folosite: 

a. materiale scrise de autoevaluare 

b. materiale de evaluare elaborate de către organizatorii 

proiectului 

c. chestionare şi alte instrumente referitoare la aprecierea 

utilităţii modulelor de pregătire 

d. documentare asupra muncii depuse bazată pe 

observaţii scrise 

e. altele (vă rugăm specificaţi): ………………………... 

C. Deprinderi însuşite în cadrul formării: 

a. deprinderi pedagogice generale 

b. deprinderi psihologice generale 

c. deprinderi legate de relaţiile din şcoală 

d. deprinderi legate de transmiterea de cunoştinţe şcolare 

şi profesionale 

e. deprinderi de consilierea carierei 

f. deprinderi utile pentru viaţă 
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g. deprinderi legate de reacţiile în caz de urgenţe 

h. deprinderi de lucru în echipă 

i. deprinderi legate de documentarea activităţii 

j. deprinderi legate de relaţiile cu instituţiile şi cu alţi 

parteneri 

k. deprinderi legate de monitorizarea diverselor procese 

din proiect 

l. alte deprinderi (vă rugăm precizaţi): …………….…. 

 

21. Tipul de suport psihologic / pedagogic oferit de către formatori: 

a. consultanţă din partea experţilor la cererea formatorilor (număr 

de ore pe an) 

b. informaţii oferite de experţi în timpul diferitelor faze ale 

formării (număr de ore pe an şi frecvenţă) 

c. nu s-a oferit suport psiho-pedagogic 

d. suport psiho-pedagogic informal 

e. altă situaţie (vă rugăm precizaţi): ……………............………. 

 

 

SECŢIUNEA “FORMAREA BENEFICIARILOR” 

 

 

22. Ce metodologii au fost folosite pentru formarea beneficiarilor? 

a. cursuri de alfabetizare 

b. educaţie în contexte specifice 

c. ateliere de lucru 

d. formare profesională pe termen lung 

e. altă metodologie (vă rugăm precizaţi): ..………….…………. 

 

23. Se au în vedere instrumente individualizate de sprijin pentru proiect? 

a. da (vă rugăm precizaţi): …..........…………….……………… 

b. nu 

 

24. Proiectul se foloseşte de instrumente bazate pe folosirea computerului? 

a. da (vă rugăm precizaţi): …..………….......................……….. 

b. nu 

 

25. Pregătirea formării include vreuna dintre activităţile următoare? 

a. activităţi directe tip “faţă în faţă” 
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b. activităţi în grupuri mici (1-4 elevi) 

c. activităţi în grupuri de mărime medie (5-12 elevi) 

d. activităţi în grupuri mari (peste 12 elevi) 

e. laboratoare / activităţi de rezolvare a problemelor 

f. cunoştinţe dobândite în interiorul grupului de colegi (peer 

education) 

g. alternarea de sesiuni scurte cu sesiuni lungi de formare 

h. teste de evaluare 

i. alte activităţi (vă rugăm precizaţi): …………………..……… 

 

26. Cum e organizată activitatea tutorilor în ceea ce-i priveşte pe elevi: 

a. acelaşi tutor pentru a perioadă lungă de timp 

b. câţiva tutori pentru perioade scurte 

c. câţiva tutori pentru perioade lungi 

d. sistem combinat 

e. nu sunt prevăzuţi tutori în proiect. 

 

27. Tipuri de activităţi de formare: 

a. teoretice ……………….…..  multe …  câteva …  absente 

(vă rugăm precizaţi tipul):..…………………….……………. 

b. practice / laboratoare ….…  multe …  câteva …  absente 

(vă rugăm precizaţi tipul): …………………..….…………… 

c. practice / metoda umbrei .…  multe ...  câteva ...  absente 

(vă rugăm precizaţi tipul): …………………………..………. 

d. de relaxare (timpul liber) ….  multe ...  câteva …  absente 

(vă rugăm precizaţi tipul): …………………………………… 

 

28. Mijloace de recunoaştere şi certificare a creditelor obţinute în urma 

formării: 

a. teste / examene 

b. testare practică pe teren 

c. certificat de frecventare a cursurilor legate de experienţa în 

câmpul muncii 

d. “bilan des compétences” / bilanţul competenţelor 

e. altul (vă rugăm precizaţi): …………………………………… 

 

 

SECŢIUNEA “ACTIVITĂŢI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE” 
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29. Durata medie a activităţilor de consiliere pentru fiecare beneficiar ….. 

 

30. Cum e organizată consilierea în fazele următoare ale proiectului 

(maxim 10 rânduri) 

a. începutul proiectului 

…....……………………………………………………...........……….… 

…....…………………………………………...…..................….…….…. 

…....…………………………………………...….......................……….. 

…....………………………………………………..................….………. 

…....……………………………………………………...............………. 

…....……………………………………………………….............……... 

…....…………………………………………………...................………. 

…....…………………………………………………………….………... 

…....………………………………………………………............……… 

…....……………………………………………………………......…….. 

 

b. desfăşurarea proiectului 

…....……………………………………………………...........……….… 

…....…………………………………………...…..................….…….…. 

…....…………………………………………...….......................……….. 

…....………………………………………………..................….………. 

…....……………………………………………………...............………. 

…....……………………………………………………….............……... 

…....…………………………………………………...................………. 

…....…………………………………………………………….………... 

…....………………………………………………………............……… 

…....……………………………………………………………......…….. 

 

c. sfârşitul proiectului 

…....……………………………………………………...........……….… 

…....…………………………………………...…..................….…….…. 

…....…………………………………………...….......................……….. 

…....………………………………………………..................….………. 

…....……………………………………………………...............………. 

…....……………………………………………………….............……... 

…....…………………………………………………...................………. 

…....…………………………………………………………….………... 

…....………………………………………………………............……… 
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…....……………………………………………………………......…….. 

 

31. Care dintre următoarele activităţi / servicii de consiliere sunt oferite în 

proiect? 

a. informare (vă rugăm precizaţi): ……………………………... 

……………………………………………………………..… 

b. consultanţă (vă rugăm precizaţi): .…………………………… 

……………………………………………………………………. 

c. formare (vă rugăm precizaţi): ……………………..………… 

……………………………………………………………………. 

d. metoda umbrei / consiliere în timpul unei experienţe concrete 

în câmpul muncii, protejată dar nesimulată (vă rugăm 

precizaţi): ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

e. altele (vă rugăm precizaţi): …….……………………………. 

…………………………………………………………..……….. 

 

32. Ce instrumente sunt folosite în procesul de consiliere (de exemplu 

portofoliu de abilităţi, evaluarea aptitudinilor, intereselor etc.)? 

…………………………….………………………………………….. 

………………………………………………………………………… 

 

33. Există alte persoane implicate înainte / în timpul / după perioada de 

sprijin pentru beneficiari? 

a. nici una 

b. familia (sau un adult cu rol important în viaţa adolescentului) 

c. grupul de colegi 

d. alţi profesori 

e. alte persoane (vă rugăm precizaţi): …………………..……… 

 

34. În ce mod se implică aceste persoane? ………………………..……… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

35. Acţiunile specifice sunt legate de nevoile individuale ale beneficiarilor 

implicaţi? 

a. da (vă rugăm precizaţi în ce fel) …………………………..… 

b. nu 
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36. Conţine proiectul acţiuni specifice legate de diferenţele etnice, culturale 

sau lingvistice dintre beneficiari? 

a. da (vă rugăm precizaţi în ce fel): ……………………………. 

b. nu 

 

37. Conţine proiectul activităţi menite să încurajeze dezvoltarea 

următoarelor abilităţi sociale? 

a. capacitatea de gândire creativă …..  mult ..  puţin ..  deloc 

(vă rugăm precizaţi în ce fel): .………………….…..………. 

b. capacitatea de a verbaliza gândurile .  mult .  puţin .  deloc 

(vă rugăm precizaţi în ce fel): …....…………………..……… 

c. capacitatea de gândire critică …....  mult ..  puţin ..  deloc 

(vă rugăm precizaţi în ce fel): .......………………………….. 

d. capacitatea de a rezolva probleme şi găsi soluţii 

 mult ..  puţin ..  deloc (vă rugăm precizaţi în ce fel): …... 

e. capacitatea de a lua decizii …....  mult ...  puţin ...  deloc 

(vă rugăm precizaţi în ce fel): ……....……………………….. 

f. capacitatea de conştientizare şi autoevaluare 

 mult ..  puţin ..  deloc (vă rugăm precizaţi în ce fel): ..…. 

g. capacitatea de exprimare şi gestionare a emoţiilor 

 mult ..  puţin ..  deloc (vă rugăm precizaţi în ce fel): ..…. 

h. capacitatea de a face faţă stresului şi de dominare a temerilor 

 mult ..  puţin ..  deloc (vă rugăm precizaţi în ce fel): ..…. 

i. deţinerea şi folosirea capacităţii de a fi empatic 

 mult ..  puţin ..  deloc (vă rugăm precizaţi în ce fel): ..…. 

 

 

SECŢIUNEA “PLASAREA FORŢEI DE MUNCĂ” 

 

 

38. Se oferă programe de formarea beneficiarilor? 

a. da (vă rugăm precizaţi): ……………………………………… 

b. nu 

 

39. Cum se produce contactul şi implicarea structurilor în cazul acestor 

programe? 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………..…. 
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40. Cerinţele minime ale unor asemenea structuri sunt legate de 

următoarele: 

a. locurile de muncă disponibile şi siguranţa lor (vă rugăm 

precizaţi) ..…………………………………………………… 

b. resurse umane (vă rugăm precizaţi): ………………………… 

………………………………………………………………….... 

c. echipamente (vă rugăm precizaţi): …………………………... 

…………………………………………………………………… 

d. cunoştinţe de specialitate oferite (vă rugăm precizaţi): ……… 

……………………………………………………………………. 

e. capacitatea de abordare (vă rugăm precizaţi): ……………….. 

……………………………………………………………………. 

f. nu există cerinţe minime (vă rugăm precizaţi): .……………... 

…………………………………………………………………… 

g. alte cerinţe (vă rugăm precizaţi): …………………..………… 

…………………………………………………………………… 

 

41. Ce metode şi instrumente aţi folosit pentru a încuraja plasarea forţei de 

muncă? 

…………………………………..……………………….…………… 

……………………………………………………………………..…. 

 

42. Alte comentarii: ..………………………………………………..…… 

………………………………………………………………..………. 
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7. Prezentarea proiectelor selectate din România 

 

 

7.1. Proiectul: Program pilot de intervenţie prin sistemul Zone 

Prioritare de Educaţie (ZEP) 

 

Context 

Aria în care se desfăşoară proiectul este reprezentată de un cartier periferic 

al oraşului Giurgiu. Principalele caracteristici ale acestuia sunt următoarele: 

 defavorizare socio-economică severă (grad accentuat de sărăcie, la 

limita subzistenţei, care afectează un număr important de familii; 

populaţie cu un nivel redus de instruire şi ocupare; condiţii precare de 

locuit); 

 importantă concentrare a populaţiei de etnie rromă. 

 

Parteneri 

- Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) 

- UNICEF 

- Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu 

- Casa Corpului Didactic – Giurgiu 

- Autorităţi locale (Primăria Municipiului Giurgiu, Prefectura 

Judeţului Giurgiu) 

- ONG-uri active în domeniul educaţiei interculturale rrome şi 

nerrome 
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Principiile generale ale proiectului: 

- adaptarea ofertei educaţionale la nevoile elevilor care aparţin unor 

grupuri defavorizate socio-economic, urmărindu-se 

compatibilizarea ieşirilor din sistemul ZEP cu cele ale sistemului 

obişnuit pentru nivelul corespunzător de educaţie; 

- combaterea oricărei forme de excludere socială prin intervenţii 

educaţionale de discriminare pozitivă ; 

- îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale sub aspectul 

conţinuturilor (curriculum), mijloacelor (materiale didactice) şi 

condiţiilor de învăţare (infrastructură şcolară); 

- activarea (responsabilizarea şi implicarea) tuturor actorilor cheie 

la nivelul comunităţii (părinţi, autorităţi publice, organizaţii ale 

societăţii civile, sectorul privat) în toate deciziile de la nivelul 

unităţii şcolare. 

 

Valorile principale promovate de proiect: 

- egalitatea şanselor de acces; 

- parteneriatul între actorii cheie; 

- transparenţa serviciilor educaţionale. 

 

Dimensiuni de intervenţie: 

- formare (cadre didactice, manageri şcolari); 

- dezvoltare de curriculum (pentru clasa ZEP şi pentru clasele de 

recuperare); 

- infrastructură şcolară (reabilitare spaţii şcolare, mobilier, materiale 

didactice şi echipamente, cărţi etc.); 

- dezvoltare şi parteneriat comunitar (părinţi, autorităţi publice 

locale, companii private, ONG-uri); 

- protecţie socială (elevi din clasele ZEP şi ceilalţi elevi ai şcolii). 
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Populaţia ţintă 

Proiectul, implementat în cadrul Şcolii generale nr. 3, Giurgiu - se 

adresează : 

i) tuturor elevilor înmatriculaţi la unitatea şcolară selectată; 

ii) unor categorii speciale de copii proveniţi din medii familiale 

defavorizate socio-economic: 

 copii în vârstă de 11-16 ani neşcolarizaţi sau care au abandonat 

de peste 2 ani şcoala în ciclul primar (primul grup ţintă); pentru 

aceştia a fost creată o clasă de recuperare de nivel primar; 

 elevi care au abandonat şcoala în ciclul gimnazial (sau la 

finalul ciclului primar) de peste 2 ani (al doilea grup ţintă); 

pentru acest grup este în curs de constituire o clasă de 

recuperare de nivel gimnazial; 

 elevi cu risc major de eşec şcolar datorită defavorizării socio-

economice, copii neşcolarizaţi în vârstă de până la 10 ani sau 

elevi care au abandonat clasa I de mai puţin de 2 ani (al treilea 

grup ţintă), integraţi în sistemul ZEP, ca sistem paralel la cel 

obişnuit. 

 

Componenta curriculară ZEP 

Curriculum-ul elaborat este simplificat, eliberat de unele trăsături 

academice (rămase în programele şcolare prin inerţia tradiţiei), orientat spre 

ceea ce se întâmplă dincolo de şcoală (ca realităţi de viaţă şi ca nevoi ale 

pieţei muncii), racordat la profilul de formare şi competenţelor-cheie din 

documentele europene 2002
55

. Pentru dezvoltarea planurilor cadru au fost 

preluate următoarele domenii: competenţele de comunicare, competenţele 

din domeniul matematicii, ştiinţelor şi tehnologiilor, cele interpersonale şi 

                                                 
55 Implementarea obiectivului “Educaţie şi Formare 2010”. Anexa 2 revăzută, Grupul de lucru 

„Deprinderi de bază, începerea unei afaceri şi limbi străine”, Raport de progres, Comisia Europeană, 
Direcţia Generală pentru Educaţie şi Cultură, noiembrie 2003. Documentul decupează 8 domenii de 

competenţe-cheie, respectiv comunicare în limba maternă, comunicare în limbi moderne, matematică - 

ştiinţe - tehnologii, competenţe civice şi interpersonale, tehnologia informaţiei şi a comunicării, 
educaţia antreprenorială, educaţia permanentă, competenţe culturale (cultură generală). Competenţele 

sunt prezentate ca ansambluri de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini care urmează să fie formate până la 

finele şcolarităţii obligatorii. Documentul nu are caracter obligatoriu, ci doar de recomandare pentru 
ţările membre. 
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civice, cele denumite în documentele europene competenţe de cultură 

generală (“competenţe culturale”, redenumite în planul-cadru elaborat ca 

expresive şi dezvoltate prin disciplinele educaţie muzicală, educaţie 

plastică, educaţie fizică), precum şi competenţele din domeniile 

tehnologiilor informatice şi de comunicare (TIC), educaţiei permanente şi 

educaţiei antreprenoriale. 

 

Perspective de dezvoltare 

 Preluarea curriculum-ului elaborat în cadrul proiectului la nivelul 

sistemului de educaţie în vederea dezvoltării programelor de recuperare 

pentru copiii neşcolarizaţi şi pentru elevii care au abandonat şcoala 

înainte de absolvirea învăţământului obligatoriu. 

 Extinderea programului de intervenţie prin sistemul ZEP la nivelul 

altor şcoli / arii / comunităţi. 

 

S-a decis testarea în cadrul proiectului ZEP a următorilor itemi din 

manualul YOUNG – Bune practici: 

 

Item: Sugestii de alocare a spaţiului / timpului pentru evenimente care să 

fie dezvoltate şi implementate (parţial) de către copiii cu nevoi speciale, în 

cadrul unui program susţinut de autorităţile locale (A2) 

Activităţi Mijloace 

Decembrie 2004 

Organizarea serbării de Crăciun 

Copiii implicaţi în proiectul ZEP au organizat 

cu ajutorul profesorilor, părinţilor şi a experţilor 

de proiect o serbare de Crăciun. Ei ai ales tema 

serbării, cântecele, poeziile (unele dintre acestea 

cu specific rromani), zilele şi numărul 

repetiţiilor 

 

 100 copii (6-14 ani) 

 8 cadre didactice 

(învăţământ primar 

şi gimnazial) 

 30 părinţi 

 6 experţi (echipa de 

management a 

proiectului) 

 

Item: Elaborarea unor suporturi de curs şi susţinerea unor sesiuni de 

formare pentru sprijinirea programului individual de consiliere pentru 

copiii cu nevoi speciale (A3) 
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Activităţi Mijloace 

August - Decembrie 2004 

Programă şcolară şi Materiale auxiliare pentru 

activităţi de consiliere şi orientare 

Experţii în consiliere şi orientare au elaborat 

documente ale curriculum-ului şcolar pentru 

Consiliere şi Orientare care au fost apoi 

aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

(curriculum alternativ pentru ciclurile primar şi 

gimnazial şi pentru clasele de recuperare 

înfiinţate; materiale auxiliare cuprinzând 

sugestii de activităţi şi exerciţii pentru 

implementarea curriculum-ului) 

 

 2 experţi în 

consiliere şi 

orientare 

 8 cadre didactice au 

oferit sugestii cu 

privire la elaborarea 

curriculum-ului, 

pentru ca acesta să 

corespundă nevoilor 

individuale şi 

psihologice ale 

copiilor din clasele 

ZEP şi recuperare 

 

Item: Crearea unui cadru şcolar adecvat activităţilor de reintegrare 

şcolară: implicarea directă a elevilor în crearea, construirea, decorarea şi 

menţinerea unui ambient plăcut în care să se desfăşoare activităţile 

şcolare (B3) 

Activităţi Mijloace 

Anul şcolar 2004-2005 

Decorarea şcolii, a claselor şi îngrijirea 

spaţiilor verzi 

Copiii au decorat sălile de clasă cu desene, 

picturi, obiecte manufacturate. Cadrele didactice 

au organizat munca elevilor, autorităţile locale 

au oferit fonduri pentru renovarea şcolii, 

înfiinţarea unui atelier de croitorie, deschiderea 

unui Centru pentru Părinţi. Părinţii s-au implicat 

în amenajarea şi îngrijirea spaţiilor verzi din 

curtea şcolii 

 

 100 copii (6-14 ani) 

 10 cadre didactice 

(învăţământ primar 

şi gimnazial) 

 autorităţile locale 

(Primăria Giurgiu) 

 10 părinţi 

 

Item: Participarea la grupuri de discuţii moderate de experţi pe teme 

pedagogice, psihologice sau de organizare a muncii (B3) 

Activităţi Mijloace 

Anul şcolar 2004-2005 

Grupuri de discuţii şi Pachet de resurse pentru 

părinţi 

 

 10-30 părinţi au 

participat la 
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Părinţii au participat la 10 sesiuni de discuţii pe 

teme de rezolvarea conflictelor, comunicare, 

reintegrare şcolară şi socială 

Au fost alcătuite grupuri mixte (părinţi şi copii), 

care au participat la discuţii pe teme de eşec şi 

abandon şcolar, educaţie interculturală. 

Moderatorii au condus discuţiile şi au sintetizat 

concluziile relevante cu privire la utilitatea 

proiectului, managementul conflictelor, 

prevenirea abandonului şi eşecului şcolar, 

ameliorarea relaţiei părinţi - copii - şcoală. A 

fost elaborat şi un pachet de resurse pentru 

părinţi, care cuprinde informaţii, activităţi şi 

exerciţii pe temele menţionate 

grupurile de discuţii 

 10 copii 

 6 experţi / 

moderatori 

 

 

7.2. Proiectul: Reducerea muncii copiilor, a exploatării sexuale şi 

a traficului de copii în judeţele Iaşi, Botoşani şi Suceava 

 

1. Situaţia iniţială 

În urma unei evaluări realizate de către ofiţerii de prevenire din cadrul 

Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi, s-a constatat că mulţi locuitori din 

judeţ trăiesc un sentiment de insecuritate. Nesiguranţa cetăţenilor este 

generată de agresivitatea verbală şi de atitudinea grupurilor de adolescenţi 

şi tineri care, în lipsa unor alternative de petrecere a timpului liber, îşi fac 

simţită prezenţa în imediata apropiere a imobilelor locuite şi a căilor de 

acces către acestea. În multe situaţii, din aceste grupări se desprind ulterior 

aşa-zisele găşti de cartier, tinerii încercând să-şi regăsească identitatea prin 

aderarea la modele negative. 

 

2. Scopuri generale 

Pe lângă implicarea minorilor în activităţi sportive şi educarea lor pentru un 

cadru de normalitate, un alt obiectiv propus a fost acela de a îmbunătăţi 

imaginea poliţistului în rândul tinerilor şi a populaţiei în general. S-a 

urmărit acest lucru prin implicarea directă în program a poliţiştilor de 
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proximitate, printre atribuţiile cărora se numără şi contactul direct cu 

populaţia, implicarea în acţiuni menite să ducă la creşterea gradului de 

siguranţă în municipiul Iaşi. 

 

3. Obiective 

a. scăderea numărului de participanţi minori şi tineri la săvârşirea 

de acte antisociale; 

b. întărirea climatului de siguranţă în cartiere; 

c. identificarea, recuperarea şi integrarea socială a tinerilor cu 

vârsta cuprinsă între 12 şi 16 ani, cu comportament delincvent 

sau pre-delincvent; 

d. educarea tinerilor în vederea responsabilizării şi conştientizării 

repercusiunilor negative rezultate ca urmare a 

comportamentelor delincvente şi pre-delincvente; 

e. identificarea cazurilor de minori aflaţi în risc social şi 

transmiterea acestor cazuri partenerilor guvernamentali şi non-

guvernamentali care le pot oferi suport; 

f. responsabilizarea comunităţii şi instituţiilor cu privire la 

procesul formativ-educativ al tinerilor. 

 

4. Activităţi 

a. Înainte de Napoli 

Proiectul a început după întâlnirea de la Napoli, în luna octombrie 2004. 

b. După Napoli 

 

Item: Activităţi sportive individuale sau de grup şi alte activităţi de 

echipă care dezvoltă spiritul competiţional (A3) 

Acţiuni Mijloace 

Octombrie 2004 

Realizarea seminariilor pentru 

 

Seminarii de pregătire la care au 
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pregătirea voluntarilor, a studenţilor 

de la Facultatea de Educaţie Fizică 

şi Sport şi a poliţiştilor de 

proximitate. 

fost invitaţi formatori specialişti 

în psihologia vârstelor care au 

realizat portretul personalităţii 

adolescenţilor. 

Noiembrie 2004 – Februarie 2005  

Formarea echipelor de fotbal, 

organizarea şedinţelor de 

antrenament şi a competiţiilor 

sportive între echipele din acelaşi 

cartier în vederea selectării 

echipelor care vor participa în 

competiţia de la nivelul oraşului. 

S-au format câte 5 – 6 echipe de 

fotbal la nivelul celor 5 secţii de 

poliţie din Iaşi, implicându-se, 

astfel, un număr de 250 de elevi 

organizaţi în 30 echipe de fotbal. 

 

Parteneriate încheiate cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 

pentru desfăşurarea activităţilor 

sportive în incinta sălilor de sport 

şi Facultatea de Educaţie Fizică 

şi Sport pentru ca studenţii să 

activeze ca antrenori pentru 

echipele formate şi, astfel, să îşi 

realizeze şi practica necesară. 

Noiembrie 2004 – Februarie 2005 

În paralel cu activităţile sportive de 

petrecere a timpului liber au fost 

organizate cu aceiaşi beneficiari şi 

alte activităţi specifice educaţiei 

non-formale. 

 

Întâlniri bisăptămânale organizate 

la sfârşitul săptămânii. 

Parteneriat cu Asociaţia 

Alternative Sociale, care a 

participat cu 20 voluntari pentru a 

realiza activităţile non-formale, 

pentru a identifica tinerii cu 

probleme, pentru a colabora 

împreună cu poliţiştii de 

proximitate în vederea 

transmiterii cazurilor cu probleme 

serviciilor specializate locale. 

Februarie – Aprilie 2005 

Organizarea şi desfăşurarea 

competiţiei de fotbal la nivel de 

oraş între echipele câştigătoare de 

la nivelul fiecărui cartier 

participant. La finalul 

 

Parteneriatul cu Direcţia de Sport 

Iaşi şi cu Asociaţia Judeţeana de 

Fotbal Iaşi a facilitat desfăşurarea 

unor meciuri importante în incinta 

Sălii Sporturilor din Iaşi precum 
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campionatului s-a organizat o 

festivitate de premiere a echipelor 

câştigătoare şi a tinerilor care s-au 

remarcat de-a lungul derulării 

proiectului printr-un comportament 

pro-social deosebit atât pe terenul 

de fotbal, cât şi în cadrul celorlalte 

activităţi. 

şi asigurarea unor condiţii optime 

pentru derularea competiţiei 

(medici, arbitrii etc.). 

Octombrie – Iunie 2005 

Monitorizare, evaluare şi raportare 

intermediară şi finală asupra 

derulării activităţilor proiectului. 

 

Întâlniri lunare pentru analiza 

activităţilor proiectului, vizite de 

monitorizare, întocmirea fişelor 

de activitate de către voluntari, 

întocmirea rapoartelor narative 

(intermediar şi final) de către 

Inspectoratul de Poliţie Judeţeană 

Iaşi. 

Octombrie – Iunie 2005 

Promovarea proiectului în rândul 

comunităţii prin intermediul 

mijloacelor mass-media locale şi 

acţiuni de strângere de fonduri în 

vederea asigurării echipamentelor şi 

substanţelor nutritive pentru copii 

etc. 

 

Conferinţe şi comunicate de 

presă, participarea la emisiuni 

radio şi TV. 

Obţinerea de sponsorizări de la 

agenţi economici ieşeni. 

 

5. Rezultatele experimentului 

- 250 elevi au fost organizaţi în 30 de echipe de fotbal; 

- Aproximativ 600 de alţi tineri (colegi, prieteni ai beneficiarilor 

direcţi) s-au alăturat echipelor de fotbal pentru a le susţine; 

- Schimbarea atitudinii reticente a tinerilor faţă de poliţiştii de 

proximitate într-una pozitivă – poliţistul a devenit membru al 

echipei tinerilor şi partenerul acestora, nu doar un simplu 

lucrător de poliţie; 
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- Datorită faptului că pe parcursul derulării proiectului numărul 

tinerilor care s-au alăturat activităţilor a crescut, s-a demonstrat 

că aceştia sunt interesaţi de a se implica în activităţi pro-sociale 

de petrecere a timpului liber, dacă ele există şi sunt organizate 

într-un mediu captivant pentru ei; 

- Părinţii, cadrele didactice şi cetăţenii care au aflat de program 

au exprimat aprecieri pozitive la adresa acestuia şi dorinţa ca 

astfel de programe să fie organizate mai des şi cu implicarea 

autorităţilor locale pentru amenajarea spaţiilor de petrecere a 

timpului liber în fiecare cartier; 

- Părinţii beneficiarilor direcţi au constatat îmbunătăţirea 

comportamentului tinerilor în cadrul familiei şi şcolii; 

- Comunitatea locală a fost informată despre rezultatele 

proiectului cu ajutorul mass-media locale; în urma 

monitorizării apariţiilor media, s-a constatat că s-au scris până 

în prezent 70 de articole, iar subiectul proiectului a fost abordat 

în cadrul a 15 emisiuni radio şi TV; 

- Deşi programul a fost creat iniţial pentru a se derula doar pe 

raza municipiului Iaşi, poliţiştii din localităţile Paşcani, Hârlău 

şi Târgu Frumos au solicitat ca în cadrul acestui proiect să fie 

incluşi şi tinerii din localităţile lor, întrucât aceştia, aflând de 

existenţa programului, şi-au manifestat dorinţa de a participa la 

activităţile sportive şi la campionatul ce urma să fie organizat 

în a doua parte a proiectului; 

- Posibilitatea de replicare a programului – deja dovedită prin 

extinderea la alte localităţi din judeţ neprevăzute iniţial – este 

un alt argument pentru rezultatele pozitive ale experimentului. 
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8. Răspunsuri la chestionar ale coordonatorilor 

proiectelor selectate din România 

 

 

8.1. Proiectul: Program pilot de intervenţie prin sistemul ZEP 

 

CHESTIONAR PENTRU STRÂNGEREA DE INFORMAŢII 

REFERITOARE LA METODOLOGIILE, INSTRUMENTELE, 

EXPERIENŢELE ŞI BUNELE PRACTICI PENTRU 

COMBATEREA ABSENTEISMULUI ŞCOLAR ŞI MUNCII 

COPIILOR 

 

 

INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 

 

 

1. Numele proiectului: Programul pilot de intervenţie prin sistemul 

ZEP (Zone Prioritare de Educaţie). 

 

2. Durata proiectului: din ianuarie 2003 până în octombrie 2004 nr. de 

luni 22 

 

3. Numele organizaţiei care promovează proiectul: Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei (ISE), Ministerul Educaţiei şi Cercetării, UNICEF 

(finanţare) 
 

4. Există şi alţi parteneri? (cine sunt ei?): Autorităţile locale 

 

5. Oraşul în care are loc proiectul experimental: Giurgiu 

 

6. Persoana de contact pentru proiect: nume şi prenume Mihaela JIGĂU 

 



 137 

7. Alte informaţii despre persoana de contact a proiectului: 

 adresă: str. Ştirbei Vodă nr. 37, Bucureşti, România 

 telefon / fax: tel: 021 3158705, Fax: 021 3121447 

 e-mail: mihaela.j@ise.ro 

 

8. Scopurile proiectului (cel mult 15 rânduri) 

Prevenirea şi ameliorarea situaţiilor de abandon şcolar şi de 

nefrecventare a şcolii. Ne preocupă, de asemenea, integrarea socială 

a copiilor din zone economice defavorizate. 

 

9. Descrierea proiectului (cel mult 10 rânduri) 

Paradigma sub care se desfăşoară programul este “discriminarea 

pozitivă“. Acest lucru înseamnă că şcoala pilot a fost înzestrată cu 

resurse umane şi materiale suplimentare pentru copiii cu nevoi 

educaţionale speciale. 

Conceptul principal este cel de “zonă cu prioritate educaţională 

(ZEP)”. Aceasta înseamnă că programele ZEP se adresează zonelor 

defavorizate şi au în vedere copii cu probleme şcolare, economice, 

culturale, etnice etc; familii în dificultate (părinţi şomeri); zone 

rurale defavorizate. Paradigma asociată ZEP este “discriminarea 

pozitivă“. 

Au fost formate 3 clase. Prima a fost o clasă ZEP cu 25 de copii (din 

familii cu probleme, copii cu risc ridicat de absenteism şcolar), care 

urmează învăţământul primar de patru ani; ei sunt acum în clasa 

întâi. A doua clasă e formată din copii care n-au urmat niciodată vreo 

formă de învăţământ sau din copii care absentează (15); aceştia 

urmează un program mai scurt de recuperare pe durata a doi ani de 

zile. A treia clasă este asemănătoare cu cea de-a doua, cu deosebirea 

că vorbim de copii care au abandonat şcoala în al doilea ciclu de 

învăţământ (clasele V – VIII). Când copiii care sunt acum în clasa 

întâi vor ajunge în clasa a V-a, vor fi patru categorii de clase (două 

tip ZEP şi două tip recuperare). 

Clasele de recuperare vor fi urmate de un an de pregătire 

profesională (acumularea unor deprinderi practice). 

 

10. Număr de tineri implicaţi în proiect până la acest moment, împărţiţi în 

grupuri ţintă:  

a. absenteişti ……………………………………...…. nr. ……. 

b. elevi cu risc ridicat de absenteism şi care deja sunt în urmă 
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cu materia ……………………………………..… nr. ….30 

c. elevi angrenaţi într-o activitate şcolară normală, dar cu unele 

probleme ………………………………………….... nr. ……. 

d. elevi angrenaţi în activităţi şcolare normale (ZEP) nr.. 25 

 

11. Cum au fost selectaţi elevii pentru proiect? 

a. în colaborare cu serviciile de asistenţă socială (vă rugăm 

precizaţi): …………………………………………………….. 

b. în colaborare cu şcoala (vă rugăm precizaţi): …..…………... 

c. în colaborare cu centrele pentru ucenici şi pregătire 

profesională (vă rugăm precizaţi): …………………………… 

d. în colaborare cu serviciile de consiliere a carierei (vă rugăm 

precizaţi): …………………………………………………….. 

e. în colaborare cu centrele de plasare a forţei de muncă (vă 

rugăm precizaţi): …………………………………………..… 

f. în colaborare cu firme, ateliere de meşteşugărie etc. (vă rugăm 

precizaţi): …………………………………………………….. 

g. în alt mod (vă rugăm precizaţi): cercetare făcută de ISE 

pentru alegerea şcolii / copiilor cu rate mai mari de 

absenteism 

 

12. Consimţământul beneficiarilor de a lua parte la proiect a fost obţinut 

prin: 

a. interviu 

b. contract de formare 

c. analiza portofoliului de abilităţi 

d. un acord de şcolarizare semnat de către beneficiar cu sau 

fără semnătura familiei 

e. recomandare a unei instituţii de învăţământ 

f. altă modalitate (vă rugăm precizaţi): inspectorate, şcoli 

 

13. Descrieţi rezultatele cantitative / calitative obţinute până acum: (maxim 

10 rânduri) 

În lucru … 

 

14. Indicaţi punctele tari şi punctele slabe ale proiectului: 

a. puncte tari: E primul program ZEP din România. Acesta ia 

în calcul o soluţie globală pentru absenteismul şcolar. 
b. puncte slabe: Dificultăţile implementării şi asumării 
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viitorului proiectului de către sistemul de învăţământ. 
 

15. Cum este monitorizată / verificată eficienţa proiectului? 

a. gradul de satisfacţie a beneficiarilor 

b. integrarea în curricula şcolară 

c. îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor 

d. modificări pozitive în ceea ce priveşte performanţa, lucrul în 

echipă, motivaţia şi verificabilitatea activităţii corpului didactic 

e. implicarea activă a părinţilor 

f. crearea unei balanţe a aptitudinilor şi a CV-urilor 

g. în alt mod (vă rugăm precizaţi): ………………….…….…… 

 

16. Până acum, care dintre abordările pe care le-aţi încercat ar putea, în 

opinia dumneavoastră, să fie transferate în mod eficient unor noi 

proiecte de formare care au ca grup ţintă tineri cu risc crescut de 

absenteism şi excluziune socială? 

1. Pregătirea profesorilor pentru lucrul cu noua programă şi cu 

teme precum: interculturalismul, managementul clasei şi 

managementul şcolar etc. 

2. Implicarea părinţilor 

 

17. A fost proiectul dvs. evaluat de unul sau mai multe dintre următoarele 

organisme: instituţii locale, instituţii naţionale, Uniunea Europeană etc? 

a. nu 

b. da (descrieţi felul în care această evaluare a influenţat 

dezvoltarea proiectului): instituţii locale precum: primăria, 

inspectoratul şcolar 

 

 

SECŢIUNEA “FORMAREA FORMATORILOR” 

 

 

18. Numărul persoanelor implicate în proiect conform rolurilor deţinute: 

a. profesori ……………………………..……….….nr. …. 27 

b. educatori: …………………………………………nr. .……. 

c. asistenţi sociali: …………………………………. nr. ……... 

d. consilierii carierei: …………………………….... nr. ……… 

e. formatori: ……………………………..……..… nr .…... 15 

f. psihologi: …………….……………………….… nr .….... 4 
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g. alte persoane (vă rugăm precizaţi): ………………………….. 

 

19. Precizaţi numărul de ore dedicate formării formatorilor: 

a. formare iniţială: ……………………..………..…... h .. 120 

b. formare în desfăşurare: (va avea loc)..…….……... h .. 200 

c. formare neinclusă în proiect: …………………...…... h ..….. 

 

20. Managementul formării formatorilor: 

A. Metodologiile folosite (indicaţi importanţa relativă în 

procente): 

a. lecţii ţinute de experţi ………….………….. % … 60 

b. seminarii şi discuţii de grup organizate în rândurile 

staff-ului ……………………………………. % … 40 

c. activităţi de formare în domeniu cu tutori sau echipa 

managerială ………………………………….. % ……. 

d. discuţii obişnuite despre activităţile realizate (cu sau fără 

lider de grup) ………………………………... % …….. 

e. altele (vă rugăm precizaţi): ………………………..….. 

B. Metode de evaluare folosite: 

a. materiale scrise de autoevaluare 

b. materiale de evaluare elaborate de către organizatorii 

proiectului 

c. chestionare şi alte instrumente referitoare la aprecierea 

utilităţii modulelor de pregătire 

d. documentare asupra muncii depuse bazată pe observaţii 

scrise 

e. altele (vă rugăm specificaţi): ………………………….. 

C. Deprinderi însuşite în cadrul formării: 

a. deprinderi pedagogice generale 

b. deprinderi psihologice generale  

c. deprinderi legate de relaţiile în şcoală 

d. deprinderi legate de transmiterea cunoştinţelor 

şcolare şi profesionale 

e. deprinderi de consilierea carierei 

f. deprinderi de viaţă 

g. deprinderi legate de reacţiile în caz de urgenţe 

h. deprinderile de lucru în echipă 

i. deprinderi legate de documentarea activităţii 

j. deprinderi legate de relaţiile cu alte instituţii şi 
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parteneri 

k. deprinderi legate de monitorizarea diverselor procese din 

proiect 

l. alte deprinderi (vă rugăm precizaţi): ..…………..…….. 

 

21. Tipul de suport psihologic / pedagogic oferit de către formatori: 

a. consultanţă din partea experţilor la cererea formatorilor (număr 

de ore pe an) 

b. informaţii oferite de experţi în timpul diferitelor faze ale 

formării (număr de ore pe an şi frecvenţă) 

c. nu s-a oferit suport psiho-pedagogic 

d. suport psiho-pedagogic informal 

e. altă situaţie (vă rugăm precizaţi): ………….……......………. 

 

 

SECŢIUNEA “FORMAREA BENEFICIARILOR” 

 

 

22. Ce metodologii au fost folosite pentru formarea beneficiarilor? 

a. cursuri de alfabetizare 

b. educaţie în contexte specifice 

c. ateliere de lucru 

d. formare profesională pe termen lung 

e. altă metodologie (vă rugăm precizaţi): ……………………… 

 

23. Se au în vedere instrumente individualizate de sprijin pentru proiect? 

a. da (vă rugăm precizaţi): S-a cumpărat mobilă pentru şcoală 

(mese şi scaune pentru copii, table în clasă etc.); au fost trei 

categorii de programe (unul pentru fiecare clasă, realizate 

de o echipă competentă de profesori specializaţi pe 

programe şcolare / discipline de învăţământ); au existat 

materiale de curs pentru pregătirea profesorilor şi 

materiale auxiliare pentru copii (caiete de lucru). 
b. nu 

 

24. Proiectul se foloseşte de instrumente bazate pe utilizarea computerului? 

a. da (vă rugăm precizaţi): ........………………………….…….. 

b. nu 

 



 142 

25. Pregătirea formării include vreuna dintre activităţile următoare? 

a. activităţi directe tip “faţă în faţă” 

b. activităţi în grupuri mici (1-4 elevi) 

c. activităţi în grupuri de mărime medie (5-12 elevi) 

d. activităţi în grupuri mari (peste 12 elevi) 

e. laboratoare / activităţi de rezolvare a problemelor  

f. cunoştinţe dobândite în interiorul grupului de colegi (peer 

education) 

g. alternarea de sesiuni scurte cu sesiuni lungi 

h. teste de evaluare 

i. alte activităţi (vă rugăm precizaţi): ………………………….. 

 

26. Cum e organizată activitatea tutorilor în ceea ce-i priveşte pe elevi: 

a. acelaşi tutor pentru o perioadă lungă de timp 

b. câţiva tutori pentru perioade scurte 

c. câţiva tutori pentru perioade lungi 

d. sistem combinat 

e. nu sunt prevăzuţi tutori în proiect 

 

27. Tipuri de activităţi de formare: 

a. teoretice …………………..  multe …  câteva …  absente 

(vă rugăm precizaţi tipul): ……………… Programa şcolară 

b. practice / laboratoare ……  multe …  câteva …  absente 

(vă rugăm precizaţi tipul): .. Muncă aplicativă / tehnologică 

c. practice / prin metoda umbrei .  multe ..  câteva ..  absente 

(vă rugăm precizaţi tipul): …………………………………… 

d. de relaxare (timp liber) ..…  multe …  câteva …  absente 

(vă rugăm precizaţi tipul): Excursii, tabere, serbarea zilei 

şcolii, vizite 
 

28. Mijloace de recunoaştere şi certificare a creditelor obţinute în urma 

formării: 

a. teste / examene 

b. testare practică pe teren 

c. certificat de frecventare a cursurilor legate de experienţa în 

câmpul muncii 

d. “bilan des compétences” / bilanţul competenţelor 

e. altul (vă rugăm precizaţi): …………………………………… 

 



 143 

 

SECŢIUNEA “ACTIVITĂŢI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE” 

 

 

29. Durata obişnuită a activităţilor de consiliere pentru fiecare beneficiar 

……………………………………..…………………………………. 

 

30. Cum e organizată consilierea în fazele următoare ale proiectului 

(maxim 10 rânduri) 

a. începutul proiectului 

Implementarea sistemului ZEP: elaborarea unei programe 

alternative; pregătirea profesorilor; asigurarea bazei materiale 

(mobilă, material didactic, manuale şcolare etc.) 

 

b. desfăşurarea proiectului 

Crearea celor 3 categorii de clase 

Implicarea părinţilor 

Monitorizarea eficienţei şi eficacităţii programului (observaţii în clasă, 

rezultate şcolare etc) 

Dezvoltarea relaţiei şcoală – părinţi, educarea părinţilor 

 

c. sfârşitul proiectului 

Evaluarea programului 

Extensia proiectului către alte şcoli 

 

31. Care dintre următoarele activităţi / servicii de consiliere sunt oferite în 

proiect? 

a. informare (vă rugăm precizaţi): ………………………..…... 

b. consultanţă (vă rugăm precizaţi): ……………………..……. 

c. formare (vă rugăm precizaţi): …………………………...…. 

d. metoda umbrei / consiliere prin experienţe concrete în câmpul 

muncii, protejată, dar nesimulată (vă rugăm precizaţi): 

..……………………………………………………..……….. 

e. altele (vă rugăm precizaţi): ………….………………………. 

 

32. Ce instrumente sunt folosite în procesul de consiliere (de exemplu 

portofoliu de abilităţi, balanţa aptitudinilor etc.)? 

 Curriculum alternativ 

 Materiale auxiliare pentru copii 
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 Materiale de pregătire pentru profesori 
 

33. Există alte persoane implicate înainte / în timpul /după perioada de 

sprijin pentru beneficiari? 

a. nici una 

b. familia (sau un adult cu rol important în viaţa 

adolescentului) 

c. grupul de colegi 

d. alţi profesori 

e. alte persoane (vă rugăm precizaţi): inspectori, autorităţi 

locale 
 

34. În ce mod se implică aceste persoane? ……………………………… 

Amenajarea interiorului şi exteriorului şcolii 

Activităţi aferente timpului liber 

 

35. Acţiunile specifice sunt legate de nevoile individuale ale beneficiarilor 

implicaţi? 

a. da (vă rugăm precizaţi în ce fel): .…………………………… 

b. nu 

 

36. Conţine proiectul acţiuni specifice legate de diferenţele etnice, 

culturale sau lingvistice dintre beneficiari? 

a. da (vă rugăm precizaţi în ce fel): este vorba de copiii rromi 

b. nu 

 

37. Conţine proiectul activităţi menite să încurajeze dezvoltarea 

următoarelor abilităţi sociale? 

a. capacitatea de gândire creativă …...  mult .  puţin .  deloc 

(vă rugăm precizaţi în ce fel): .....…………………………..... 

b. capacitatea de a verbaliza gândurile .  mult .  puţin .  deloc 

(vă rugăm precizaţi în ce fel): …………….……………..…… 

c. capacitatea de gândire critică …….  mult ..  puţin ..  deloc 

(vă rugăm precizaţi în ce fel): ………………………………… 

d. capacitatea de a rezolva probleme şi a găsi soluţii 

 mult ..  puţin ..  deloc (vă rugăm precizaţi în ce fel): ……. 

e. capacitatea de a lua decizii ……….  mult ..  puţin ..  deloc 

(vă rugăm precizaţi în ce fel): ……………………..………..… 

f. capacitatea de conştientizare şi autoevaluare 
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 mult ..  puţin ..  deloc (vă rugăm precizaţi în ce fel): ....… 

g. capacitatea de exprimare şi gestionare a emoţiilor 

 mult ..  puţin ..  deloc (vă rugăm precizaţi în ce fel): ....…. 

h. capacitatea de a face faţă stresului şi de dominare a temerilor 

 mult ..  puţin ..  deloc (vă rugăm precizaţi în ce fel): ……. 

i. deţinerea şi folosirea capacităţii de a fi empatic 

 mult ..  puţin ..  deloc (vă rugăm precizaţi în ce fel): ……. 

 

 

SECŢIUNEA “PLASAREA FORŢEI DE MUNCĂ” 

 

 

38. Se oferă programe de formare beneficiarilor? 

a. da (vă rugăm precizaţi) ………………………………………. 

b. nu 

 

39. Cum se produce contactul şi implicarea structurilor în cazul acestor 

programe? ……………………………………………………………. 

 

40. Cerinţele minime ale unor asemenea structuri sunt legate de 

următoarele: 

a. locurile de muncă disponibile şi siguranţa lor (vă rugăm 

precizaţi): …………………………………………………….. 

b. resurse umane (vă rugăm precizaţi): …………………………. 

c. echipamente (vă rugăm precizaţi): …………………………… 

d. cunoştinţe de specialitate oferite (vă rugăm precizaţi): ……… 

e. capacitatea de abordare (vă rugăm precizaţi): ……………….. 

f. nu există cerinţe minime (vă rugăm precizaţi): .……………... 

g. alte cerinţe (vă rugăm precizaţi): …………………………..… 

 

41. Ce metode şi instrumente aţi folosit pentru a încuraja plasarea forţei de 

muncă? ………………………………………………………………. 

 

42. Alte comentarii: ……………………………………………………… 
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8.2. Proiectul: Reducerea muncii copiilor, a exploatării sexuale şi 

a traficului de copii în judeţele Iaşi, Botoşani şi Suceava 

 

 

CHESTIONAR PENTRU STRÂNGEREA DE INFORMAŢII 

REFERITOARE LA METODOLOGIILE, INSTRUMENTELE, 

EXPERIENŢELE ŞI BUNELE PRACTICI PENTRU 

COMBATEREA ABSENTEISMULUI ŞCOLAR ŞI MUNCII 

COPIILOR 

 

 

INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 

 

 

1. Numele proiectului: Reducerea muncii copiilor, a exploatării 

sexuale şi a traficului de copii în judeţele Iaşi, Botoşani şi Suceava. 

 

2. Durata proiectului: din oct. 2003 până în ian. 2005 nr. de luni: 15 

 

3. Numele organizaţiei care promovează proiectul: Asociaţia Alternative 

Sociale (AAS) 

 

4. Există şi alţi parteneri? (cine sunt ei?) 

 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei - Bucureşti 

 Membri ai Coaliţiei Împotriva Traficului de Fiinţe Umane: 

Organizaţia „Salvaţi Copiii” – filialele Galaţi, Piatra Neamţ, 

Suceava, Vaslui; Asociaţia „Activ” – Botoşani, Asociaţia 

„Avicenna” – Bacău 

 Crucea Roşie – filiala Vrancea 

 Fundaţia „Pro Femeia” – Iaşi, Botoşani, Suceava 

 Fundaţia Internaţională pentru Copii şi Familie –Bucureşti 

 Organizaţia Internaţională pentru Migraţie – Biroul Bucureşti 

 Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copiilor şi Adopţii 
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 Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii din 

cadrul Inspectoratului General al Poliţiei – Bucureşti 

 Serviciile de Prevenire din cadrul Departamentelor de Poliţie 

din judeţele Iaşi, Vaslui, Botoşani, Suceava, Neamţ, Galaţi, 

Bacău, Vrancea 

 Asociaţia Magistraţilor - Iaşi 

 Inspectoratele Şcolare din judeţele Iaşi, Vaslui, Botoşani, 

Suceava, Neamţ, Galaţi şi Bacău 

 Departamentele pentru Protecţia Copilului din judeţele Iaşi, 

Vaslui, Botoşani, Suceava, Neamţ, Galaţi şi Bacău 

 Agenţiile Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă din 

judeţele Botoşani, Neamţ, Galaţi şi Bacău 
 

5. Oraşul în care are loc proiectul experimental: oraşele Iaşi, Hârlău, 

Paşcani, Răducăneni, Botoşani şi Suceava 

 

6. Persoana de contact pentru proiect: nume şi prenume Cătălin LUCA 

 

7. Alte informaţii despre persoana de contact a proiectului: 

 adresă: Iaşi, Str. Cuza Vodă nr. 8A, sc. B, demisol 

 telefon / fax: 0232.218232 / 0232.219382 

 e-mail: office@alternativesociale.ro, cluca@alternativesociale.ro 

 

8. Scopurile proiectului (cel mult 15 rânduri) 

Proiectul are drept scop reducerea muncii copiilor, a exploatării 

sexuale şi a traficului de copii prin intermediul următoarelor 

obiective principale: 

1. Reducerea muncii copiilor, a exploatării sexuale şi a traficului de 

copii în judeţele Suceava, Botoşani şi Iaşi printr-o campanie de 

conştientizare publică. 

2. Dezvoltarea de capacităţi pentru identificarea vocaţiei şi a 

abilităţilor personale astfel încât elevii din clasele terminale ale 

şcolilor generale, liceelor, şcolilor profesionale, centrelor de 

plasament să fie capabili să găsească, să obţină şi să păstreze un loc 

de muncă. 

3. Creşterea capacităţii instituţionale a membrilor Coaliţiei 

Împotriva Traficului de Fiinţe Umane (organizaţii non-

guvernamentale) pentru combaterea traficului / prostituţiei / 

muncii copiilor. 

mailto:office@alternativesociale.ro
mailto:cluca@alternativesociale.ro
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4. Creşterea şanselor pentru integrarea socială şi profesională a 

tinerilor vulnerabili sub aspectul tematicii proiectului din 

Botoşani şi Suceava (responsabilitatea a fost acordată prin 

subcontractare Fundaţiei Pro Femeia din Iaşi). 

5. Îmbunătăţirea capacităţii organizaţionale a Serviciilor Sociale 

pentru Protecţia Copilului în aşa fel încât acestea să fie capabile 

să intervină, să monitorizeze şi să lucreze pentru reabilitarea 

copiilor victime ale celor mai grave forme de muncă, exploatare 

sexuală şi trafic (responsabilitatea a fost acordată Fundaţiei 

Internaţionale pentru Copil şi Familie din Bucureşti în 

parteneriat cu AAS). 

 

9. Descrierea proiectului (cel mult 10 rânduri) 

Scopurile proiectului sunt realizate prin două activităţi importante, 

care includ campania de conştientizare publică şi implementarea 

modulului de orientare profesională în instituţiile de învăţământ din 

oraşele Iaşi, Răducăneni, Hârlău, Paşcani, Suceava şi Botoşani. 

Campania de conştientizare publică constă în diseminarea informaţiei 

despre munca copiilor, exploatarea sexuală şi traficul de copii în 

rândurile comunităţilor locale prin distribuirea de fluturaşi şi lipirea 

de afişe. 

Modulul de orientare profesională include un ghid pentru profesori şi 

un manual pentru elevi. 

AAS formează profesorii pentru implementarea modulului de 

orientare profesională, oferă materiale (ghiduri şi manuale) şi 

consultanţă pentru implementare. 

 

10. Număr de tineri implicaţi în proiect până la acest moment, împărţiţi în 

grupuri ţintă: 

a. absenteişti……………………………………....…. nr. …….. 

b. elevi cu risc ridicat de absenteism şi care deja sunt în urmă cu 

materia ……………………………………….......... nr. ……. 

c. elevi angrenaţi într-o activitate şcolară normală, dar cu 

unele probleme (program gestionat de Fundaţia Pro 

Femeia) ………………………………………..... nr.… 5.100 

d. elevi angrenaţi într-o activitate şcolară normală ... nr. 

15.000 elevi de la şcoli generale / licee şi centre de 

plasament din oraşele selectate 
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11. Cum au fost selectaţi elevii pentru proiect? 

a. în colaborare cu serviciile de asistenţă socială (vă rugăm 

precizaţi): Protecţia Copilului din judeţele Iaşi, Botoşani, 

Suceava 

b. în colaborare cu şcoala (vă rugăm precizaţi): Inspectoratele 

Şcolare din judeţele Iaşi, Botoşani şi Suceava 

c. în colaborare cu centrele pentru ucenici şi pregătire 

profesională (vă rugăm precizaţi): …………………………... 

d. în colaborare cu serviciile de consiliere a carierei (vă rugăm 

precizaţi): ………………………………………………….…. 

e. în colaborare cu centrele de plasare a forţei de muncă (vă 

rugăm precizaţi): Agenţiile de Plasare a Forţei de Muncă din 

judeţele Botoşani şi Suceava 

f. în colaborare cu firme, ateliere de meşteşugărie etc. (vă rugăm 

precizaţi): …………………………………………………….. 

g. altă modalitate (vă rugăm precizaţi): Fundaţia Pro Femeia 

ca organizaţie non-guvernamentală subcontractoare 

 

12. Consimţământul beneficiarilor de a lua parte la proiect a fost obţinut 

prin: 

a. interviu 

b. contract de formare 

c. analiza portofoliului de abilităţi 

d. un acord de şcolarizare semnat de către beneficiar cu sau fără 

semnătura familiei  

e. recomandare a unei instituţii de învăţământ  

f. altă modalitate (vă rugăm precizaţi): acorduri formale 

semnate între AAS şi instituţii publice 

 

13. Descrieţi rezultatele cantitative / calitative obţinute până acum: (maxim 

10 rânduri) 

În ceea ce priveşte rezultatele cantitative obţinute până acum, putem 

menţiona: 

 Peste 10 acorduri semnate de AAS cu instituţii publice şi 

organizaţii non-guvernamentale din zona vizată. 

 Se realizează un studiu pentru a aduna date despre nevoile 

grupului ţintă. 

 S-a conceput un modul de consilierea carierei, s-a validat de către 

experţi şi s-a tipărit şi distribuit utilizatorilor. 



 150 

 S-au conceput şi produs materiale pentru campania de 

conştientizare a opiniei publice. 

 S-au organizat două seminarii de pregătire pentru profesorii 

implicaţi în proiect. 

 Au fost pregătiţi 60 de profesori pentru implementarea 

modulului de consilierea carierei. 

În ceea ce priveşte rezultatele cantitative obţinute până acum, 

menţionăm: 

 validarea modulului de consilierea carierei de către experţi 

români şi străini, ca şi de către susţinătorul financiar al 

proiectului; 

 rezultate pozitive în urma chestionarelor de evaluare date la 

sfârşitul sesiunii participanţilor la proiect; 

 feed-back pozitiv de la partenerii implicaţi în proiect în ceea ce 

priveşte calitatea materialelor pentru campania de 

conştientizare. 

 

14. Indicaţi punctele tari şi punctele slabe ale proiectului: 

a. puncte tari: Profesorii care participă la seminariile de 

pregătire vor fi capabili nu doar să ofere consiliere 

profesională elevilor lor, dar şi să împărtăşească 

cunoştinţele altor profesori sau să le aplice în următorii ani 

şcolari. 

b. puncte slabe: Activităţile din proiect sunt planificate pentru 

dezvoltare şi în timpul vacanţelor de vară, astfel încât va fi 

o distanţă de două luni de zile între pregătirea profesorilor 

şi implementarea modulului de consilierea carierei; acesta 

este un punct slab doar pentru profesorii din şcoli generale 

şi licee, pentru că nu există vacanţă în cazul centrelor de 

plasament. 

 

15. Cum este monitorizată / verificată eficienţa proiectului? 

a. gradul de satisfacţie a beneficiarilor 

b. integrarea în curricula şcolară 

c. îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor 

d. modificări pozitive în ceea ce priveşte performanţa, lucrul în 

echipă, motivaţia şi verificabilitatea activităţii corpului didactic 

e. implicarea activă a părinţilor 

f. crearea unei balanţe a aptitudinilor şi a CV-urilor 
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g. în alt mod (vă rugăm precizaţi):... evaluare prin chestionare 

 

16. Până acum, care dintre abordările pe care le-aţi încercat ar putea, în 

opinia dumneavoastră, să fie transferate în mod eficient unor noi 

proiecte de formare care au ca grup ţintă tineri cu risc crescut de 

absenteism şi excluziune socială? 

Dezvoltarea capacităţii elevilor de a-şi identifica interesele 

profesionale şi a capacităţii lor de a găsi / obţine / menţine un loc de 

muncă are drept scop a reduce vulnerabilitatea grupului ţintă la 

acte de trafic, exploatare sexuală şi exploatare prin muncă. 

O abordare eficientă pentru a se obţine asemenea rezultate este 

creşterea nivelului de conştientizare a profesorilor în ceea ce 

priveşte necesitatea consilierii carierei şi pregătirea lor în domeniul 

consilierii carierei şi folosirea modulului de consilierea carierei 

(propus de AAS). 

O altă abordare eficientă pentru a reduce vulnerabilitatea copiilor 

în ceea ce priveşte traficul, exploatarea sexuală şi exploatarea prin 

muncă este aceea de a creşte nivelul de informare şi conştientizare 

a elevilor, profesorilor şi părinţilor prin campanii de conştientizare 

a opiniei publice. 

 

17. A fost proiectul dvs. evaluat de unul sau mai multe dintre următoarele 

organisme: instituţii locale, instituţii naţionale, Uniunea Europeană 

etc.? 

a. nu 

b. da (descrieţi felul în care această evaluare a influenţat 

dezvoltarea proiectului): Proiectul a fost evaluat de două 

instituţii internaţionale, ILO şi UNICEF. Aceste evaluări 

au fost pozitive, prin urmare proiectul este implementat şi 

la Iaşi, începând cu luna mai a anului 2004. 
 

 

SECŢIUNEA “FORMAREA FORMATORILOR” 

 

 

18. Numărul persoanelor implicate în proiect conform rolurilor deţinute: 

a. profesori: …………………………..……... nr. …. 140 

b. educatori: ……………………………….…. nr. .……… 

c. asistenţi sociali: ………………………..………. nr. .……… 
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d. consilieri ai carierei: …………………….….….. nr. …..…… 

e. formatori: …………………………………….. nr. ……... 2 

f. psihologi: ………………………………………. nr. …….… 

g. alte persoane (vă rugăm precizaţi): …………………………. 

 

19. Precizaţi numărul de ore dedicate formării formatorilor: 

a. formare iniţială: ………………………….…….... h ……. 6 

b. formare în desfăşurare: ………………………….... h ……… 

c. formare neinclusă în proiect:…………………….... h …….... 

 

20. Managementul formării formatorilor: 

A. Metodologiile folosite (indicaţi importanţa relativă în 

procente): 

a. lecţii ţinute de experţi …………………….. % … 80 

b. seminarii şi discuţii de grup organizate în rândurile 

staff-ului …………………………………... % … 100 

c. activităţi de formare în domeniu cu tutori sau echipa 

managerială …………………………….… % … 100 

d. discuţii obişnuite despre activităţile realizate (cu sau 

fără lider de grup) ………………….…….. % … 50 

e. altele (vă rugăm precizaţi): ………………………..…… 

B. Metode de evaluare folosite: 

a. materiale scrise de autoevaluare 

b. materiale de evaluare elaborate de către organizatorii 

proiectului 

c. chestionare şi alte instrumente referitoare la aprecierea 

utilităţii modulelor de pregătire 

d. documentare asupra muncii depuse bazată pe observaţii 

scrise 

e. altele (vă rugăm precizaţi): …………………………… 

C. Deprinderi însuşite în cadrul formării: 

a. deprinderi pedagogice generale 

b. deprinderi psihologice generale 

c. deprinderi legate de relaţiile de şcoală 

d. deprinderi legate de transmiterea de cunoştinţe şcolare şi 

profesionale 

e. deprinderi de consiliere a carierei 

f. deprinderi de viaţă 

g. deprinderi legate de reacţiile în caz de urgenţe 
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h. deprinderile de lucrul în echipă 

i. deprinderi legate de documentarea activităţii 

j. deprinderi legate de relaţiile cu instituţiile şi cu alţi 

parteneri 

k. deprinderi legate de monitorizarea diverselor procese din 

proiect 

l. alte deprinderi (vă rugăm precizaţi): ………….………. 

 

21. Tipul de suport psihologic / pedagogic oferit de către formatori: 

a. consultanţă din partea experţilor la cererea formatorilor (5 

luni în timpul proiectului) 

b. informaţii oferite de experţi în timpul diferitelor faze ale 

formării (5 luni în timpul proiectului) 

c. nu s-a oferit suport psiho-pedagogic 

d. suport psiho-pedagogic informal 

e. altă situaţie (vă rugăm precizaţi): ………………….......……. 

 

 

SECŢIUNEA “FORMAREA BENEFICIARILOR” 

 

 

22. Ce metodologii au fost folosite pentru formarea beneficiarilor? 

a. cursuri de alfabetizare 

b. educaţie în contexte specifice 

c. ateliere de lucru 

d. formare profesională pe termen lung 

e. altă metodologie (vă rugăm precizaţi): …………..……….… 

 

23. Se au în vedere instrumente individualizate de sprijin pentru proiect? 

a. da (vă rugăm precizaţi): Fiecare profesor care participă la 

cursul de formare primeşte un Ghid pentru consilierea 

carierei, iar elevii care beneficiază de proiect primesc un 

Manual de consiliere a carierei sau materiale promoţionale. 

b. nu 

 

24. Proiectul se foloseşte de instrumente bazate pe utilizarea computerului? 

a. da (vă rugăm precizaţi): ………………………..........………. 

b. nu 
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25. Pregătirea formării include vreuna dintre activităţile următoare?  

a. activităţi directe tip “faţă în faţă” 

b. activităţi în grupuri mici (1-4 elevi) 

c. activităţi în grupuri de mărime medie (5-12 elevi) 

d. activităţi în grupuri mari (peste 12 elevi) 

e. laboratoare / activităţi de rezolvare a problemelor 

f. cunoştinţe dobândite în interiorul grupului de colegi (peer 

education) 

g. alternarea de sesiuni scurte cu sesiuni lungi 

h. teste de evaluare 

i. alte activităţi (vă rugăm precizaţi): …………..……………… 

 

26. Cum e organizată activitatea tutorilor în ceea ce-i priveşte pe elevi: 

a. acelaşi tutor pentru a perioadă lungă de timp 

b. câţiva tutori pentru perioade scurte 

c. câţiva tutori pentru perioade lungi 

d. sistem combinat 

e. nu sunt prevăzuţi tutori în proiect. 

 

27. Tipuri de activităţi de formare: 

a. teoretice …………………..  multe …  câteva …  absente 

(vă rugăm precizaţi tipul): …………………………………… 

b. practice / laboratoare ……  multe …  câteva …  absente 

(vă rugăm precizaţi tipul): …………………………………… 

c. practice / prin metoda umbrei .  multe .  câteva .  absente 

(vă rugăm precizaţi tipul): …………………………………… 

d. de relaxare (timp liber) …...  multe ...  câteva ...  absente 

(vă rugăm precizaţi tipul): …………………………………… 

 

28. Mijloace de recunoaştere şi certificare a creditelor obţinute în urma 

formării: 

a. teste / examene 

b. testare practică pe teren 

c. certificat de frecventare a cursurilor legate de experienţa în 

câmpul muncii 

d. “bilan des compétences” / bilanţul competenţelor 

e. altul (vă rugăm precizaţi): ..……………………………….… 
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SECŢIUNEA “ACTIVITĂŢI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE” 

 

 

29. Durata obişnuită a activităţilor de consiliere pentru fiecare beneficiar 

……………………………..………………………………………… 

 

30. Cum e organizată consilierea în fazele următoare ale proiectului 

(maxim 10 rânduri): 

a. începutul proiectului 

……….....…………………………………………...…............…..…..…. 

…....………………………………………………………………………. 

…............……….......….…………………………………………………. 

…....…………………………………………………….............………… 

 

b. desfăşurarea proiectului 

……….....…………………………………………...…............…..….….. 

…....…………………………………………………………………….… 

…............……….......….…………………………………………….……. 

…....…………………………………………………….............……….... 

 

c. sfârşitul proiectului 

……….....…………………………………………...…............…..….….. 

…....………………………………………………………………………. 

…............……….......….………………………………………….……… 

…....…………………………………………………….............………… 

 

31. Care dintre următoarele activităţi / servicii de consiliere sunt oferite în 

proiect? 

a. informare (vă rugăm precizaţi): informaţii - prin campanii 

publice - despre riscurile legate de munca copiilor, 

exploatarea sexuală şi traficul de copii 

b. consultanţă (vă rugăm precizaţi): consultanţă pentru 

profesori în ceea ce priveşte folosirea şi implementarea 

modulului de consilierea carierei în şcoli generale, licee şi 

centre de plasament) 

c. formare (vă rugăm precizaţi): cursuri de pregătire pentru 

profesori asupra folosirii şi implementării modulului de 

consilierea carierei 

d. metoda umbrei / consiliere prin experienţe concrete în câmpul 
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muncii, protejată, dar nesimulată (vă rugăm precizaţi): 

..……………………………………………………………… 

e. altele (vă rugăm precizaţi): ………………………………….. 

 

32. Ce instrumente sunt folosite în procesul de consiliere (de exemplu 

portofoliu de abilităţi, balanţa aptitudinilor etc.)? 

Modulul de consilierea carierei, care conţine un ghid metodologic 

pentru profesori şi un manual pentru studenţi. Aceste instrumente 

conţin informaţii despre metode referitoare la modul de găsire/ 

obţinere / păstrare a unui loc de muncă şi, de asemenea, un set de 

instrumente de evaluare pentru elevi care îi ajută să-şi identifice 

interesele şi aptitudinile pentru dezvoltarea carierei. 

 

33. Există alte persoane implicate înainte / în timpul / după perioada de 

sprijin pentru beneficiari? 

a. nici una 

b. familia (sau un adult cu rol important în viaţa adolescentului) 

c. grupul de colegi 

d. alţi profesori 

e. alte persoane (vă rugăm precizaţi): voluntari, ofiţeri de 

poliţie. reprezentanţi ai instituţiilor publice partenere. 

 

34. În ce mod se implică aceste persoane? 

Părinţii vor fi informaţi şi consiliaţi în ceea ce priveşte riscurile 

implicate de munca copiilor, exploatarea sexuală a copiilor şi 

traficul de copii; profesorii deja pregătiţi în cursurile de formare 

vor constitui o resursă în şcolile lor în aşa fel încât alţi profesori 

vor beneficia de pe urma cunoştinţelor cuprinse în modulul de 

consilierea carierei; elevii care beneficiază de modulul de consiliere 

carierei şi de orele de consiliere a carierei vor împărtăşi informaţia 

colegilor lor; voluntarii vor face activităţi specifice în cadrul 

campaniei de conştientizare a publicului. 

 

35. Acţiunile specifice sunt legate de nevoile individuale ale beneficiarilor 

implicaţi? 

a. da (vă rugăm precizaţi în ce fel): La începutul proiectului, 

AAS a realizat o cercetare pentru a strânge date referitoare 

la nevoile grupului ţintă. Acestor nevoi li s-a răspuns prin 

informaţiile şi instrumentele incluse în manualul de 
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consilierea carierei pentru elevi, instrumente precum Test 

principal de carieră, prin care un tânăr îşi poate identifica 

interesele şi aptitudinile necesare în carieră. 

b. nu 

 

36. Conţine proiectul acţiuni specifice legate de diferenţele etnice, 

culturale sau lingvistice dintre beneficiari? 

a. da (vă rugăm precizaţi în ce fel):........................…..…………. 

b. nu 

 

37. Conţine proiectul activităţi menite să încurajeze dezvoltarea 

următoarelor abilităţi sociale? 

a. capacitatea de gândire creativă …  mult …  puţin …  deloc 

(vă rugăm precizaţi în ce fel): …....………..…………………. 

b. capacitatea de a verbaliza gândurile ..  mult .  puţin .  deloc 

(vă rugăm precizaţi în ce fel): ….....…………………………. 

c. capacitatea de gândire critică …  mult …  puţin …  deloc 

(vă rugăm precizaţi în ce fel): ….....……………….………… 

d. capacitatea de a rezolva probleme şi a găsi soluţii 

 mult ...  puţin …  deloc (vă rugăm precizaţi în ce fel): …. 

e. capacitatea de a lua decizii .….  mult ….  puţin ….  deloc 

(vă rugăm precizaţi în ce fel): ………...……………………… 

f. capacitatea de conştientizare şi autoevaluare 

 mult …  puţin …  deloc (vă rugăm precizaţi în ce fel): .... 

g. capacitatea de exprimare şi gestionare a emoţiilor 

 mult …  puţin …  deloc (vă rugăm precizaţi în ce fel): ..... 

h. capacitatea de a face faţă stresului şi de dominare a temerilor 

 mult …  puţin …  deloc (vă rugăm precizaţi în ce fel): …. 

i. deţinerea şi folosirea capacităţii de a fi empatic 

 mult ..  puţin ..  deloc (vă rugăm precizaţi în ce fel): …..... 

 

 

SECŢIUNEA “PLASAREA FORŢEI DE MUNCĂ” 

 

 

38. Se oferă programe de formare beneficiarilor? 

a. da (vă rugăm precizaţi): ……………………………………… 

b. nu 
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39. Cum se produce contactul şi implicarea structurilor în cazul acestor 

programe? …………………………………………………………….. 

 

40. Cerinţele minime ale unor asemenea structuri sunt legate de 

următoarele: 

a. locurile de muncă disponibile şi siguranţa lor (vă rugăm 

precizaţi): ..……………………………………………….. 

b. resurse umane (vă rugăm precizaţi): …………………….. 

c. echipamente (vă rugăm precizaţi): ………………………. 

d. cunoştinţe de specialitate oferite (vă rugăm precizaţi): ….. 

e. capacitatea de abordare (vă rugăm precizaţi): ..………….. 

f. nu există cerinţe minime (vă rugăm precizaţi): ………….. 

g. alte cerinţe (vă rugăm precizaţi): ………………………… 

 

41. Ce metode şi instrumente aţi folosit pentru a încuraja plasarea forţei de 

muncă? 

………………………………………………..………….……………. 

 

42. Alte comentarii: 

……………………………………..…………………………………. 
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9. Comentarii asupra bunelor practici selectate 

 

 

Aspecte privind munca copiilor aşa cum transpar din proiectele 

româneşti care au răspuns la chestionare 

(sinteza răspunsurilor la chestionare) 

 

Aspecte generale 

După 1990, România s-a confruntat cu schimbări economice şi politice care 

au condus la şomaj şi sărăcie. Una din consecinţele acestei situaţii a fost 

creşterea numărului de copii care muncesc. 

În Art. 45 din Constituţia României se precizează că: “Este interzisă 

exploatarea copiilor prin orice activitate care poate periclita sănătatea şi 

moralitatea sau poate pune în pericol dezvoltarea normală a acestora.” 

Oficial, munca copiilor este ilegală în România, iar Constituţia prevede 

protecţie specială pentru tineri: “Orice copil implicat în forme grave de 

muncă a copiilor, exploatare economică, sexuală sau alte forme de 

exploatare are dreptul la protecţie garantată de stat şi comunitate.” (Art. 19, 

32, 33, 34, 36 ale Convenţiei pentru Drepturile Copilului, ratificată prin 

legea nr. 18 / 1990 şi Strategia guvernamentală în domeniul protecţiei 

copilului aflat în dificultate pe 2001-2004). 

Prin semnarea Memorandum-ului cu Organizaţia Internaţională a Muncii în 

iunie 2000, România recunoaşte necesitatea abordării problematicii muncii 

copiilor şi necesitatea sprijinului din partea Programului internaţional 

pentru eliminarea muncii copiilor (ILO-IPECL). Un prim pas în 

combaterea fenomenului în România a fost demararea acestui program în 

martie 2000, iar în noiembrie 2000 a fost ratificată şi Convenţia ILO nr. 

182 cu privire la interzicerea şi eliminarea celor mai grave forme de muncă 

a copiilor. 
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Pe baza unor proiecte care s-au derulat în România în acest domeniu, am 

realizat o analiză care oferă un cadru general şi sugestii pentru acţiuni 

viitoare de prevenire şi eliminare progresivă a muncii copiilor. Proiectele 

care au fost analizate sunt: 

 “Programul pilot de intervenţie prin sistemul ZEP (Zone Prioritare de 

Educaţie)” (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei), 

 “Reducerea muncii copiilor, a exploatării sexuale şi traficului de copii 

în judeţele Iaşi, Botoşani şi Suceava” (Asociaţia Alternative Sociale) 

 “Centre de zi în şcoli” (Federaţia Internaţională a Comunităţilor 

Educaţionale) 

 “Întărirea capacităţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării de a spori 

frecvenţa, retenţia şi performanţa şcolară a elevilor pentru prevenirea şi 

eliminarea muncii copiilor de la ţară” (Centrul pentru Educaţie şi 

Dezvoltare - “Step by Step”), 

 “Cercetare de bază referitoare la munca copiilor din mediul rural în 5 

judeţe din România” (Organizaţia Internaţională a Muncii), 

 “Eliminarea celor mai grave forme de muncă a copiilor” (Fundaţia 

Internaţională pentru Copil şi Familie), 

 “Combaterea muncii copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a 

traficului de copii în 8 judeţe din Moldova” (Fundaţia Internaţională 

pentru Copil şi Familie). 

 

În urma analizei realizate, am ajuns la concluzia că în domeniile 

absenteismului şcolar şi muncii copiilor există două modalităţi majore de 

intervenţie: 

 

1. Metode de intervenţie la nivelul sistemului de învăţământ 

 Formarea cadrelor didactice. Mediul şcolar trebuie să fie atractiv 

pentru copii, de aceea cadrele didactice trebuie să-şi depăşească 

atribuţiile formale (predarea) şi să se implice activ în dezvoltarea 

abilităţilor sociale ale elevilor. 

 Curriculum alternativ pentru şcoli sau clase cu rată crescută a 

absenteismului şcolar. Sunt necesare materiale specifice atât pentru 
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elevi, cât şi pentru profesori. 

 Materiale auxiliare pentru elevi, pentru ca materia şcolară să devină 

mai interesantă şi să stimuleze motivaţia pentru învăţare. 

 Transformarea şcolii într-un mediu prielnic pentru copii. Aceasta 

presupune condiţii materiale, dar şi metode moderne de predare-

învăţare. 

 “Centre de zi în şcoli”. Iniţiativa presupune crearea unui spaţiu în care 

copiii pot mânca sau îşi pot face temele supervizaţi de profesori, 

deoarece problematica copiilor străzii este una din cauzele 

absenteismului şcolar. 

 

2. Metode de intervenţie la nivel comunitar 

 Activităţi extra-curriculare (excursii, tabere de vacanţă, vizite la 

muzee, activităţi de timp liber etc.). Aceste activităţi dezvoltă 

personalitatea elevilor, stima de sine, capacitatea de a lua decizii, îi 

conectează pe copii la problemele reale ale societăţii şi îi apropie de 

colegii de clasă, îi ajută să realizeze importanţa educaţiei. 

 Şcoala părinţilor. Un pas important este schimbarea mentalităţii 

părinţilor care consideră că “munca este bună pentru copii, la orice 

vârstă, pentru că le dezvoltă aptitudinile necesare în viaţă”. Deşi cei 

mai mulţi părinţi sunt conştienţi de importanţa educaţiei şi îşi doresc ca 

şi copiii să devină persoane de succes, ei neglijează cel mai important 

aspect şi anume prezenţa acestora la şcoală! 

 Dezvoltarea unui parteneriat şcoală-părinţi. Părinţii trebuie incluşi 

în programe educaţionale pentru a conştientiza nevoile copiilor şi 

importanţa educaţiei pentru viitorul acestora. 

 Echipe comunitare inter-sectoriale. O intervenţie eficientă este 

posibilă numai în parteneriat, de aceea şcoala, autorităţile locale, 

părinţii şi comunitatea trebuie să se implice împreună în programele 

destinate reintegrării şcolare a copiilor. 

 

Concluzii 

Subliniem etapele majore de intervenţie, la nivel macro, pentru combaterea 
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absenteismului şcolar şi muncii copiilor: 

 Dezvoltarea şi implementarea la nivel naţional şi local a unei strategii 

şi a unui plan operaţional, care să aibă ca scop: identificarea formelor 

de muncă a copiilor şi a celor mai vulnerabile grupuri ţintă; prevenirea 

şi integrarea socială a copiilor din grupurile vulnerabile prin acţiuni 

care răspund nevoilor lor educaţionale, fizice, emoţionale şi 

psihologice; acordarea unei atenţii speciale tinerilor, formelor de 

muncă ascunsă (în care fetele sunt în mod special supuse riscului), 

copiilor defavorizaţi (rromi, copii din zone rurale); creşterea 

conştientizării şi implicării comunităţii. 

 Cercetare: colectarea datelor din diferite cercetări, reluarea cercetărilor 

în diferite regiuni, studiul consecinţelor negative pe care munca 

copiilor le are asupra procesului educaţional. 

 Sisteme de monitorizare pentru înscrierea, prezenţa şi performanţa 

şcolară. 

 Angajarea unor experţi educaţionali în domeniu, programe de formare 

pentru persoanele implicate în prevenirea şi combaterea muncii copiilor 

şi absenteismului şcolar. 

 Conştientizarea consecinţelor negative pe care munca copiilor le are 

asupra dezvoltării lor fizice, educaţionale şi psiho-sociale. 

 Îmbunătăţirea comunicării între instituţiile guvernamentale, şcoli, 

organizaţii non-guvernamentale în scopul dezvoltării unor parteneriate 

durabile. 

 Cooperare internaţională: iniţierea unor programe naţionale şi 

internaţionale de asistenţă juridică şi profesională. 

 Stabilirea unor mecanisme de monitorizare care să asigure 

implementarea efectivă a măsurilor de intervenţie. 

 Programe integrate destinate grupurilor ţintă din zonele defavorizate, în 

scopul sporirii capacităţii de dezvoltare a celor săraci şi oferirea 

unor oportunităţi de asigurare a veniturilor (măsuri sociale, dezvoltarea 

micilor întreprinzători, sisteme de credit şi reţele de asistenţă socială 

pentru cei în nevoie). 

 Programe de reabilitare. În concordanţă cu nevoile identificate, 

serviciile de asistenţă socială trebuie să devină active în sprijinul 
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copiilor care muncesc sau au muncit, precum şi pentru familiile 

acestora. 

 

Alte concluzii desprinse din prezentarea bunelor practici ale 

coordonatorilor de proiecte invitaţi să completeze chestionarul 

 Derularea de activităţi de autocunoaştere în vederea (re)întăririi Eu-lui 

/ consolidării imaginii de sine pozitive şi realiste a elevilor care au 

părăsit de timpuriu şcoala. 

 Derularea de activităţi de consiliere psihologică (individuală sau de 

grup) sau pentru dezvoltarea carierei. 

 Iniţierea unui „contract” de colaborarea între şcoală, profesori şi elevi 

pentru conturarea şi urmărirea unui plan de dezvoltare personală, de 

(re)integrare socio-profesională a tinerilor, de dezvoltare a aptitudinilor 

pentru managementul personal. 

 Implicarea comunităţii, partenerilor sociali, autorităţilor, bisericii, 

societăţii civile, ONG-urilor în proiecte şi acţiuni convergente de 

stimulare a participării la educaţie a tinerilor (cel puţin în etapa 

învăţământului obligatoriu). 

 Facilitarea accesului tinerilor (cu studii incomplete) la stagii de 

formare profesională sau simularea situaţiilor viitoare de muncă. 

 Descoperirea, antrenarea şi valorizarea aptitudinilor / talentelor / 

deprinderilor deja existente ale tinerilor pentru facilitarea accesului pe 

piaţa muncii. 

 Stimularea abilităţilor de comunicare / prezentare personală, expresie 

non-verbală. 

 Stimularea dezvoltării şi conturării unui stil de viaţă social acceptat: 

care să vizeze munca, familia, timpul liber, managementul banilor, 

iniţierea de proiecte personale, antreprenoriatul etc. 

 Stimularea participării la educaţie prin dezvoltări curriculare 

alternative pentru tinerii care au abandonat şcoala şi au dificultăţi de 

(re)integrare sau sunt în pericol de marginalizare socială. 

 Iniţierea de proiecte de educaţie multiculturală, special concepute 

pentru mediile multi-etnice, cu risc de conflict intercultural etc. 
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 Monitorizarea tinerilor în luarea deciziilor personale cu privire la 

carieră şi tutorat în aplicarea planurilor de dezvoltare personală. 

 Crearea şi dezvoltarea funcţionalităţii Centrelor comunitare multi-

resurse pentru elevi, tineri, profesori şi alte persoane (din afara şcolii) 

destinate formării profesionale, informării, comunicării, expresiei 

artistice: dans, muzică, pictură, teatru, pentru jocuri de timp liber, 

organizarea de vizite de informare cu privire la locurile de muncă). 

 Organizarea de activităţi specifice cu persoane şi grupuri 

defavorizate sau cu risc de marginalizare socială, economică şi 

culturală: educaţie, formare, antreprenoriat, socializare etc. 

 Iniţierea de proiecte ale elevilor – asistaţi de profesori, asistenţi 

sociali, consilieri – şi acordarea de responsabilităţi (individuale sau 

de grup) focalizate pe problemele comunităţii, mediului, din domeniul 

artistic, distractive, urmate de „recompense” în plan moral sau material 

(atestate, certificate, credite, diplome de competenţă, premii etc.). 

 Organizarea implicării părinţilor copiilor care nu frecventează în mod 

constant şcoala pentru ameliorarea participării lor la educaţie. 

 Demararea de activităţi de atragere în şcoală (prin activităţi practice, 

dans, muzică, teatru, reparaţii auto, foto, media, IT, turism) şi 

reintegrare în şcoală a copiilor care nu şi-au finalizat studiile 

(obligatorii), de regulă prin învăţământul la distanţă (seral, cu frecvenţă 

redusă) şi (pre)profesionalizarea acestora prin cursuri de scurtă durată. 

 Colaborarea cu comunităţile locale şi instituţiile sale (şcoală, 

primărie, poliţie, biserică, spital, organizaţii patronale, ONG-uri) în 

vederea combaterii / reducerii / eliminării absenteismului şcolar. 

 Iniţierea de programe complexe / integrate de asistenţă (consiliere, 

asistenţă psihologică, asistenţă socială, sprijin material, activităţi de 

timp liber, artistice, cultivarea hobby-urilor personale) în scopul 

reintegrării copiilor în sistemul de educaţie şi formare profesională. 

 Alcătuirea de echipe complexe de animatori sociali sau alte categorii 

de persoane motivate să contribuie la ameliorarea participării la 

educaţie a copiilor: profesori, educatori, consilieri, pedagogi, psihologi, 

asistenţi sociali, artizani, artişti, oameni de afaceri, persoane publice. 
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10. Manualul de lucru 

 

 

Manual sinteză cu privire la politicile active destinate combaterii 

absenteismului, eşecului şcolar şi muncii minorilor, realizat pe baza 

bunelor practici utilizate în Europa 

 

Introducere 

 

Acest Manual de lucru reprezintă un ghid sintetic şi uşor de utilizat, care 

îşi propune colectarea din diferite ţări ale Europei a bunelor practici care au 

fost elaborate şi testate în timp şi care şi-au dovedit într-o măsură 

semnificativă eficienţa în combaterea absenteismului, abandonului şcolar şi 

muncii copiilor. În Manual, bunele practici sunt organizate sub forma unei 

liste de verificare, corespunzător diferitelor tipuri de acţiuni, în scopul 

primei diseminări experimentale a unor astfel de practici. 

Manualul de lucru trebuie văzut ca un model pilot. Acesta nu îşi propune 

să prezinte exhaustiv diferitele metode de combatere a fenomenelor 

amintite, el reprezentând doar primul pas dintr-un efort de elaborare a unei 

colecţii ample de materiale pentru combaterea acestor fenomene. Cu toate 

acestea, suntem convinşi de faptul că specialiştilor din diferite ţări europene 

implicaţi în acest domeniu - prin acest manual - le putem oferi sugestii 

asupra unor potenţiale acţiuni pentru combaterea absenteismului, 

abandonului şcolar şi muncii ilegale a copiilor. 

 

 

Elaborarea Manualului de lucru 
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Manualul de lucru este o colecţie de elemente care reies din bunele 

practici utilizate în contexte variate în ţările partenere din proiectul 

YOUNG. Analiza iniţială (şi colectarea acestor elemente), realizată printr-o 

abordare bazată pe brainstorming urmat de discuţii de grup, a avut 

următorul scop: mai curând decât sugerarea unor metodologii definite în 

mod teoretic după examinarea atentă a practicilor folosite, ea a fost 

concepută în aşa fel încât să examineze instrumentele care fuseseră testate 

pe teren, exact aşa cum au reieşit de fapt din bunele practici cercetate, dar şi 

din experienţa colectivă şi discuţiile dintre toţi partenerii din proiectul 

YOUNG. A fost, prin urmare, necesară şi analizarea valorii teoretice 

generale a instrumentelor, dar pornind de la eficienţa lor efectivă pe teren, 

în cadrul explicitării elementelor teoretice conţinute de bunele practici. 

Considerăm adevărate provocări demersurile de a depăşi abordările strict 

teoretice şi de a porni analiza de la experienţele practice actuale, dar şi 

conştientizarea în cadrul parteneriatului proiectului YOUNG a faptului că, 

pe lângă numeroasele elemente comune, există diferenţe clare între 

acţiunile şi contextele pedagogice, psihologice, antropologice, politice sau 

sociologice din ţările partenere. De aceea, s-a căzut de acord ca în procesul 

de listare şi indexare a bunelor practici să fie utilizată „metoda deschisă a 

coordonării”, analog metodei de lucru adoptată în Uniunea Europeană în 

procesul elaborării şi implementării indicatorilor din planurile naţionale 

pentru combaterea sărăciei. Nu este o coincidenţă faptul că această metodă 

este recomandată de Uniunea Europeană pentru combaterea excluziunii 

sociale, domeniu care are puncte comune cu scopurile generale ale 

proiectului YOUNG: metoda presupune identificarea unor obiective 

prioritare – în cazul proiectului nostru combaterea muncii ilegale a copiilor, 

abandonului şi absenteismului şcolar – care să constituie punctul de pornire 

al discuţiilor bazate pe dialog şi respect reciproc, în scopul identificării 

bunelor practici şi a acţiunilor deja operaţionale în domeniu. Prin urmare, 

importanţă fundamentală este acordată dialogului autentic cu acordare de 

prioritate întrebărilor practice, ca o bază de la care pot fi formulate şi 

sugestii teoretice. 

 

Astfel, fiecare partener, pe baza experienţelor acumulate şi analizate în ţara 

de origine, a selectat o serie de „bune practici” pentru combaterea 

absenteismului şi muncii copiilor pentru a fi incluse în acest Manual de 

lucru; selecţia s-a realizat după o analiză prealabilă detaliată a bunelor 

practici. Discuţiile din timpul procesului de analiză şi selecţie au făcut 
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abstracţie de rigorile abordărilor teoretice şi au condus la stabilirea de 

comun acord a unor limite şi priorităţi şi la conştientizarea diversităţii 

răspunsurilor la probleme în funcţie de caracteristicile contextelor naţionale 

sau chiar locale. 

Acesta reprezintă, sintetic, procesul de elaborare a Manualului de lucru, 

prezentat în mod intenţionat într-o formă condensată, aşa cum se va vedea 

în continuare. Manualul facilitează un câmp comun de acţiune şi 

evidenţiază, totodată, necesitatea abordărilor şi atitudinilor diferite în 

alegerea instrumentelor operaţionale şi conceptuale pentru combaterea 

absenteismului, abandonului şcolar şi muncii copiilor, pe care fiecare 

partener le-a adus drept contribuţie originală în funcţie de contextele 

sociale şi culturale din ţările respective. Toate acestea se regăsesc în 

Manual. 

 

 

Manualul de lucru, ca instrument practic 

 

Utilitatea Manualul de lucru depăşeşte graniţele proiectului YOUNG, ale 

parteneriatului şi ale bunelor experienţe colectate şi implementate în cadrul 

proiectului. El trebuie să fie capabil să ilustreze acele acţiuni care, în 

circumstanţe specifice, funcţionează cu mai mare eficienţă. 

Măsurile prezentate în Manualul de lucru sunt organizate în funcţie de 

tipurile de acţiuni şi sunt împărţite în macro-capitole corespunzătoare, iar 

cei care lucrează în domeniu pot găsi puncte de sprijin şi reflecţie asupra 

problemelor cu care se confruntă sau pe care doresc să le rezolve în practica 

de zi cu zi. 

Astfel, Manualul de lucru poate fi util practicienilor atât pentru sugestii de 

acţiune, cât şi pentru analiză contextuală – prin intermediul următoarele 

posibile strategii: 

 Citirea şi informarea asupra practicilor deja utilizate sau în curs de 

implementare, dacă acestea din urmă sunt considerate interesante şi 

promiţătoare pentru un domeniu şi context cultural specific; 

 Descrierea situaţiilor problematice şi prezentarea soluţiilor posibile 

în termeni descriptivi şi de dezvoltare, crearea unei „istorii” a 
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problemei şi soluţiei: istoria punerii problemei şi a rezolvării ei. 

Cu privire la acest ultim aspect, trebuie specificat faptul că elementele 

esenţiale ale manualului – aşa cum au fost prezentate mai sus – au fost 

amplu discutate în cadrul proiectului YOUNG, iar întreg manualul va fi 

trimis celor responsabili de bunele practici identificate prin chiar acest 

proiect; Manualul de lucru va reprezenta elementul cheie al Seminarului 

de formare din iunie 2004 şi va fi experimentat şi monitorizat în următoarea 

fază a proiectului YOUNG. 

Din acest motiv, dar şi pentru motive mai generale legate de evaluarea / 

analizarea bunelor practici pe care fiecare expert le întreprinde sau urmează 

să le aplice, a fost creată o scală de evaluare pentru rezultatele aşteptate în 

urma utilizării diferitelor instrumente oferite de Manualul de lucru. 

Partenerii proiectului YOUNG sunt convinşi că această formă de evaluare 

este utilă şi necesară, dar nu este suficientă. De aceea, va trebui prezentată, 

sub formă narativă, modalitatea în care s-a lucrat, începând cu Manualul de 

lucru până la stabilirea problemelor / istoria de rezolvare a problemelor 

şi/sau biografia problemei. Aceste prezentări descriptive / factuale pot fi 

utilizate ca şi instrumente de (auto)evaluare şi validare a Manualului de 

lucru, care va deveni centrul de focalizare explicită a atenţiei în timpul 

fazei experimentale şi va reprezenta principalul rezultat utilizabil şi dincolo 

de cadrul temporal al proiectului YOUNG. Manualul este un produs cu 

final deschis, dar care poate fi aplicat pentru că include itemi şi măsuri de 

utilitate practică imediată pentru orice ţară europeană care doreşte 

combaterea muncii copiilor: un gen de manual deschis despre ce şi cum 

trebuie făcut, din care fiecare se poate inspira în mod creativ sau în măsura 

dorită. 

 

Aspecte legate de Manualul de lucru: principii, tabele descriptive 

detaliate cu privire la politicile relevante şi bunele practici, tabelul 

descriptiv elaborat în vederea adoptării unei noi bune practici şi evaluării 

acesteia 

 

Formatul Manualului de lucru (includem aici şi prezentarea grafică a 

acestuia) permite o conexiune directă între câteva elemente: 

 Principii de acţiune comune în domeniile educaţiei sau formării în 
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scopul combaterii absenteismului, abandonului şcolar şi muncii 

copiilor; 

 Accent clar pus pe politici utile şi acţiuni de prevenire, care, în funcţie 

de macro-context devin acţiuni de combatere a unor manifestări 

distincte / diferenţiate – identificate în cadrul proiectului YOUNG – a 

trei fenomene între care există conexiuni, dar care sunt, totuşi, 

distincte: 

 Absenteism şcolar (A), 

 Abandon şcolar şi munca copiilor (B), 

 Accentul diferit este întărit în tabelele descriptive pe baza acţiunilor 

potenţiale şi complementare uneori pentru fiecare macro-context, şi 

care, din acest motiv, sunt prezentate separat pentru A şi B: 

 Urmează subdiviziuni corespunzând: politicilor utile în context 

naţional (A1, B1), politicilor utile în context local (A2, B2) şi 

bunelor practici implementate şi/sau care trebuie să fie 

implementate în domeniu (A3, B3), 

 Lista de verificare permite marcarea acţiunilor deja puse în 

practică, a acelora care urmează a fi aplicate (o arhivă cu 

instrumente utilizate sau neutilizate) sau a acelora propuse 

pentru a fi introduse (noi instrumente care trebuie 

achiziţionate) într-un context specific, 

 Cu indicarea satisfacţiei / evaluării pe o scală de la 1 la 10 cu 

privire al rezultatele fiecărei politici implementate în context 

naţional sau local şi pentru fiecare dintre numeroasele bune 

practici posibile deja utilizate de persoane sau instituţii 

relevante în domeniu. 

 Tabelul suplimentar (C), care include bune practici, a fost selectat şi 

adoptat pentru faza experimentală, în concordanţă cu modelul 

YOUNG: 

 Cu declararea obiectivelor aşteptate în urma implementării 

fiecărei noi practici alese din cele propuse în Manualul de 

lucru (în mod concret, practicile au fost alese din tabele A3 şi 

B3, care fac referire la practica în domeniu), 

 O scurtă biografie şi stabilirea problemei căreia i se adresează 
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noua practică selectată / adoptată, 

 Evaluarea gradului de satisfacţie sau insatisfacţie în rezolvarea 

problemei, care să fie realizată la finalul fazei de 

experimentare: 

 Un scurt comentariu asupra valorii adăugate pe care a 

adus-o fiecare bună practică adoptată în rezolvarea 

problemei, cu listarea fiecărui aspect pozitiv sau 

negativ; 

 Un răspuns de tip Da / Nu la întrebarea dacă se doreşte 

continuarea utilizării acelei bune practici selectate din 

Manualul de lucru, 

 O notă evaluativă acordată fiecărei bune practici pe o 

scală de la 1 la 10. 
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COMBATEREA ABSENTEISMULUI,  

A EŞECULUI ŞCOLAR ŞI MUNCII COPIILOR 

 

 

PRINCIPII DE FORMARE PENTRU BUNE POLITICI ŞI 

PRACTICI ÎN SCOPUL COMBATERII ACESTOR PROBLEME: 

 

1. DEFINIREA DIVERSELOR FENOMENE DATORATE ÎN 

GENERAL UNEI SERII DE CAUZE COMPLEXE CARE SE 

ÎNTREPĂTRUND: 

 ABSENTEISM: NEFRECVENTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

OBLIGATORIU ÎN DECURSUL UNOR PERIOADE 

ÎNDELUNGATE DE TIMP; 

 EŞEC ŞCOLAR: NEPUTINŢA DE A OBŢINE CALIFICĂRI 

ŞCOLARE SAU PROFESIONALE PÂNĂ LA VÂRSTA DE 

18 ANI ŞI NERECUNOAŞTEREA ABILITĂŢILOR 

PERSONALE; 

 MUNCA MINORILOR: O SITUAŢIE DE EXPLOATARE ŞI 

MUNCĂ ILEGALĂ ÎN CONDIŢIILE LIMITELOR DE 

VÂRSTĂ DEFINITE DE LEGISLAŢIA EUROPEANĂ, 

PROTOCOALELE ILO ŞI LEGISLAŢIA SPECIFICĂ DIN 

FIECARE ŢARĂ; 

 

2. MONITORIZAREA PERIODICĂ A CELOR 3 FENOMENE CU 

AJUTORUL UNOR STATISTICI ANUALE PUBLICE ŞI 

ACTUALIZATE, STRUCTURATE PE CAUZE POSIBILE, 

PRECUM VÂRSTĂ, GEN, ŞCOALĂ, ZONĂ, CONTEXTE 

IDENTIFICABILE ALE MUNCII MINORILOR; 

 

3. CADRUL ŞI CONTEXTUL POTRIVIT PENTRU COMBATEREA 

FENOMENELOR ÎN DISCUŢIE, CREATE PRIN POLITICI 

NAŢIONALE DE SPRIJIN FINANCIAR, DIALOG ŞI 

ÎNCURAJARE; 
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4. ACCENTUAREA PUTERNICĂ A TUTUROR FORMELOR 

POSIBILE DE PARTICIPARE A GRUPULUI ŢINTĂ AL 

POLITICILOR COMPLEMENTARE. ATENŢIE ACORDATĂ 

PERSOANELOR CONSIDERATE A FI RESURSE UMANE 

VITALE PENTRU SUCCESUL ACŢIUNILOR DERULATE; 

 

5. CREAREA UNOR ACORDURI MUTUALE DE FORMARE; 

 

6. STIMULAREA SINERGIEI ÎNTRE DIVERSE INSTITUŢII 

PUBLICE (ŞCOLI, AGENŢII ŞI CENTRE DE PLASARE A FORŢEI 

DE MUNCĂ, ECHILIBRAREA CERERII ŞI OFERTEI DE PE 

PIAŢA MUNCII, TRIBUNALE PENTRU MINORI, SERVICII 

SOCIALE, CENTRE DE SĂNĂTATE ŞI PREVENIRE A 

ÎMBOLNĂVIRILOR ETC.) ŞI PRIVATE (ANTREPRENORI, 

ASOCIAŢII PROFESIONALE ŞI SINDICATE, ORGANIZAŢII DE 

CARITATE ŞI CENTRE DE FORMARE) ŞI ORGANIZAŢII 

PRIVATE ŞI DE VOLUNTARI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

(ASOCIAŢII LOCALE, CENTRE CARE OFERĂ CONSILIERE, 

PREGĂTIRE ŞI INTEGRARE LA LOCUL DE MUNCĂ); 

 

7. IMPORTANŢĂ SPECIFICĂ (ŞI SPRIJIN CENTRAL ŞI LOCAL) 

ACORDATĂ PROCESELOR DE INTEGRARE DINTRE ŞCOALĂ 

ŞI LOCUL DE MUNCĂ; SCHEME DE PLASAMENT LA LOCUL 

DE MUNCĂ, REINTEGRARE ŞCOLARĂ DUPĂ O PERIOADĂ DE 

MUNCĂ, CONSILIERE BAZATĂ PE METODA UMBREI ŞI 

PERIOADE DE MUNCĂ ÎN CONDIŢII REALE, NESIMULATE 

ETC.; 

 

8. REALIZAREA UNOR ACŢIUNI PARTICIPATIVE 

COMPLEMENTARE CARE INCLUD ÎNTOTDEAUNA 

SCOPURILE ACŢIUNILOR ŞI PUN ACCENT PE CONSTRUCŢIA 

COMUNITARĂ ŞI PROMOVAREA FIECĂRUI INDIVID; 

 

9. EXISTENŢA UNUI PROGRAM AMPLU ŞI BINE ORGANIZAT DE 

PRACTICI ŞI PROCEDURI SPECIAL CREATE PENTRU 

ACŢIUNE, A UNOR TIPURI DE RĂSPUNSURI LA SITUAŢII 

CARE TIND SĂ REAPARĂ, CA RĂSPUNS LA PROBLEME 

SPECIFICE ŞI/SAU ASPECTE ALE UNOR CHESTIUNI 
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SPECIALE, CARE TREBUIE ÎNCORPORATE, DAR ŞI TRATATE 

CA o DIMENSIUNE PARTICULARĂ A ACŢIUNII 

COMPLEMENTARE; 

 

10. PREZENŢA UNIVERSITĂŢILOR ŞI A CENTRELOR DE 

CERCETARE CARE JOACĂ UN ROL ACTIV, ÎMPREUNĂ CU 

ORGANIZAŢIILE IMPLICATE ÎN DOMENIU, ÎN STUDIUL 

FENOMENULUI CU O ABORDARE SUSŢINUTĂ A ACŢIUNII ŞI 

A ANALIZEI ACŢIUNII; 

 

11. ORGANIZAŢII LOCALE CARE COLABOREAZĂ ÎN DIVERSE 

ACŢIUNI ŞI SUNT ÎN STARE SĂ LE SUSŢINĂ ŞI SĂ LE 

ÎNCURAJEZE; 

 

12. PREZENŢA MĂSURILOR CONCEPUTE SĂ INTRODUCĂ NOI 

ACŢIUNI, SĂ LE MONITORIZEZE PE CELE DEJA EXISTENTE 

ÎN DOMENIU ŞI SĂ EVALUEZE FIECARE ACŢIUNE PE BAZA 

UNEI ABORDĂRI ALGORITMICE DE PAŞI GRADUALI 

CONFORM PROCESULUI ISTORIA PROBLEMEI - PUNEREA 

PROBLEMEI - REZOLVAREA PROBLEMEI; 

 

13. ACORDAREA DE PRIORITATE ECHIPELOR 

MULTIDISCIPLINARE CAPABILE SĂ INTEGREZE DIVERSELE 

ASPECTE ALE ACŢIUNILOR CONTRASTANTE. ECHIPELE 

TREBUIE SĂ ŞTIE CUM SE LUCREAZĂ ÎN COLECTIV, SĂ 

FOLOSEASCĂ UN LIMBAJ RECIPROC CONVENIT ŞI SĂ 

IDENTIFICE ASPECTELE POZITIVE ALE APTITUDINILOR 

PROFESIONALE ŞI ROLURILOR, CARE SUNT DIFERITE, DAR 

POT FI INTEGRATE; 

 

14. EXISTENŢA SIMULTANĂ A FORMĂRII CONTINUE 

INTEGRATOARE PENTRU TOŢI OPERATORII, REALIZATĂ CU 

AJUTORUL METODOLOGIILOR PARTICIPATIVE ŞI/SAU SUB 

FORMA SUPERVIZĂRII. ASEMENEA FORMĂRI TREBUIE SĂ 

SE BAZEZE ÎNTOTDEAUNA PE O ANALIZĂ A PRACTICILOR ŞI 

SĂ SE CONCENTREZE PE DIFERITELE DIMENSIUNI ALE 

MUNCII ÎN DOMENIU (ASUPRA ASPECTELOR SOCIOLOGICE, 

ANTROPOLOGICE, PEDAGOGICE ŞI PSIHOLOGICE ALE 

MODELELOR ORGANIZAŢIONALE ŞI OPERATIVE); 
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15. ATENŢIE ACORDATĂ PROCEDURILOR ŞI PROCESELOR DE 

LUARE A DECIZIEI ÎN AŞA FEL ÎNCÂT ACESTEA SĂ FIE, PE 

CÂT POSIBIL, ECHILIBRATE: ELE AR TREBUI SĂ FIE 

CAPABILE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ CERINŢELE PARTICIPATIVE 

ŞI CELE LEGATE DE FUNCŢIONAREA NORMALĂ ŞI SĂ FIE, 

DE ASEMENEA, CAPABILE SĂ INCLUDĂ MOMENTE 

PERIODICE DE ANALIZĂ A PUNCTELOR TARI ŞI A CELOR 

SLABE ALE DECIZIILOR LUATE ÎN DOMENIU ŞI SĂ OFERE 

TIPURI VARIATE DE SOLUŢII LA DIFERITE PROBLEME; 

 

16. CAPACITATE CREATIVĂ DE A TRANSFERA (MAI CURÂND 

DECÂT A IMPUNE) BUNE PRACTICI MULŢUMITĂ UNOR 

PROCESE CONVENITE, REALIZATE ÎN DIFERITE CONTEXTE 

LOCALE CONFORM METODELOR PARTICIPATIVE BAZATE 

PE STIMULAREA DEZVOLTĂRII ŞI SENSIBILE LA 

COMUNITATEA LOCALĂ, TRADIŢIILE EI, CONTEXTUL 

ANTROPOLOGIC, SITUAŢIA SOCIALĂ ŞI CHIAR RESURSELE 

LOCALE PRECUM DEPRINDERILE, TRADIŢIILE, EXPERTIZA 

ŞI OPORTUNITĂŢILE; 

 

17. ROLUL CENTRAL AL DISCRIMINĂRII POZITIVE ŞI 

DIVERSELE APLICAŢII POTENŢIALE ÎN ZONA OPŢIUNILOR 

POLITICE ŞI A POLITICILOR PUBLICE; 

 

18. CONŞTIENTIZAREA BUNELOR PRACTICI PRIN INFORMARE 

PUBLICĂ ŞI PROGRAME DE FORMARE OFERITE 

COMUNITĂŢILOR LOCALE ŞI CETĂŢENILOR, CA ŞI 

EVENTUALELE SCOPURI ALE ACŢIUNILOR ÎN SINE; CU TOŢII 

TREBUIE SĂ FIE IMPLICAŢI ÎN MOD ACTIV CU AJUTORUL 

MASS-MEDIA ÎN DEMONSTRAREA POSIBILELOR SOLUŢII ŞI 

REZULTATE ŞI NU DOAR A URGENŢEI ŞI NATURII 

DRAMATICE A ACESTOR PROBLEME. 
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10.1. Combaterea absenteismului şcolar 
 

A 1 – Combaterea absenteismului şcolar 

Politici naţionale / centrale 

Niveluri necesare de 

intervenţie 

Politici publice bune care pot fi necesare şi/sau 

implementate 

Notaţi: 

DA / NU 

(Există 

asemenea 

politici în ţările 

dvs.?) 

Măsurarea progresivă a 

satisfacţiei faţă de 

politicile indicate (dacă 

acestea există) conform 

scalei: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Politici naţionale / 

centrale (destinate să 

fie adoptate şi 

aplicate sau să ajute 

la dezvoltarea şi 

încurajarea iniţiativei 

de jos în sus) 

 Cercetări statistice, periodice şi pe scară 

largă, a absenţelor şi abandonului şcolar ca o 

chestiune de politică publică 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Acordarea de finanţări în scopul susţinerii 

programelor adresate grupului ţintă specific 

format din cei care abandonează şcoala 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Acceptarea de către autorităţile şcolare a 

gradului necesar de flexibilitate a 

curriculum-ului, orarelor şi organizării în 

şcolile care implementează politici active de 

reintegrare / reabilitare a celor care 

abandonează şcoala 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Sprijin pentru a da un caracter reprezentativ, 

schimb de bune practici la nivel naţional şi 

pentru informarea publicului în ceea ce 

priveşte acţiunile destinate celor care 

abandonează şcoala  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Stabilirea de metode prin care autorităţile 

centrale pot observa şi înregistra urgenţe şi 

angajarea de acţiuni în zona celor care 

abandonează şcoala 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Crearea de şcoli ale celei de-a doua şanse, 

care să beneficieze de facilităţi / dotări şi 

metodologii destinate celor care reintră în 

sistemul de şcolarizare 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Promovarea de măsuri administrative şi de 

finanţare publică bazate pe principiul 

sinergiilor între şcoli şi în afara şcolilor, în 

acţiuni concepute să-i reintegreze pe cei care 

abandonează şcoala (şcoli + asistenţă socială 

privată sau oferită de voluntari + sectorul 

privat + instituţii de sănătate publică + 

tribunale pentru minori etc.) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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A 2 – Combaterea absenteismului şcolar 

Măsuri angajate de sau adoptate împreună cu autorităţile locale 

Niveluri necesare de 

intervenţie 

Politici publice bune care pot fi necesare 

şi/sau implementate 

Notaţi: 

DA / NU 

(Există 

asemenea 

politici în ţările 

dvs.?) 

Măsurarea progresivă a 

satisfacţiei faţă de 

politicile indicate (dacă 

acestea există) conform 

scalei: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Politici naţionale / 

centrale (destinate să 

fie adoptate şi 

aplicate sau să ajute 

la dezvoltarea şi 

încurajarea 

iniţiativei de jos în 

sus) 

 Crearea de consilii de coordonare, cu 

autoritatea locală în calitate de garant, 

realizate prin participarea diverselor 

organisme publice şi private implicate în 

lupta împotriva absenteismului şcolar (şcoli, 

asistenţi sociali, tribunale pentru minori, 

centre de cercetare şi universităţi, centre de 

protecţia a sănătăţii, poliţia locală, asociaţii 

locale de voluntari, firme locale etc.) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Crearea unei reţele de observatori publici 

capabili să strângă în mod regulat date la 

nivel local asupra fenomenului 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Crearea, împreună cu şcolile, de proiecte 

locale de asistenţă socială, bazate pe 

principiul discriminării pozitive (oferind noi 

şanse celor din medii defavorizate), capabile 

să-i intereseze şi să-i atragă pe cei care au 

abandonat şcoala. Acest lucru trebuie însoţit 

de finanţări locale destinate creşterii 

eficacităţii acţiunilor de combatere a 

absenteismului, atât prin participarea şcolilor 

de stat, cât şi a diferitelor organisme capabile 

să construiască parteneriate pentru acţiune 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Transferul de spaţii publice şi locaţii acelor 

proiecte care-i privesc pe copiii care au 

abandonat învăţământul obligatoriu 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Propuneri de locuri şi momente pentru 

evenimente organizate parţial chiar de către 

copiii care au abandonat şcoala, în cadrul 

unui program local 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Promovarea de activităţi regulate de formare 

pe tema absenteismului şcolar şi acordarea de 

atenţie specială popularizării lor 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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A 3 - Combaterea absenteismului şcolar 

Bune practici specifice 

Niveluri necesare de 

intervenţie 

Politici publice bune care pot fi necesare 

şi/sau implementate 

Notaţi: 

DA / NU 

(Există 

asemenea 

politici în ţările 

dvs.?) 

Măsurarea progresivă a 

satisfacţiei faţă de 

politicile indicate (dacă 

acestea există) conform 

scalei: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bune practici 

specifice aplicate de 

şcoli şi organisme 

externe şcolii 

(implementate 

direct) 

 Caracteristici ale clădirilor / locaţiilor 

(mediul şcolar unde sunt realizate proiectele 

pentru copiii care au abandonat şcoala): 

prietenoase şi plăcute datorită implicării 

directe şi participării constante a copiilor în 

aranjarea lor 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Metode adoptate în aceste locaţii: un orar 

atent realizat (care menţine un echilibru între 

nevoia de fermitate şi nevoia de flexibilitate), 

atent planificat în ceea ce priveşte activităţile, 

responsabilităţile, limitele şi reglementările 

interne conform diverselor activităţi angajate 

şi, prin urmare, funcţional mai curând decât 

bazat pe principii abstracte 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Sprijin 

pentru 

operatori:  

 discuţii de grup periodice, 

facilitate de experţi, 

referitoare la chestiuni 

pedagogice, psihologice, şi 

organizaţionale / operaţionale 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 echipe însărcinate cu 

supervizarea personalului 

calificat pentru locaţia aleasă 

(orare, calendar agreat) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 protocoale scrise de 

observare şi auto-observare 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 folosirea regulată a agendei 

zilnice şi a proceselor verbale 

scrise referitoare la discuţiile 

despre planificare, analiză, 

evaluare, luarea deciziilor 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 discuţii orientate pornind de 

la critica practicilor şi a 

punctelor lor slabe 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Pact de training formal şi “ritualizat” în 

sprijinul programului individual de consiliere 

şi formare 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Prezenţa tutorilor / mentorilor pentru fiecare 

elev / copil cu scopul de a oferi însoţire şi 

consiliere, cu posibilitatea de a forma tutori / 

mentori pentru grupe de 5-6 copii 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Activităţi sportive regulate (în general 

sporturi de echipă, dar şi sporturi individuale) 

şi alte activităţi bazate pe ideea de echipă, 

care combină un anumit nivel al competiţiei 

cu ceilalţi cu unul cu propriile limite 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Accent pus pe înclinaţiile şi talentele 

individuale; alocare de timp pentru acestea 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Programe individualizate şi suport psihologic 

oferite tinerilor angajaţi într-un proces de 

dezvoltare personală, ajutor de specialitate 

acordat în cazul unor probleme personale 

(dependenţă de alcool, droguri, jocuri pe 

calculator, violenţă şi abuzuri etc.) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Aducerea la cunoştinţa celorlalţi a fiecărei 

faze a învăţării prin expunerea obiectelor 

produse, expoziţii de lucrări şcolare, 

demonstrarea deprinderilor dobândite. 

Această publicitate se adresează colegilor, 

copiilor mai mici sau mai mari, părinţilor, 

altor şcoli, locuitorilor din zonă, comunităţii / 

oraşului 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Acordarea de timp, fie în grup fie individual, 

deprinderilor pentru viaţă
56

 ale fiecăruia 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Metode 

de lucru: 

 lucru în grupuri mici (cu un 

raport formator / elev de 1 / 5) 

alternând cu grupuri mari 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 întâlniri regulate săptămână 

pentru analizarea conflictelor şi 

modalităţilor de rezolvare 

(discuţii de grup şi/sau 

brainstorming) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 grupuri selectate conform 

nivelului educaţional + atenţie 

specială acordată individului 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 colectarea la intervale regulate 

a întregii activităţi într-un dosar 

(dischetă sau CD), împreună cu 

fotografii / filme ale acţiunilor 

realizate, la care se adăugă alte 

lucruri învăţate 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                                 
56 Deprinderile pentru viaţă privesc pe toată lumea şi nu doar pe indivizii marginalizaţi; ele privesc procesul dezvoltării în timpul întregii vieţi a unui individ 
(învăţare permanentă) şi prin urmare trebuie să fie privite drept capacitatea de a dobândi deprinderi într-o manieră organizată în adolescenţă, dar şi în 

primele etape ale vieţii; ele au fost descrise pe scurt (dintr-o perspectivă multiculturală şi prin urmare aplicabile în orice context) de către OMS (Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii): a avea gândire creativă, a avea gândire critică, a putea verbaliza gândurile, a poseda capacitatea de a lua decizii, a poseda conştiinţă 

de sine şi capacităţi de autoevaluare, a gestiona emoţiile personale, a gestiona stresul şi anxietatea, a deţine capacităţi empatice şi a şti să asculţi puncte de 

vedere diferite. 
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 prin povestire  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 activităţi în interiorul şi în afara 

clădirii în diverse spaţii / clase / 

laboratoare tematice etc. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 jocuri şi descoperiri cu accent 

pe învăţarea contextuală (în 

laborator, natură, locuri în afara 

şcolii) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 prin module scurte şi 

condensate 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 prin module creative şi 

interactive, care folosesc 

calculatorul, fotografiile, 

aparatele video, ziarele, dansul 

şi/sau muzica, pictura, 

sculptura, gravura, lucrul în 

lemn şi metal etc. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 excursii şcolare frecvente şi 

plasarea copiilor în situaţii reale 

de viaţă, concepute conform 

diferitelor grupe de vârstă. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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10.2. Combaterea eşecului şcolar şi muncii minorilor 
 

B 1 – Combaterea eşecului şcolar şi muncii minorilor 

Politici naţionale / centrale 

Niveluri necesare de 

intervenţie 

Politici publice bune care pot fi necesare şi/sau 

implementate 

Notaţi: 

DA / NU 

(Există 

asemenea 

politici în ţările 

dvs.?) 

Măsurarea progresivă a 

satisfacţiei faţă de 

politicile indicate (dacă 

acestea există) conform 

scalei: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Politici naţionale / 

centrale (destinate să 

fie adoptate şi 

aplicate sau să ajute 

la dezvoltarea şi 

încurajarea iniţiativei 

de jos în sus) 

 Continuitate în lupta susţinută pentru 

combaterea tuturor formelor de muncă 

timpurie sau exploatare prin muncă a 

minorilor (în concordanţă cu Convenţia ILO 

182, 138 şi 29, ratificată de ţările membre 

UE, cu Convenţia asupra Drepturilor 

Copilului, New York, 1989 şi cu documentul 

“O lume pentru copii”, recent semnat de către 

ţările membre UE (2002) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Sprijinirea uceniciei, a formelor care 

combină munca şi formarea în cadrul 

contextelor protejate, sprijin asistat în 

vederea reintegrării în educaţie şi formare în 

urma unei perioade de angajare, sprijin 

pentru obţinerea burselor educaţionale 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Realizarea cu regularitate a unor rapoarte 

statistice cu privire la eşecul în obţinerea 

calificărilor profesionale, a muncii ilegale şi 

a exploatării copiilor 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Fonduri pentru sprijinirea programelor 

destinate copiilor / tinerilor care nu mai fac 

parte din sistemul de educaţie şi formare (a 

da o mână de ajutor celor fără ajutor); 

programe de tipul „a doua şansă” 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Acceptarea de către autorităţile centrale a 

procedurilor de reintegrare în cadrul 

sistemelor de formare şi consiliere bazată pe 

flexibilitate şi atenţie pentru persoană 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Crearea, promovarea şi întărirea sistemelor 

de credit şi recunoaşterea creditelor 

educaţionale şi de formare 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Sprijinirea acţiunilor reprezentative, a 

schimbul de bune practici la nivel naţional, 

publicitate acţiunilor destinate combaterii 

muncii ilegale, sprijinirea reintegrării în 

sistemul educaţional a tinerilor 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Crearea de către autorităţile centrale a unor 

ocazii de a da atenţie şi a lua în evidenţă 

urgenţele şi acţiunile cu privire la munca 

timpurie şi eşecul şcolar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Sprijinirea formelor de cooperare în 

deschiderea de mici afaceri 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Sprijinirea voluntarilor pentru angajare legală 

şi implicarea în educaţie / formare 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Crearea unei reţele de şcoli de tipul „celei de-

a doua şanse”, cu facilităţi şi metodologii 

care să încurajeze reintegrarea educaţională 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Promovarea unor măsuri administrative şi 

fiscale bazate pe principiul sinergiei dintre 

şcoală, formare şi experienţe de muncă 

protejată în scopul găsirii primului loc legal 

de muncă 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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B 2 – Combaterea eşecului şcolar şi muncii minorilor 

Măsuri angajate de sau adoptate împreună cu autorităţile locale 

Niveluri necesare de 

intervenţie 

Politici publice bune care pot fi necesare 

şi/sau implementate 

Notaţi: 

DA / NU 

(Există 

asemenea 

politici în ţările 

dvs.?) 

Măsurarea progresivă a 

satisfacţiei faţă de 

politicile indicate (dacă 

acestea există) conform 

scalei: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Măsuri aplicate de 

către autorităţile 

locale (pentru a fi 

adoptate şi aplicate 

sau sprijinite şi 

încurajate de jos în 

sus) 

 Crearea unor organisme de coordonare 

pentru combaterea eşecului şcolar şi muncii 

ilegale, cu garanţia autorităţilor locale, între 

instituţii publice şi private (politici centrale 

şi locale, şcoli şi organizaţii de formare, 

agenţii publice şi private de găsire a unui loc 

de muncă, asistenţi sociali, tribunale pentru 

minori, centre de cercetare şi universităţi, 

centre de sănătate, asociaţii locale de 

voluntariat, firme locale, bănci şi instituţii de 

credit etc.) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Crearea, promovarea şi întărirea sistemelor 

de credite la nivel academic şi recunoaşterea 

creditelor obţinute prin formare la nivel 

local, în concordanţă cu aspectele sociale şi 

culturale 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Crearea unui sistem de observatori publici şi 

monitorizarea eşecului şcolar şi muncii 

timpurii. Observatorii trebuie să fie capabili 

să colecteze în mod sistematic datele la nivel 

local 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Dezvoltarea unor proiecte de asistenţă 

socială la nivel local, bazate pe principiul 

discriminării pozitive (găsirea de 

oportunităţi pentru cei aflaţi în mod cert în 

dificultate); aceste proiecte vor ţine cont de 

nevoile tinerilor care au antecedente în ceea 

ce priveşte eşecul şcolar, care nu au un loc 

de muncă sau care sunt implicaţi în muncă 

timpurie sau ilegală. Fonduri locale specifice 

vor trebui să fie disponibile organismelor 

publice şi private care îşi vor propune să 

formeze un parteneriat pentru combaterea 

acestor probleme) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Alocarea unor fonduri publice şi 

disponibilizarea unor clădiri pentru proiecte 

destinate tinerilor care nu au finalizat 

învăţământul obligatoriu şi care doresc să 

beneficieze de consilierea carierei şi formare 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Suport constant din partea autorităţilor 

locale (uneori implicate şi ca partener activ) 

pentru adoptarea unor măsuri la nivel 

european destinate tinerilor şi, în particular, 

a unor măsuri care conduc la angajarea 

tinerilor care au probleme şcolare serioase şi 

care întâmpină probleme de excluziune 

socială 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Alocarea de spaţiu / timp şi evenimente 

organizate parţial de tineri care şi-au început 

studiile sau formarea prin proiecte locale 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Promovarea unor activităţi regulate de 

formare multidisciplinară, deschise la 

diferite profesii şi atenţie acordată 

promovării şi publicităţii unor asemenea 

evenimente 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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B 3 – Combaterea eşecului şcolar şi muncii minorilor 

Bune practici specifice 

Niveluri necesare de 

intervenţie 

Politici publice bune care pot fi necesare 

şi/sau implementate 

Notaţi: 

DA / NU 

(Există 

asemenea 

politici în ţările 

dvs.?) 

Măsurarea progresivă a 

satisfacţiei faţă de 

politicile indicate (dacă 

acestea există) conform 

scalei: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bune practici 

specifice aplicate de 

şcoli şi organisme 

externe şcolii 

(implementate direct) 

 Caracteristici ale clădirilor / locaţiilor 

(mediul şcolar unde sunt realizate proiectele 

pentru copiii care au abandonat şcoala): 

prietenoase şi plăcute datorită implicării 

directe şi participării constante a copiilor 

înşişi în aranjarea lor 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Metode adoptate 

în aceste locaţii: 

un orar atent 

realizat (care 

menţine un 

echilibru între 

nevoia de 

fermitate şi 

flexibilitate), 

 crearea unor obiecte 

artizanale 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 activităţi şi produse 

artistice 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 experienţe care implică 

explorare şi stare de 

bine interioară 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 oferirea de servicii 

participative comune 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 191 

atent planificat în 

ceea ce priveşte 

activităţile, 

responsabilităţile, 

limitele şi 

reglementările 

interne conform 

diverselor 

activităţi angajate 

şi, prin urmare, 

funcţional mai 

curând decât 

bazat pe principii 

abstracte 

 administraţie 

participativă 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 afaceri în cooperare   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 cercetare comună 

asupra ofertei de locuri 

de muncă 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Discuţii de grup periodice, facilitate de 

experţi, referitoare la chestiuni pedagogice, 

psihologice, şi organizaţionale / operaţionale 

(a se vedea tabelul A3) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Programe individualizate şi suport 

psihologic oferite tinerilor angajaţi într-un 

proces de dezvoltare personală, ajutor de 

specialitate acordat în cazul unor probleme 

personale (dependenţă de alcool, droguri, 

jocuri pe calculator, violenţă şi abuzuri etc.) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Prezenţa tutorilor / mentorilor pentru fiecare 

elev / copil cu scopul de a oferi însoţire şi 

consiliere, cu posibilitatea de a forma tutori / 

mentori pentru grupe de 5-6 copii 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Activităţi sportive regulate (în general 

sporturi de echipă, dar şi sporturi 

individuale) şi alte activităţi bazate pe ideea 

de echipă, care combină un anumit nivel al 

competiţiei cu ceilalţi cu un nivel de 

competiţie cu propriile limite 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Accent pus pe înclinaţiile şi talentele 

individuale; alocare de timp pentru acestea 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Aducerea la cunoştinţa celorlalţi a fiecărei 

faze a învăţării prin expunerea obiectelor 

produse, expoziţii de lucrări şcolare, 

arătarea deprinderilor dobândite. Această 

publicitate se adresează colegilor, copiilor 

mai mici sau mai mari, părinţilor, altor şcoli, 

locuitorilor din zonă, comunităţii / oraşului 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Proceduri standard de dezvoltare echilibrată 

a abilităţilor individuale, în concordanţă cu 

protocoalele UE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Acordarea de timp, fie în grup fie 

individual, deprinderilor pentru viaţă ale 

fiecărui individ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Activităţi formale şi ritualizate de consiliere 

şi formare pentru dezvoltarea fiecărui plan 

individual de viaţă şi carieră 

  

 Practici 

specifice 

complementare 

Specific: 

 flexibilitatea 

curriculum-ului de 

consiliere şi formare 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 răspuns pozitiv la 

solicitările specifice de 

formare, în corelaţie cu 

interesele, înclinaţiile şi 

talentul fiecărui tânăr 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 alocarea unor burse 

individuale de studii 

pentru reintegrare în 

sistemele de educaţie şi 

formare în scopul 

combaterii muncii 

ilegale şi exploatării 

copiilor prin muncă. Un 

proces gradual bazat pe 

performanţă, prezenţă 

continuă, teste practice / 

demonstraţii, obţinerea 

unei calificări 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 accent pus pe în 

consiliere pe diverse 

experienţe practice şi 

actualizarea 

cunoştinţelor teoretice 

pe baza acestora 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 actualizarea şi 

menţinerea, simultan, a 

nivelului necesar de 

alfabetizare, care va 

deveni parte integrantă 

a portofoliului de 

abilităţi achiziţionate 

constant (cunoaştere şi 

evaluare) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 planificarea de durată a 

activităţilor pentru cei 

reintegraţi, ceea ce 

permite participarea 

acestora la activităţi de 

formare individuală şi 

de grup şi la şedinţe de 

consiliere 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 accent permanent pe 

învăţarea 

contextualizată în 

situaţii reale de muncă 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 experienţe sub 

supraveghere, incluzând 

încercări de îmbinare a 

consilierii şi formării cu 

plasarea în câmpul 

muncii / pentru studii în 

alte medii decât cele 

familiare persoanei 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 realizarea de plăţi 

pentru produse, servicii 

sau pentru orice rezultă 

în urma unei activităţi 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 întâlniri şi utilizarea 

metodei „umbrei”, 

realizate cu sprijinul 

adulţilor semnificativi: 

experţi, practicieni, 

formatori, meşteri, 

artişti, întreprinzători 

tineri etc. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 perioade scurte, dar 

bine structurate de 

consiliere şi/sau 

formare finalizate prin 

realizarea unor produse 

care pot fi afişate. 

Aceste activităţi sunt, în 

general, plasare în 

muncă / pentru studii.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 module creative şi 

interactive, care 

folosesc calculatorul, 

fotografiile, aparatele 

video, ziarele, dansul 

şi/sau muzica, pictura, 

sculptura, gravura, 

lucrul în lemn şi metal 

etc.)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 diverse modalităţi de 

înlocuire gradată a 

consilierii / 

mentoratului / 

tutoratului. Tinerii 

implicaţi în proiect pot 

contacta experţii în 

momentele de criză sau 

dacă se confruntă cu 

probleme sau respingeri 

la întoarcerea în 

sistemul educaţional 

(interviuri informale, 

renegocierea 

acordurilor, contacte 

telefonice, întâlniri 

întâmplătoare pe stradă 

etc.) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 sesiuni regulate de 

consiliere individuală 

pentru fiecare tânăr 

implicat în proiect 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 realizarea frecventă a 

unor excursii, tabere, 

excursii la ţară, în alte 

oraşe din ţară sau din 

străinătate, prin 

intermediul 

programelor de 

schimburi şi având 

şansa de a întâlni colegi 

de aceeaşi vârstă; astfel 

de activităţi sunt 

realizate pentru a veni 

în întâmpinarea 

nevoilor anumitor 

grupuri de vârstă sau 

nevoilor individuale ale 

tinerilor 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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C – Noi bune practici adoptate* 

luate din Manualul de lucru YOUNG 

 

Buna practică 

adoptată 

(arătaţi despre ce 

bună practică e vorba 

conform definiţiei 

date la A3 sau B3) 

Istoria adoptării noii bune practici 

(context, punerea problemei, rezultate 

aşteptate ale fazei de rezolvare a problemei, 

rezultate înregistrate) 

Măsurarea progresivă a 

nivelului de satisfacţie 

prin scala: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comentarii asupra 

rezultatelor 

Intenţionaţi să 

folosiţi noua bună 

practică după faza 

experimentală 

începută împreună 

în proiectul 

YOUNG? 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DA 

   NU 

   Scurt comentariu 

 

* N.B. Tabelul e conceput pentru a fi folosit în acelaşi fel ca şi tabelele pentru bune practici (A3 şi/sau B3) şi 

trebuie completate cu fiecare dintre bunele practici selectate / adoptate, începând cu acest Manual de lucru al 

proiectului YOUNG, folosit experimental în propria activitate. 
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11. Itemi aleşi pentru experimentare de coordonatorii bunelor practici selectate 
 

 

11.1. Proiectul: Program pilot de intervenţie prin sistemul ZEP 

 
TABELUL A 

 

Confirmaţi sau schimbaţi 

itemul / itemii pe care i-

aţi ales la Napoli în 

varianta preliminară a 

Manualului de lucru? 

Itemii aleşi din Manualul de lucru, pe care proiectul ZEP încearcă să-i testeze sunt: 

 itemul 5 din A2: “Propuneri de locuri şi momente pentru evenimente 

organizate parţial chiar de către copii care au abandonat şcoala, în cadrul 

unui program local” 

 itemul 4 din A3: “ Pact de training formal şi “ritualizat” în sprijinul 

programului individual de consiliere şi formare” 

 itemul 1 din B3: “Caracteristicile clădirii / locaţiei (mediul şcolar) în care se 

desfăşoară cursurile de reintegrare: prietenoase şi plăcute datorită implicării 

directe şi participării a copiilor în creare, construire şi decorare, incluzând 

materialele utilizate şi grija pentru întreţinerea acestora” 

 itemul 3 din B3: “Discuţii de grup periodice, facilitate de experţi, referitoare la 

chestiuni pedagogice, psihologice, şi organizaţionale / operaţionale” 
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Aţi început faza 

experimentală a 

proiectului prin 

adoptarea itemului în 

Manualul de lucru? Dacă 

da, de când? 

S-a hotărât să se experimenteze toţi itemii selectaţi în cadrul programului ZEP, începând 

din iulie 2004. 

 

itemul 5 din A2 – data de debut: iulie 2004 

itemul 4 din A3 – data de debut: august-septembrie 2004 

itemul 1 din B3 – data de debut: august-septembrie 2004 

itemul 3 din B3 – data de debut: august 2004 

Puteţi descrie cum a 

început experimentul 

(puncte tari şi puncte 

slabe)? 

itemul 5 din A2 

Organizarea serbării de Crăciun 

Puncte tari: 

 întărirea iniţiativei copiilor 

 îmbunătăţirea relaţiei dintre copii şi părinţi şi dintre comunitate şi şcoală 

Puncte slabe: 

 resurse financiare insuficiente 

 

itemul 4 din A3: 

Programă pentru consiliere şi orientare şi materiale auxiliare 

Puncte tari: 

 programa îl ajută pe profesor să-şi planifice mai bine activităţile de consiliere, 

pentru a sprijini reintegrarea socială şi şcolară a copiilor rromi 

 materialele auxiliare îl ajută pe profesor să-şi îndeplinească în condiţii mai bune 

activităţile de consiliere cu copiii 

Puncte slabe: 

 profesorii au nevoie de sesiuni de formare pentru a fi capabili să folosească 

materialele auxiliare şi să înţeleagă mai bine programa 
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 din cauza situaţiei complexe a copiilor rromi (probleme familiale, probleme cu 

adaptarea la cerinţele şcolare şi sociale), ei au nevoie de sprijin suplimentar – 

sesiuni de consiliere individuală, nu doar sesiuni de consiliere de grup 

 

itemul 1 din B3 

Decorarea şcolii şi a claselor 

Puncte tari: 

 îmbunătăţirea relaţiei dintre şcoală şi părinţi şi dintre şcoală şi comunitate 

 stimularea interesului copiilor de a veni la şcoală şi al părinţilor de a-i trimite, ca şi 

de a se implica activ în viaţa şcolii 

 reducerea abandonului şcolar în rândurile copiilor rromi 

 creşterea prestigiului şcolii – mulţi părinţi declară că-şi vor aduce la această şcoală 

toţi copiii (în trecut, părinţii evitau să-şi aducă copiii la această şcoală din cauza 

proastei ei reputaţii: o şcoală cu “copii rromi abandonaţi”) 

Puncte slabe: 

 doar o parte dintre părinţii rromi s-au implicat în proiecte şcolare 

 la început a existat o puternică rezervă din partea profesorilor de a colabora cu 

părinţii şi copiii rromi în activităţi extraşcolare (informale) 

 

itemul 3 din B3 

Discuţii şi materiale auxiliare pentru părinţi 

Puncte tari: 

 discuţiile de grup pentru părinţi i-au făcut conştienţi pe aceştia de importanţa 

integrării sociale şi şcolare a copiilor lor. Părinţii au şi ei nevoie de consiliere, 

pentru că au mulţi copii şi probleme de natură familială, socială şi economică 
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 materialele auxiliare i-au ajutat pe părinţi să comunice mai bine cu profesorii şi cu 

autoritatea şcolară, dar şi să-şi dezvolte relaţii mai bune în interiorul propriei 

comunităţi 

Puncte slabe: 

 părinţii rromi nu sunt obişnuiţi să participe la grupuri de discuţie formale 

 statutul economic scăzut al părinţilor nu le permite să participe permanent la 

discuţiile de grup (trebuie să muncească pentru a câştiga pâinea familiei) 

 

Toţi itemii sunt testaţi de-a lungul întregului an şcolar 2004-2005, pentru a stabili 

utilitatea unor asemenea practici în ceea ce-i priveşte pe copiii rromi (cei care au 

abandonat şcoala) şi părinţii lor (comunicare mai bună între şcoală şi comunitatea 

rromă) 

 

 

TABELUL B 

 

Persoanele implicate în 

noile bune practici 

 

(Câţi tineri, profesori şi 

alţi specialişti sunt 

implicaţi în faza 

experimentală a 

proiectului prin 

adoptarea itemului din 

itemul 5 din A2 

Organizarea serbării de Crăciun 

 100 copii (cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani) 

Copiii care au luat parte la proiectul ZEP au organizat ei înşişi (cu un mic ajutor din 

partea profesorilor şi părinţilor) o serbare la sfârşitul anului şcolar (şi vor organiza 

şi alte asemenea evenimente, conform bunei practici deja prezente). Copiii au ales 

subiectul serbării, cântecele şi poeziile (dintre care unele specifice etniei rromilor), 

zilele şi numărul repetiţiilor 

 8 profesori (din şcoala primară şi gimnaziu) 
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Manualul de lucru – cine 

sunt ei şi ce fac?) 

Profesorii au dat sugestii pentru poezii şi cântece şi i-au ajutat pe copii în 

organizarea evenimentului 

 30 părinţi 

Părinţii au făcut costumele şi au participat la repetiţii şi la spectacolul propriu-zis 

 6 alţi specialişti (echipa de management a proiectului) 

Ei au avut iniţiativa organizării evenimentului şi i-au sprijinit pe copii în eforturile 

depuse 

 

itemul 4 din A3: 

Programă pentru consiliere şi orientare şi materiale auxiliare 

 2 experţi  

Specialiştii în consiliere au elaborat o programă specială pentru şcoala primară şi 

pentru gimnaziu, ca şi pentru formele de recuperare. Împreună cu programa, a fost 

elaborat un material auxiliar care cuprinde exerciţii şi activităţi ce trebuie realizate 

pentru a îndeplini scopurile programei 

 8 profesori 

Profesorii au dat sugestii, au fost consultaţi în ceea ce priveşte conţinutul programei 

(astfel încât conţinutul să corespundă nevoilor copiilor şi părinţilor) 

 

itemul 1 din B3 

Decorarea şcolii şi a claselor 

 100 de copii (cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani) 

Copiii s-au implicat în decorarea claselor cu desene şi obiecte realizate manual 

 10 profesori (de la şcoala primară şi gimnaziu) 

Profesorii au organizat activitatea copiilor 
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 autorităţi locale (primăria) 

Autorităţile locale s-au implicat în renovarea şcolii, înfiinţând şi un atelier de 

croitorie şi creând un Centru de Resurse pentru părinţi 

 10 părinţi  

Părinţii s-au implicat în îngrijirea curţii şcolii 

 

itemul 3 din B3 

Discuţii şi materiale auxiliare pentru părinţi 

 10-30 părinţi / sesiune. Au avut loc 10 sesiuni 

Părinţii au participat la discuţii referitoare la rezolvarea conflictelor, comunicare, 

reintegrare socială şi şcolară 

 10 copii / sesiune. Au avut loc două sesiuni 

Împreună cu părinţii şi profesorii, s-au format grupuri care au participat la discuţii 

referitoare la eşecul şcolar şi educaţia interculturală 

 6 experţi / moderatori 

În cadrul Centrului de Resurse pentru părinţi, moderatorii au condus discuţiile şi au 

tras concluziile referitoare la utilitatea proiectului în şcoală, managementul 

conflictului, comunicarea dintre copii, părinţi şi profesori 

Ei au elaborat, de asemenea, materialele auxiliare referitoare la temele menţionate 

mai sus (diapozitive, imagini, postere, exerciţii) 

Timpul ce este alocat 

noilor bune practici 
 

(numărul de ore, 

planificarea timpului 

itemul 5 din A2 

Organizarea serbării de Crăciun 

 20 de ore, noiembrie – decembrie 2004 

 

itemul 4 din A3: 
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pentru faza 

experimentală a 

proiectului prin 

adoptarea unui item din 

Manualul de lucru) 

Programă pentru consiliere şi orientare şi materiale auxiliare pentru şcoala 

primară 

 două luni, august-septembrie 2004. A fost aplicat ulterior în tot anul şcolar 2004 / 

2005 

 

itemul 1 din B3 

Decorarea şcolii şi a claselor 

 septembrie - octombrie 2004 (iar activităţile au continuat de-a lungul întregului an 

şcolar 2004-2005) 

 

itemul 3 din B3 

Discuţii şi materiale auxiliare pentru părinţi 

 octombrie – noiembrie 2004 şi tot anul şcolar 2004-2005 

10 sesiuni a câte 5 ore fiecare (50 de ore) 
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11.2. Proiectul: Reducerea muncii copiilor, a exploatării sexuale şi a traficului de copii în judeţele 

Iaşi, Botoşani şi Suceava 
TABELUL A 

 

Confirmaţi sau schimbaţi itemul / 

itemii pe care i-aţi ales la Napoli în 

varianta preliminară a Manualului 

de lucru? 

Din cauza situaţiei locale a oraşului Iaşi şi a profilului organizaţiei noastre, 

am modificat itemii aleşi la Napoli. Prezentăm în continuare itemii pe care îi 

vom testa în cadrul proiectului nostru: 

 itemul 6 din A3: “Activităţi sportive regulate (în general sporturi de 

echipă, dar şi sporturi individuale) şi alte activităţi bazate pe ideea 

de echipă, care combină un anumit nivel al competiţiei cu ceilalţi cu 

un nivel de competiţie cu propriile limite” 

 itemul 17 din B3: „Activităţi formale şi ritualizate de consiliere şi 

formare pentru dezvoltarea fiecărui plan individual de viaţă şi 

carieră” 

Aţi început faza experimentală a 

proiectului prin adoptarea itemului 

în Manualul de lucru? Dacă da, de 

când? 

Am demarat faza experimentală prin adoptarea itemului 6 din tabelul A3 

“Activităţi sportive regulate (în general sporturi de echipă, dar şi 

sporturi individuale) şi alte activităţi bazate pe ideea de echipă, care 

combină un anumit nivel al competiţiei cu ceilalţi cu un nivel de 

competiţie cu propriile limite” într-un proiect iniţiat de către Poliţia Iaşi în 

parteneriat cu Asociaţia Alternative Sociale. 

 

Data începerii experimentului a fost 20 octombrie 2004. 
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Intenţionăm să adoptăm şi itemul 17 din tabelul B3, începând cu martie 2005, 

în cadrul unui proiect numit “Centre pentru tineret pentru reducerea 

vulnerabilităţii la traficul de copii şi reintegrarea victimelor traficului de 

copii în Bucureşti şi alte trei judeţe”. 

Puteţi descrie cum a început 

experimentul (puncte tari şi puncte 

slabe)? 

Proiectul numit „Implicarea tinerilor în combaterea delincvenţei – educaţie 

prin sport” a început în octombrie 2004 şi a testat itemul 6 din tabelul A3. Au 

fost alcătuite echipe formate din poliţişti, studenţi la Facultatea de Sport şi 

voluntari din organizaţia noastră, care au selectat aproximativ 150 tineri în 

pericol de a abandona şcoala sau de a comite infracţiuni. Aceşti tineri au 

format echipe şi vor organiza un campionat de fotbal. 

Punctele tari ale implementării unor astfel de activităţi sportive sunt: 

 fotbalul reprezintă principala atracţie pentru tineri, astfel încât ideea 

iniţierii unui campionat de fotbal este atractivă şi motivantă pentru ei 

 competiţia sportivă oferă cadrul propice şi pentru iniţierea unor discuţii, 

jocuri, activităţi informale (facilitate de către voluntari); atmosfera este 

relaxată şi non-formală, astfel încât tinerii se simt în largul lor şi dornici 

să-şi împărtăşească problemele şi interesele 

 o componentă de gen este, de asemenea, prezentă în acest proiect: 

prietenele băieţilor au format echipe de „majorettes” pentru încurajarea 

echipelor de fotbal favorite 

 tinerii beneficiari au solicitat deja informaţii pe teme de educaţie 

sexuală, consum de droguri, delincvenţă juvenilă, relaţii cu familia / 

colegii de aceeaşi vârstă etc. 

 noi reguli de grup sunt stabilite chiar de către tineri, cu ajutorul 

voluntarilor şi a studenţilor de la Facultatea de Sport 
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Punctele slabe identificate până în acest moment sunt legate de:  

 dificultatea găsirii spaţiului adecvat pentru antrenamentele de fotbal 

 resursele financiare necesare pentru achiziţionarea echipamentelor 

adecvate sunt reduse 

 nu s-au găsit alternative interesante şi motivante pentru iniţierea unor 

activităţi sportive pentru fete 

 

 

TABELUL B 

 

Persoanele implicate în noile bune 

practici 

 

(Câţi tineri, profesori şi alţi 

specialişti sunt implicaţi în faza 

experimentală a proiectului prin 

adoptarea itemului din Manualul de 

lucru. Cine sunt ei şi ce fac?) 

 150 tineri cu vârste între 13 / 14 şi 17 ani sunt implicaţi în acest proiect – 

ei sunt beneficiarii direcţi ai proiectului care are ca temă jocul de fotbal, 

pregătirea sportivă şi competiţia 

 18 voluntari, studenţi cu vârste între 19 şi 24 ani care organizează 

activităţile non-formale împreună cu tinerii beneficiari: activităţi de 

informare, discuţii pe diferite teme; în acelaşi timp, voluntarii sunt şi 

observatori pentru identificarea elevilor cu tulburări de relaţionare, 

comportament delincvent etc. 

 15 studenţi la Facultatea de Sport care se ocupă de pregătirea fizică a 

tinerilor şi organizarea campionatului de fotbal 

 10 poliţişti din Departamentul de Proximitate au rolul de a identifica 

posibilii beneficiari care să fie incluşi în proiect, ei abordează aceşti 

tineri care fac parte din diferite găşti; abordează, de asemenea, şcolile 

din vecinătatea Iaşului pentru găsirea unui spaţiu adecvat meciurilor de 

fotbal şi antrenamentelor; împreună cu voluntarii, ei caută finanţări şi 
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sponsori. Implicarea activă a poliţiştilor este dovada implicării 

Departamentului de Poliţie Iaşi în viaţa socială a comunităţii 

 5 profesori de sport din şcoli sunt implicaţi în proiect pentru a-i ajuta pe 

tineri să se antreneze pentru campionatul de fotbal 

Timpul alocat noilor bune 

practici 
 

(numărul de ore, planificarea 

timpului pentru faza experimentală 

a proiectului prin adoptarea unui 

item din Manualul de lucru) 

Datorită faptului că proiectul are în centrul activităţilor sale chiar buna 

practică selectată (şi menţionată anterior), timpul dedicat acesteia este chiar 

timpul care s-a alocat proiectului 

Scurtă prezentare a planificării timpului: 

 octombrie 2004 – formarea voluntarilor, a studenţilor la Facultatea de 

Sport şi a poliţiştilor 

 noiembrie 2004 – februarie 2005 – organizarea activităţilor de 

antrenament fizic şi a competiţiei de fotbal în fiecare cartier; organizarea 

activităţilor non-formale cu beneficiarii – de două ori pe săptămână, de 

regulă la sfârşitul săptămânii, cu respectarea vacanţei de iarnă a elevilor 

 februarie – iunie 2005 – organizarea competiţiei de fotbal la nivel de 

oraş între câştigătorii fazei anterioare; organizarea activităţilor non-

formale 
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Anexa 1: Răspunsuri la chestionar ale coordonatorilor 

proiectelor neincluse în experiment din România 

 

Step by Step 

 

CHESTIONAR PENTRU STRÂNGEREA DE INFORMAŢII REFERITOARE LA 

METODOLOGIILE, INSTRUMENTELE, EXPERIENŢELE ŞI BUNELE PRACTICI PENTRU 

COMBATEREA ABSENTEISMULUI ŞCOLAR ŞI MUNCII COPIILOR 

 

 

INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 

 

 
1. Numele proiectului: ”Întărirea capacităţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării de a spori 

frecvenţa, retenţia şi performanţa şcolară a elevilor pentru prevenirea şi eliminarea muncii 

copiilor de la ţară” 
 

2. Durata proiectului: din noiembrie 2001 până în noiembrie 2002 nr. de luni 11 

 
3. Numele organizaţiei care promovează proiectul: Centrul pentru educaţie şi dezvoltare 

profesională “Step by Step” (CEDP) 
 

4. Există şi alţi parteneri? (cine sunt ei?) Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Inspectoratele 

Şcolare din ţară, Organizaţia Internaţională a Muncii – Programul Internaţional de 

Eliminare a Muncii Copiilor (ILO – IPECL) România 
 

5. Oraşul în care are loc proiectul experimental: 20 de şcoli din Botoşani, Călăraşi, Ialomiţa, 

Suceava, Vaslui (5 şcoli din fiecare judeţ) 
 

6. Persoana de contact pentru proiect: nume şi prenume Carmen ANGHELESCU 

 
7. Alte informaţii despre persoana de contact a proiectului: 

 adresă: Bd. Burebista nr. 4, bl. D13, Ap. 119-121, Bucureşti, România 

 telefon / fax: tel: 021 323 4868 / 021 323 7919, fax: 021 322 1162 

 e-mail: carmenan@dnt.ro 
 

8. Scopurile proiectului (cel mult 15 rânduri) 

1. Profesorii, directorii de şcoli şi educatorii (200 de persoane) vor fi capacitaţi prin programe 

de pregătire specifice pentru a preveni abandonul şcolar al copiilor în favoarea muncii. 

2. Familiile a 1.000 de copii vor fi informate despre nevoile de dezvoltare psiho-fiziologice ale 

copiilor, despre pericolele intrării timpurii în câmpul muncii, primind şi informaţii despre 

prevederile naţionale şi internaţionale referitoare la protecţia copiilor. 

3 Reprezentanţii autorităţilor centrale şi locale, părinţi şi copii din zonele rurale selectate vor fi 

informaţi despre subiectul muncii copiilor, inclusiv în ceea ce priveşte pericolele pentru 

sănătatea, educaţia şi dezvoltarea normală a copiilor. 
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9. Descrierea proiectului (cel mult 10 rânduri) 

Profesorii au fost instruiţi, în timp ce 20 de şcoli au primit ajutoare şi materiale pentru 

profesori, ceea ce a avut ca efect ore de clasă şi activităţi şcolare mai atractive pentru copii. 

Părinţii au început să se organizeze în grupuri de sprijin în fiecare şcoală. 

Reprezentaţi ai autorităţilor locale, precum primari, medici, poliţişti sau preoţi, au fost activ 

implicaţi în implementarea programului de acţiune. Organizaţiile non-guvernamentale locale şi 

primăriile au contribuit la organizarea şi finanţarea activităţilor cu copiii în timpul vacanţei de 

vară. 

În perioada 7-8 noiembrie 2002, la Bucureşti, s-a ţinut un seminar naţional pentru a discuta şi 

trece în revistă rezultatele. 

 
10. Număr de tineri implicaţi în proiect până la acest moment, împărţiţi în grupuri ţintă:  

a. absenteişti ………………………………………………….……….…..…. nr. …….. 
b. elevi cu risc ridicat de absenteism şi care sunt deja în urmă cu materia . nr. 1014 

c. elevi angrenaţi într-o activitate şcolară normală, dar cu unele probleme …. nr. …….. 

d. elevi angrenaţi într-o activitate şcolară normală …………………………... nr……… 

 

11. Cum au fost selectaţi elevii pentru proiect? 

a. în colaborare cu serviciile de asistenţă socială (vă rugăm precizaţi): ………………… 
b. în colaborare cu şcoala (vă rugăm precizaţi): ………………………………………. 

c. în colaborare cu centrele pentru ucenici şi pregătire profesională (vă rugăm precizaţi):  

d. în colaborare cu serviciile de consiliere a carierei (vă rugăm precizaţi): …………….. 
e. în colaborare cu centrele de plasare a forţei de muncă (vă rugăm precizaţi): ………… 

f. în colaborare cu firme, ateliere de meşteşugărie etc. (vă rugăm precizaţi): ………….. 

g. în alt mod (vă rugăm precizaţi): ………………………………………………………. 
 

12. Consimţământul beneficiarilor de a lua parte la proiect a fost obţinut prin: 

a. interviu  
b. contract de formare 

c. analiza portofoliului de abilităţi 

d. un acord de şcolarizare semnat de către beneficiar cu sau fără semnătura familiei 

e. recomandare a unei instituţii de învăţământ 

f. altă modalitate (vă rugăm precizaţi): ………………………………………………….. 

 
13. Descrieţi rezultatele cantitative / calitative obţinute până acum: (maxim 10 rânduri) 

Din numărul total de copii cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani, numai 11 au abandonat şcoala. 

1.003 copii au terminat şcoala (din 1.014) şi şi-au îmbunătăţit performanţele şcolare şi 

aptitudinile sociale. Pentru majoritatea dintre ei a fost pentru prima oară când au ieşit din 

comunitate şi au avut ocazia să vadă oraşe, să se întâlnească cu alţi copii de vârsta lor, să vadă 

locuri şi monumente istorice. 

A fost inclusă munca copiilor în Curriculum-ul Naţional pentru activităţi extracurriculare 

printr-un program naţional despre educaţia civică democratică. Orele de educaţie civică vor 

include teme legate de drepturile copilului, traficul de copii, exploatarea copiilor. 

Lideri de comunităţi, directori de şcoli, profesori şi părinţi ai copiilor care muncesc, organizaţii 

non-guvernamentale s-au mobilizat pentru abordarea problemei muncii minorilor în relaţie cu 

şcoala, acţionând ca agenţi ai schimbării sociale. 150 de familii au fost ajutate să obţină acces 

superior la servicii de asistenţă şi protecţie socială. 

Presa locală a mediatizat subiectele legate de munca copiilor. Atât rezultatele cercetării cât şi 

informaţiile despre activităţile din proiect au fost diseminate prin posturile de televiziune locale 

şi prin ziare în toate judeţele selectate. 

 

14. Indicaţi punctele tari şi punctele slabe ale proiectului: 

a. puncte tari: 

 participarea Ministerului Educaţiei 



 213 

 mobilizarea inspectorilor şcolari, a directorilor şi profesorilor, a liderilor de 

comunităţi (primari, poliţişti, medici, preoţi) pentru eliminarea muncii 

copiilor şi pentru sprijinirea activităţilor necesare pentru a-i aduce pe copii 

din nou la şcoală 

 părinţii au fost de acord să-şi lase copiii să frecventeze şi să reducă 

participarea lor la muncă sau să nu-i mai pună să muncească 
b. puncte slabe: 

 s-au înregistrat dificultăţi de comunicare între coordonatorul de program şi 

directorii de şcoli din câteva dintre şcolile-pilot, din cauză că 4 şcoli nu aveau 

telefon sau fax. De aceea au intervenit unele neînţelegeri şi întârzieri în 

pregătirea rapoartelor de progres tehnic. S-au întâmpinat, de asemenea, 

dificultăţi în coordonarea activităţilor planificate şi a rapoartelor de 

cheltuieli din cauza greutăţii de a comunica cu şcolile 

 numărul mare de activităţi planificate a se desfăşura într-o perioadă scurtă 

de timp 

 slaba implicare a unor părinţi şi a unor profesori, care n-au participat la 

activităţile cuprinse în program din cauza distanţei dintre experienţa şi 

atitudinea lor şi noutatea problematicii muncii copiilor. Ei consideră munca 

copiilor drept parte a creşterii şi educării lor, drept un mijloc important 

pentru dobândirea unor deprinderi practice şi de viaţă şi nu recunosc 

consecinţele unor sarcini multiple, şcolare şi gospodăreşti / legate de locul de 

muncă al copiilor 
 

15. Cum este monitorizată / verificată eficienţa proiectului? 

a. gradul de satisfacţie a beneficiarilor 

b. integrarea în curricula şcolară 

c. îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor  

d. modificări pozitive în ceea ce priveşte performanţa, lucrul în echipă, motivaţia şi 

verificabilitatea activităţii corpului didactic 

e. implicarea activă a părinţilor 

f. crearea unei balanţe a aptitudinilor şi a CV-urilor 

g. în alt mod (vă rugăm precizaţi): …….. Sistem de recomandare dezvoltat, testat şi 

propus Ministerului Educaţiei 
 

16. Până acum, care dintre abordările pe care le-aţi încercat ar putea, în opinia dumneavoastră, să fie 

transferate în mod eficient unor noi proiecte de formare care au ca grup ţintă tineri cu risc crescut 
de absenteism şi excluziune socială? 

 programele de formare pentru persoane cheie din comunitate reprezintă o 

prioritate 

 şcoala trebuie să fie un mediu prielnic copilului. Acest lucru reprezintă un factor-

cheie 

 schimbarea atitudinii şi convingerilor părinţilor în ceea ce priveşte munca copiilor 

din mediul rural constituie o prioritate 

 

17. A fost proiectul dvs. evaluat de unul sau mai multe dintre următoarele organisme: instituţii locale, 

instituţii naţionale, Uniunea Europeană etc.? 
a. nu 

b. da (descrieţi felul în care această evaluare a influenţat dezvoltarea proiectului) 

 Ministerul Educaţiei, primarii de comune, poliţiştii, medicii şi preoţii, presa 

locală, posturile radio şi TV au fost implicate activ în implementarea 

programelor de acţiune la nivel local şi le-au susţinut prin conştientizarea 

suplimentară a publicului 

 Organizaţia Internaţională a Muncii – Programul internaţional de eliminare 

a muncii copiilor (ILO – IPECL) România 
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 Ministerul Educaţiei a contribuit la identificarea celor 5 judeţe, realizând 

programa de formare pentru profesori şi furnizând asistenţă tehnică şi 

financiară inspectoratelor şcolare judeţene 
 

 

SECŢIUNEA “FORMAREA FORMATORILOR” 
 

 

18. Numărul persoanelor implicate în proiect conform rolurilor deţinute: 
a. profesori .................………………………………….………..….…. nr. ….… 324 

b. educatori: …………………………………………………………… nr. .….... 35 

c. asistenţi sociali: ……………………………………………………… nr. ………… 
d. consilierii carierei: …………………………………………..……….. nr. ………… 

e. formatori: …………………………………………………………...... nr. …..…..… 

f. psihologi: …………………………………………………………….. nr. ………… 
g. alte persoane (vă rugăm precizaţi):……..… părinţi ……….….…….nr. ……1.060 

reprezentanţi ai comunităţii din locurile selectate, Direcţia de Sănătate Publică, 

Departamentul pentru Protecţia Copilului, Inspectoratele de Muncă, Direcţiile 

Agricole, reprezentanţi ai bisericii …………………..…………….. nr.…..… 200 

 

19. Precizaţi numărul de ore dedicate formării formatorilor: 
a. formare iniţială: …………………………………………..………... ore ……. 40 

b. formare în desfăşurare: ……………………………………..……... ore…….. 24 

c. formare neinclusă în proiect: ……….…………………………....... ore ……. 30 

 

20. Managementul formării formatorilor: 

A. Metodologiile folosite (indicaţi importanţa relativă în procente): 
a. lecţii ţinute de experţi ……………………………………………. % …..30 

b. seminarii şi discuţii de grup organizate în rândurile staff-ului ... %…. 40 

c. activităţi de formare în domeniu cu tutori sau echipa managerială … % ……. 

d. discuţii despre activităţile realizate (cu sau fără lider de grup) ... % …30 

e. altele (vă rugăm precizaţi)): .…………………………..……………..……… 

B. Metode de evaluare folosite: 

a. materiale scrise de autoevaluare 

b. materiale de evaluare elaborate de către organizatorii proiectului 

c. chestionare şi alte instrumente referitoare la aprecierea utilităţii modulelor 

de pregătire 

d. documentare asupra muncii depuse bazată pe observaţii scrise 

e. altele (vă rugăm specificaţi): .…………………..………………….………… 

C. Deprinderi însuşite în cadrul formării: 

a. deprinderi pedagogice generale 
b. deprinderi psihologice generale 

c. deprinderi legate de relaţiile de şcoală 

d. deprinderi legate de transmiterea de cunoştinţe şcolare şi profesionale 

e. deprinderi de consiliere a carierei 

f. deprinderi pentru viaţă 

g. deprinderi legate de reacţiile în caz de urgenţe 

h. deprinderile de lucru în echipă 

i. deprinderi legate de documentarea activităţii  

j. deprinderi legate de relaţiile cu instituţiile şi cu alţi parteneri 

k. deprinderi legate de monitorizarea diverselor procese din proiect 

l. alte deprinderi (vă rugăm precizaţi): ………………………………………… 

 
21. Tipul de suport psihologic / pedagogic oferit de către formatori: 
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a. consultanţă din partea experţilor la cererea formatorilor (număr de ore pe an) 
b. informaţii oferite de experţi în timpul diferitelor faze ale formării (număr de ore pe 

an şi frecvenţă) 

c. nu s-a oferit suport psiho-pedagogic 

d. suport psiho-pedagogic informal  

e. altă situaţie (vă rugăm precizaţi): …………………….……………………………… 

 
 

SECŢIUNEA “FORMAREA BENEFICIARILOR” 

 
 

22. Ce metodologii au fost folosite pentru formarea beneficiarilor? 

a. cursuri de alfabetizare 
b. educaţie în contexte specifice 

c. ateliere de lucru 
d. formare profesională pe termen lung 

e. altă metodologie (vă rugăm precizaţi): …………………………………… tutoriale 

 
23. Se au în vedere instrumente individualizate de sprijin pentru proiect? 

a. da (vă rugăm precizaţi): 

1. Materiale de formare pentru profesori şi părinţi realizate de un consultant 

local 

2. “Munca copiilor – set de informare pentru profesori, educatori şi 

organizaţiile lor” (partea 1 şi partea a 2-a) a fost tradusă, adaptată şi tipărită 

(2.000 de broşuri) 

3. Caseta video ILO – IPECL intitulată “Combaterea muncii copiilor – 

deziderat global” a fost tradusă în română şi folosită în cadrul formării 

pentru profesori şi părinţi, ore de clasă, activităţi interşcolare, concursuri, 

expoziţii etc (20 de exemplare) 

4. Pixuri inscripţionate “Combaterea muncii copiilor” (în număr de 3.000) 

5. postere (500) şi fluturaşi (2 000 de exemplare) 
b. nu 

 
24. Proiectul se foloseşte de instrumente bazate pe utilizarea computerului? 

a. da (vă rugăm precizaţi): ..…………………………………………..............………. 

b. nu 
 

25. Pregătirea formării include vreuna dintre activităţile următoare? 

a. activităţi directe tip “faţă în faţă” 

b. activităţi în grupuri mici (1-4 elevi) 

c. activităţi în grupuri de mărime medie (5-12 elevi) 

d. activităţi în grupuri mari (peste 12 elevi) 
e. laboratoare / activităţi de rezolvare a problemelor 

f. cunoştinţe dobândite în interiorul grupului de colegi (peer education) 

g. alternarea de sesiuni scurte cu sesiuni lungi 

h. teste de evaluare 

i. alte activităţi (vă rugăm precizaţi): ………………………….……………………… 

 
26. Cum e organizată activitatea tutorilor în ceea ce-i priveşte pe elevi: 

a. acelaşi tutor pentru a perioadă lungă de timp 
b. câţiva tutori pentru perioade scurte 
c. câţiva tutori pentru perioade lungi 

d. sistem combinat 

e. nu sunt prevăzuţi tutori în proiect 
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27. Tipuri de activităţi de formare: 

a. teoretice ……………………………………….…  multe…  câteva … absente 
(vă rugăm precizaţi tipul): ……................................................................................... 

b. practice / laboratoare ……………………………  multe … câteva…  absente 
(vă rugăm precizaţi tipul): .………………………………………….……………….. 

c. practice / prin metoda umbrei                                  multe.…  câteva….  absente 
(vă rugăm precizaţi tipul): ……................................................……........................... 

d. de relaxare (timp liber)………………………..….  multe…  câteva…  absente 
(vă rugăm precizaţi tipul):… desen, expoziţii, concursuri sportive, excursii la munte 

/ la mare, vizite la muzee, concursuri de şah, concursuri pe teme de cultură şi 

civilizaţie, elaborarea de ziare ale şcolii, parada costumelor populare, picnicuri, 

gătit în bucătărie etc. 

 

28. Mijloace de recunoaştere şi certificare a creditelor obţinute în urma formării: 

a. teste / examene 

b. testare practică pe teren  

c. certificat de frecventare a cursurilor legate de experienţa în câmpul muncii 
d. “bilan des compétences” / bilanţul competenţelor 

e. altul (vă rugăm precizaţi): ..…………………….…………………………………… 
 

 

SECŢIUNEA “ACTIVITĂŢI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE” 
 

 

29. Durata obişnuită a activităţilor de consiliere pentru fiecare beneficiar ………………………… 
 

30. Cum e organizată consilierea în fazele următoare ale proiectului (maxim 10 rânduri) 

a. începutul proiectului 

Profesorii (324) au participat la formare, iar 35 de educatori (educatoare) de la 20 de grădiniţe 

s-au alăturat programului şi au început să le vorbească atât părinţilor cât şi copiilor despre 

efectul negativ al angajării permanente şi muncii întâmplătoare a copiilor. 

20 de şcoli au beneficiat de formare, ajutoare şi materiale pentru profesori, ceea ce s-a concretizat 

în ore de şcoală şi activităţi şcolare mai atractive pentru copii. 

 

b. desfăşurarea proiectului 

Membrii comunităţii au fost mobilizaţi pentru identificarea resurselor locale complementare 

(tabere de vară pentru 80 de copii). 

”Munca copiilor – set de informare pentru profesori, educatori şi organizaţiile lor” a devenit un 

instrument important pentru profesorii din şcolile pilot şi din alte şcoli din mediul urban sau din 

mediul rural. 

Părinţii au început să se organizeze în grupuri de sprijin în fiecare şcoală (15 părinţi pe şcoală). 

Crearea acestor grupuri de sprijin a avut ca efect dovedit creşterea influenţei asupra altor 

părinţi în ceea ce priveşte valoarea educaţiei şcolare şi importanţa prezenţei şcolare. 

 

c. sfârşitul proiectului 

Noi actori au început să abordeze subiectul muncii minorilor în toate judeţele ţării: primării, 

biserici şi organizaţii non-guvernamentale locale se implică în seminarii de formare pentru 

părinţi şi profesori. Aceste entităţi au contribuit la organizarea şi finanţarea activităţilor cu 

copiii din timpul vacanţei de vară. 

La Bucureşti a fost ţinut un seminar naţional pentru a discuta şi trece în revistă rezultatele. 

Reprezentanţi din fiecare judeţ şi şcoală şi-au prezentat rezultatele activităţii desfăşurate. 

 
31. Care dintre următoarele activităţi / servicii de consiliere sunt oferite în proiect? 
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a. informare (vă rugăm precizaţi): ….………………………………………………… 
b. consultanţă (vă rugăm precizaţi): ..…………………………………….…….………. 

c. formare (vă rugăm precizaţi): ..……………………………………….…………….. 

d. metoda umbrei / consiliere în timpul unei experienţe concrete în câmpul muncii, 
protejată dar nesimulată (vă rugăm precizaţi): ………………………………………. 

e. altele (vă rugăm precizaţi): …….……………………………………………..……… 

 
32. Ce instrumente sunt folosite în procesul de consiliere (de exemplu portofoliu de abilităţi, balanţa 

aptitudinilor etc.)?……………………………………………………… Portofoliul de abilităţi 

 
33. Există alte persoane implicate înainte / în timpul / după perioada de sprijin pentru beneficiari? 

a. nici una 

b. familia (sau un adult cu rol important în viaţa adolescentului) 

c. grupul de colegi 

d. alţi profesori 

e. alte persoane (vă rugăm precizaţi): ……………………... primar, preot, ONG-uri 

 

34. În ce mod se implică aceste persoane? …………………… sprijin financiar (excursii, tabere) 
 

35. Acţiunile specifice sunt legate de nevoile individuale ale beneficiarilor implicaţi? 

a. da (vă rugăm precizaţi în ce fel): ………………………………… discuţii, întâlniri 
b. nu 

 

36. Conţine proiectul acţiuni specifice legate de diferenţele etnice, culturale sau lingvistice dintre 
beneficiari? 

a. da (vă rugăm precizaţi în ce fel): ………………………………………. copii rromi 

b. nu 
 

37. Conţine proiectul activităţi menite să încurajeze dezvoltarea următoarelor abilităţi sociale? 

a. capacitatea de gândire creativă ………………….……  mult …  puţin …  deloc 

(vă rugăm precizaţi în ce fel): …..………………………….………………………… 

b. capacitatea de a verbaliza gândurile ………………….  mult …  puţin …  deloc 

(vă rugăm precizaţi în ce fel): ….....…………………………………………..……… 

c. capacitatea de gândire critică …………………………  mult …  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): ….....……………………………..…………………… 

d. capacitatea de a rezolva probleme şi a găsi soluţii…….  mult …  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): ....………………………………………..……………. 

e. capacitatea de a lua decizii  într-o măsură considerabilă ..  mult ..  puţin ..  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel):………………………………………………………… 

f. capacitatea de conştientizare şi autoevaluare ……….…  mult …  puţin …  deloc 

(vă rugăm precizaţi în ce fel):....……………………………………………………… 

g. capacitatea de exprimare şi gestionare a emoţiilor …….  mult …  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel):......……………………………………….……………. 

h. capacitatea de a face faţă stresului şi domina temerile ...  mult ...  puţin …  deloc 

(vă rugăm precizaţi în ce fel):………………………………………........…………… 

i. deţinerea şi folosirea capacităţii de a fi empatic ……….  mult …  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel):......……………………………………………..……… 

 

 

SECŢIUNEA “PLASAREA FORŢEI DE MUNCĂ 
 

 

38. Se oferă programe de formare / experienţe de angajare beneficiarilor? 
a. da (vă rugăm precizaţi):……………………………………………………………… 
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b. nu 

 

39. Cum se produce contactul şi implicarea structurilor în cazul acestor programe? …….………… 

 
40. Cerinţele minime ale unor asemenea structuri sunt legate de următoarele: 

a. locurile de muncă disponibile şi siguranţa lor (vă rugăm precizaţi): ………… 

b. resurse umane (vă rugăm precizaţi):……………………………..…………… 
c. echipamente (vă rugăm precizaţi):…………………………………….……… 

d. cunoştinţe de specialitate oferite (vă rugăm precizaţi):…………………….… 

e. capacitatea de abordare (vă rugăm precizaţi):..…………………………….… 
f. nu există cerinţe minime (vă rugăm precizaţi):………………..……………… 

g. alte cerinţe (vă rugăm precizaţi):……………………………………………… 

 
41. Ce metode şi instrumente aţi folosit pentru a încuraja plasarea forţei de muncă? …………….… 

 
42. Alte comentarii: Ministerul Educaţiei va sprijini extensia programului în alte judeţe din 

România folosind experienţa acumulată în timpul implementării programului – inspectorii 

şcolari formaţi, directorii şi profesorii vor fi persoane-resursă. Oportunităţi de carieră vor 

trebui puse la dispoziţia copiilor de la ţară. Vor trebui monitorizate cele 20 de şcoli după 1-2 

ani pentru a se vedea progresele realizate în ceea ce priveşte frecvenţa şcolară a copiilor şi 

terminarea învăţământului obligatoriu. 
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FICE 
 

CHESTIONAR PENTRU STRÂNGEREA DE INFORMAŢII REFERITOARE LA 

METODOLOGIILE, INSTRUMENTELE, EXPERIENŢELE ŞI BUNELE PRACTICI PENTRU 

COMBATEREA ABSENTEISMULUI ŞCOLAR ŞI MUNCII COPIILOR  

 
 

INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 

 
 

1. Numele proiectului: Centre de zi în şcoli. 

 

2. Durata proiectului: din 2000 până în prezent nr. de luni: 24 

 

3. Numele organizaţiei care promovează proiectul Federaţia Internaţională a Comunităţilor 

Educaţionale (fondată în 1948 sub auspiciile UNESCO) şi organizaţia non-guvernamentală 

“Feed the children” / “Hrăniţi copiii” 
 
4. Există şi alţi parteneri? (cine sunt ei?): Primării, organizaţii locale pentru protecţia copilului, 

inspectorate şcolare, organizaţii non-guvernamentale 
 
5. Oraşul în care are loc proiectul experimental: 17 şcoli din oraşe şi sate din judeţele Argeş, Iaşi, 

Buzău, Tulcea şi din Bucureşti 
 
6. Persoana de contact pentru proiect: nume şi prenume Toma MAREŞ 

 

7. Alte informaţii despre persoana de contact a proiectului: 

 adresă: str. Banu Udrea 4, Bl. G8, Ap. 12 Bucureşti, România 

 telefon / fax: tel. 021 13300812 

 e-mail: fice@home.ro; www.fice.go.ro 

 
8. Scopurile proiectului (cel mult 15 rânduri) 

Prevenirea muncii fizice a copiilor şi subiectul “copiii străzii”, cauza absenteismului şcolar şi a 

abandonului şcolar şi familial  

 
9. Descrierea proiectului (cel mult 10 rânduri) 

Am început cu un “Centru de zi” într-o şcoală, iar după aceea metoda a fost implementată pas 

cu pas în alte 17 şcoli. Ideea proiectului este aceea că şcoala este cel mai important factor în 

eliminarea absenteismului şcolar şi e singura instituţie care-i poate lua pe copii de pe stradă şi 

din locurile de muncă pentru a-i aduce să înveţe. Au fost create locuri speciale în şcoli unde 

copiii pot mânca (cantine) şi-şi pot face lecţiile. Ei sunt supravegheaţi şi ajutaţi de profesori 

pregătiţi pentru astfel de activităţi. 

Astfel, la şcoală copiii primesc o masă, haine, încălţăminte, rechizite şi obiecte de igienă. 

 
10. Număr de tineri implicaţi în proiect până la acest moment, împărţiţi în grupuri ţintă:  

a. absenteişti …………………………………………………….…..………. nr. ……… 

b. elevi cu risc ridicat de absenteism şi care deja sunt în urmă cu materia …. nr. ……… 
c. elevi angrenaţi într-o activitate şcolară normală, dar cu unele probleme … nr. ……... 

d. elevi angrenaţi într-o activitate şcolară normală ………………………….. nr…….… 

http://www.fice.go.ro/
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e. copii din familii monoparentale, abandonaţi de familii sau cu părinţi la 

închisoare, care prezintă risc ridicat de absenteism şcolar (cu vârste cuprinse 

între 7 şi 16 ani) ……………………………………………………….. nr. …… 640 

 
11. Cum au fost selectaţi elevii pentru proiect? 

a. în colaborare cu serviciile de asistenţă socială (vă rugăm precizaţi): ……………….. 

b. în colaborare cu şcoala (vă rugăm precizaţi): ……………………………………… 
c. în colaborare cu centrele pentru ucenici şi pregătire profesională (vă rugăm precizaţi):  

d. în colaborare cu serviciile de consiliere a carierei (vă rugăm precizaţi): …………….. 

e. în colaborare cu centrele de plasare a forţei de muncă (vă rugăm precizaţi): ………… 
f. în colaborare cu firme, ateliere de meşteşugărie etc. (vă rugăm precizaţi): ………….. 

g. în alt mod (vă rugăm precizaţi): ……………………………………………………… 

 
12. Consimţământul beneficiarilor de a lua parte la proiect a fost obţinut prin: 

a. interviu  
b. contract de formare 

c. analiza portofoliului de abilităţi 

d. un acord de şcolarizare semnat de către beneficiar cu sau fără semnătura familiei 
e. recomandare a unei instituţii de învăţământ  

f. altă modalitate (vă rugăm precizaţi): ………………………………………………… 

 
13. Descrieţi rezultatele cantitative / calitative obţinute până acum: (maxim 10 rânduri) 

O foarte bună prezenţă şcolară 

Procent de promovabilitate de 100%  

Rezultate bune la testele de sfârşit de an şi la terminarea şcolii generale. 

 
14. Indicaţi punctele tari şi punctele slabe ale proiectului: 

a. puncte tari: Implicarea celui mai important actor din întregul proces de 

învăţământ: şcoala. Numai şcoala poate preveni absenteismul şi munca copiilor. 

b. puncte slabe: Nu există suficienţi bani pentru a preveni absenteismul şi munca 

copiilor în unele situaţii. De exemplu, există un sat în care copiii merg 8 kilometri 

zilnic pentru a face şcoală. În acest caz, e nevoie de un mijloc de transport. 
 

15. Cum este monitorizată / verificată eficienţa proiectului? 

a. gradul de satisfacţie a beneficiarilor  
b. integrarea în curricula şcolară  

c. îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor 

d. modificări pozitive în ceea ce priveşte performanţa, lucrul în echipă, motivaţia şi 

verificabilitatea activităţii corpului didactic  

e. implicarea activă a părinţilor  

f. crearea unei balanţe a aptitudinilor şi a CV-urilor  
g. în alt mod (vă rugăm precizaţi): …...……………………………………….………… 

 
16. Până acum, care dintre abordările pe care le-aţi încercat ar putea, în opinia dumneavoastră, să fie 

transferate în mod eficient unor noi proiecte de formare care au ca grup ţintă tineri cu risc crescut 

de absenteism şi excluziune socială? 

Ideea Centrului de zi în şcoală. Copiii stau acolo (nu pe străzi sau la muncă). 

”Solidaritatea şcolară” este un grup de copii din licee care ajută copiii din clasele mai mici 

(temele de casă; strângere de lucruri etc). 
 

17. A fost proiectul dvs. evaluat de unul sau mai multe dintre următoarele organisme: instituţii locale, 

instituţii naţionale, Uniunea Europeană etc.? 
a. nu 

da (descrieţi cum evaluarea influenţat dezvoltarea proiectului):….. Instituţii locale 
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SECŢIUNEA “FORMAREA FORMATORILOR”  

 
 

18. Numărul persoanelor implicate în proiect conform rolurilor deţinute: 

a. profesori: …………………………………..……………………. nr…. 5 x 17 = 85 

b. educatori: …………………………………………….…………... nr. .……… 

c. asistenţi sociali: ………………………………………...………… nr. ……… 

d. consilierii carierei: ………………………………………..………. nr. ……… 
e. formatori: …………………………………………………..……... nr. …..….. 

f. psihologi: …………………………………………………………. nr. 1 x 17 = 17 

g. alte persoane (vă rugăm precizaţi): …………. un medic pentru fiecare şcoală (17), 

un jurist pentru fiecare şcoală (17), un pedagog pentru fiecare şcoală – doar 

aceştia din urmă sunt plătiţi, toţi ceilalţi sunt voluntari. 

 

19. Precizaţi numărul de ore dedicate formării formatorilor: 

a. formare iniţială: …………………………………………………..... h ……10 / an 

b. formare în desfăşurare: …………………………………….……........ h ………. 

c. formare neinclusă în proiect: pregătirea universitară a profesorilor (anterioară 

proiectului)  4-5 ani învăţământ de specialitate 

 

20. Managementul formării formatorilor: 

A. Metodologiile folosite (indicaţi importanţa relativă în procente): 
a. lecţii ţinute de experţi ………………………………………………. % ……… 

b. seminarii şi discuţii de grup organizate în rândurile staff-ului … %….. 80 

c. activităţi de formare în domeniu cu tutori sau echipa managerială ….% …….. 
d. discuţii despre activităţile realizate (cu sau fără lider de grup) …%….. 20 

e. altele (vă rugăm precizaţi): …………….………………………………..……… 

B. Metode de evaluare folosite: 

a. materiale scrise de autoevaluare  

b. materiale de evaluare elaborate de către organizatorii proiectului  

c. chestionare şi alte instrumente referitoare la aprecierea utilităţii modulelor de 
pregătire 

d. documentare asupra muncii depuse bazată pe observaţii scrise 

e. altele (vă rugăm specificaţi) ………………………………..………………… 

C. Deprinderi însuşite în cadrul formării: 

a. deprinderi pedagogice generale 

b. deprinderi psihologice generale  

c. deprinderi legate de relaţiile de şcoală  

d. deprinderi legate de transmiterea de cunoştinţe şcolare şi profesionale 

e. deprinderi de consiliere a carierei 
f. deprinderi pentru viaţă 

g. deprinderi legate de reacţiile în caz de urgenţe  

h. deprinderile de lucru în echipă 

i. deprinderi legate de documentarea activităţii  

j. deprinderi legate de relaţiile cu instituţiile şi cu alţi parteneri  

k. deprinderi legate de monitorizarea diverselor procese din proiect 
l. alte deprinderi (vă rugăm precizaţi): …………………………………………… 

 

21. Tipul de suport psihologic / pedagogic oferit de către formatori: 
a. consultanţă din partea experţilor la cererea formatorilor (număr de ore pe an) 

b. informaţii oferite de experţi în timpul diferitelor faze ale formării (număr de ore pe an 

şi frecvenţă) 
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c. nu s-a oferit suport psiho-pedagogic 

d. suport psiho-pedagogic informal  

e. altă situaţie (vă rugăm precizaţi): …………….……………………….............……… 

 
 

SECŢIUNEA “FORMAREA BENEFICIARILOR” 

 
 

22. Ce metodologii au fost folosite pentru formarea beneficiarilor? 

a. cursuri de alfabetizare 

b. educaţie în contexte specifice 

c. ateliere de lucru 

d. formare profesională pe termen lung 
e. altă metodologie (vă rugăm precizaţi): ………………………………….…………… 

 
23. Se au în vedere instrumente individualizate de sprijin pentru proiect? 

a. da (vă rugăm precizaţi): …..........……………………………….….………………… 

b. nu 

 

24. Proiectul se foloseşte de instrumente bazate pe folosirea computerului? 

a. da (vă rugăm precizaţi): ………………………………………........................………. 

b. nu 

 

25. Pregătirea formării include vreuna dintre activităţile următoare? 

a. activităţi directe tip “faţă în faţă” 

b. activităţi în grupuri mici (1-4 elevi) 

c. activităţi în grupuri de mărime medie (5-12 elevi) 

d. activităţi în grupuri mari (peste 12 elevi) 

e. laboratoare / activităţi de rezolvare a problemelor 

f. cunoştinţe dobândite în interiorul grupului de colegi (peer education) 

g. alternarea de sesiuni scurte cu sesiuni lungi  

h. teste de evaluare 

i. alte activităţi (vă rugăm precizaţi): …………………………………………………… 
 

26. Cum e organizată activitatea tutorilor în ceea ce-i priveşte pe elevi: 

a. acelaşi tutor pentru a perioadă lungă de timp 
b. câţiva tutori pentru perioade scurte 

c. câţiva tutori pentru perioade lungi 

d. sistem combinat 
e. nu sunt prevăzuţi tutori în proiect. 

 

27. Tipuri de activităţi de formare: 

a. teoretice ………………………………………….  multe …  câteva …  absente 
(vă rugăm precizaţi tipul): …………………………………………………… lecţii 

b. practice / laboratoare …………………………....  multe …  câteva …  absente 
(vă rugăm precizaţi tipul): ……………………………………………………............ 

c. practice / situaţii de supraveghere a slujbei …..…  multe …  câteva …  absente 
(vă rugăm precizaţi tipul): …………………...........…………..................................... 

d. de relaxare (timp liber) ………………………..…  multe …  câteva …  absente 
(vă rugăm precizaţi tipul): …………………… acţiuni culturale şi sportive, pictură 

 

28. Mijloace de recunoaştere şi certificare a creditelor obţinute în urma formării: 

a. teste / examene 

b. testare practică pe teren  
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c. certificat de frecventare a cursurilor legate de experienţa în câmpul muncii  
d. “bilan des compétences” / bilanţul competenţelor 

e. altul (vă rugăm precizaţi): …………………………………………………….……… 

 
 

SECŢIUNEA “ACTIVITĂŢI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE” 

 
 

29. Durata obişnuită a activităţilor de consiliere pentru fiecare beneficiar ………………..………… 

 
30. Cum e organizată consilierea în fazele următoare ale proiectului (maxim 10 rânduri) 

a. începutul proiectului 

La început copiii au primit acasă hrană şi rechizite şcolare, lucru care n-a fost o soluţie, pentru 

că nu veneau la şcoală. 

 

b. desfăşurarea proiectului  

Copiii au primit toate materialele la şcoală. Temele de casă erau verificate de către profesori.  

 

c. sfârşitul proiectului 

Ideea centrului de zi pentru copii în interiorul şcolii s-a propagat şi multe alte şcoli au preluat 

modelul. Finanţările au venit din partea autorităţilor locale. 

 
31. Care dintre următoarele activităţi / servicii de consiliere sunt oferite în proiect? 

a. informare (vă rugăm precizaţi): ………………………………………..……….….. 

b. consultanţă (vă rugăm precizaţi): ..……………………………………………….…. 
c. formare (vă rugăm precizaţi): ……………………………………………………….. 

d. metoda umbrei / consiliere în timpul unei experienţe concrete în câmpul muncii, 

protejată dar nesimulată (vă rugăm precizaţi): …………………….………………... 
e. altele (vă rugăm precizaţi): …….……………………………………………………. 

 

32. Ce instrumente sunt folosite în procesul de consiliere (de exemplu portofoliu de abilităţi, balanţa 
aptitudinilor etc.)? …………………………….………………………………………………… 

 

33. Există alte persoane implicate înainte / în timpul / după perioada de sprijin pentru beneficiari? 
a. nici una 

b. familia (sau un adult cu rol important în viaţa adolescentului) 

c. grupul de colegi 
d. alţi profesori 

e. alte persoane (vă rugăm precizaţi): ……………………….……………..…………… 

 
34. În ce mod se implică aceste persoane? ……………………………………………..……..…….. 

……………………………………………………………………………..…………………….. 
 

35. Acţiunile specifice sunt legate de nevoile individuale ale beneficiarilor implicaţi? 

a. da (vă rugăm precizaţi în ce fel): …………………………………….……………… 
b. nu 

 

36. Conţine proiectul acţiuni specifice legate de diferenţele etnice, culturale sau lingvistice dintre 
beneficiari? 

a. da (vă rugăm precizaţi în ce fel): …… Există două centre de zi pentru copii rromi. 

b. nu 
 

37. Conţine proiectul activităţi menite să încurajeze dezvoltarea următoarelor abilităţi sociale? 

a. capacitatea de gândire creativă ………………………...  mult ...  puţin …  deloc 
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(vă rugăm precizaţi în ce fel): …....……………………………….…………………. 

b. capacitatea de a verbaliza gândurile ……………..…  mult …  puţin…  deloc 

(vă rugăm precizaţi în ce fel): ….....…………………………..……………………… 

c. capacitatea de gândire critică ………………………….  mult ...  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): ….....…………………………….…………………… 

d. capacitatea de a rezolva probleme şi a găsi soluţii ..  mult …  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): …………………………………………………..……. 

e. capacitatea de a lua decizii …………………………....  mult ...  puţin …  deloc 

(vă rugăm precizaţi în ce fel): ……....……………………………………………….. 

f. capacitatea de conştientizare şi autoevaluare ………....  mult ...  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): ....……………………………………….……………. 

g. capacitatea de exprimare şi gestionare a emoţiilor ……  mult …  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): ....………………………………….……….…………. 

h. capacitatea de a face faţă stresului şi temerilor ………..  mult ...  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): …….....…………………………………..….………… 

i. deţinerea şi folosirea capacităţii de a fi empatic ………  mult ...  puţin …  deloc 

(vă rugăm precizaţi în ce fel): ......…………………………………………….………. 
 

 

SECŢIUNEA “PLASAREA FORŢEI DE MUNCĂ” 
 

 

38. Se oferă programe de formare beneficiarilor? 
a. da (vă rugăm precizaţi): ………………………………………….…………………… 

b. nu 

 
39. Cum se produce contactul şi implicarea structurilor în cazul acestor programe? 

………………………………………………………….………………………………………… 
 

40. Cerinţele minime ale unor asemenea structuri sunt legate de următoarele: 

a. locurile de muncă disponibile şi siguranţa lor (vă rugăm precizaţi): ………………… 
b. resurse umane (vă rugăm precizaţi): ……………………….………………………… 

c. echipamente (vă rugăm precizaţi): ………………………………..………………….. 

d. cunoştinţe de specialitate oferite (vă rugăm precizaţi): ………………………………. 
e. capacitatea de abordare (vă rugăm precizaţi): ..…………..………………………….. 

f. nu există cerinţe minime (vă rugăm precizaţi): .…………….……………………..…. 

g. alte cerinţe (vă rugăm precizaţi): ……………………............................................….. 
 

41. Ce metode şi instrumente aţi folosit pentru a încuraja plasarea forţei de muncă? 

…………………………………………………………………………….……………..… 
……………………………………………………………………………….…………..… 

 

42. Alte comentarii: ..………………………………………………………………….…………..… 
……………………………………………………………………………….…………..… 
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IFCF 1 
 

CHESTIONAR PENTRU STRÂNGEREA DE INFORMAŢII REFERITOARE LA 

METODOLOGIILE, INSTRUMENTELE, EXPERIENŢELE ŞI BUNELE PRACTICI PENTRU 

COMBATEREA ABSENTEISMULUI ŞCOLAR ŞI MUNCII COPIILOR  

 
 

INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 

 
 

1. Numele proiectului Eliminarea celor mai grave forme de muncă a copiilor 

 

2. Durata proiectului: de la 1.01.2002 până la 31.12.2002 nr. de luni 12 

 

3. Numele organizaţiei: Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie 
 

4. Există şi alţi parteneri? Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţii 

 
5. Oraşul în care are loc proiectul experimental: (19 judeţe) Botoşani, Brăila, Braşov, Covasna, 

Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş, 

Neamţ, Prahova, Timişoara, Vâlcea, Bucureşti 
 

6. Persoana de contact pentru proiect: nume şi prenume Oana CLOCOTICI 

 
7. Alte informaţii despre persoana de contact a proiectului: 

 adresă: Str. Occidentului, nr. 44, Sector 3, Bucureşti, România 

 telefon / fax: tel. 021 2127642 

 e-mail: family@mailbox.ro 
 

8. Scopurile proiectului (cel mult 15 rânduri) 

1. Crearea capacităţii de acţiune a Serviciului Public Specializat pentru Protecţia Copilului 

(SPSPC) şi iniţierea monitorizării şi a mecanismelor de colaborare pentru a combate cele mai 

grave forme de muncă a copiilor. Dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi aptitudini care vor 

permite specialiştilor de la SPSPC să acţioneze eficient, prin intermediul muncii de echipă, 

respectând drepturile copiilor pentru a preveni munca copiilor şi pentru a crea echipe locale 

interdisciplinare care vor monitoriza şi combate eficient formele grave de muncă a copiilor. 

2. Conştientizarea publicului, inclusiv a copiilor, părinţilor şi reprezentanţilor comunităţii, în 

scopul înţelegerii muncii minorilor şi a consecinţelor ei asupra dezvoltării minorului. 

 

9. Descrierea proiectului (cel mult 10 rânduri) 

Sesiuni de pregătire pentru un grup de 48 de specialişti, câte doi de la fiecare Serviciu Public 

Specializat pentru Protecţia Copilului (SPSPC) implicat, atât decidenţi cât şi persoane de 

execuţie. Formarea cuprinde 3 module: contextul intern şi internaţional al problematicii muncii 

copiilor; concepţia, managementul şi evaluarea programului de acţiune al ILO – IPECL 

referitor la problematica muncii copiilor; comunicare şi activitate în echipe comunitare 

multidisciplinare şi intersectoriale. Echipele formate din profesori, preoţi, poliţişti, inspectori. 

Elaborarea planurilor locale de acţiune pentru combaterea formelor grave de muncă a copiilor. 

Informaţii în şcoli asupra muncii minorilor. 

Comunicate de presă, conferinţe de presă. 

Au fost tipărite şi răspândite materiale referitoare la problematica muncii copiilor. 
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10. Număr de tineri implicaţi în proiect până la acest moment, împărţiţi în grupuri ţintă:  

a. absenteişti ……………………………………………………….………. nr. ……… 

b. elevi cu risc ridicat de absenteism şi care deja sunt în urmă cu materia … nr. ……… 
c. elevi angrenaţi într-o activitate şcolară normală, dar cu unele probleme … nr. …...... 

d. elevi angrenaţi într-o activitate şcolară normală …………………………. nr.… 

e. copii implicaţi în cele mai grave forme de exploatare a muncii minorilor . nr. 407 
 

11. Cum au fost selectaţi elevii pentru proiect? 

a. în colaborare cu serviciile de asistenţă socială (vă rugăm precizaţi): ………………… 
b. în colaborare cu şcoala (vă rugăm precizaţi): ………………………………………… 

c. în colaborare cu centrele pentru ucenici şi pregătire profesională (vă rugăm precizaţi):  

d. în colaborare cu serviciile de consiliere a carierei (vă rugăm precizaţi): ……………... 
e. în colaborare cu centrele de plasare a forţei de muncă (vă rugăm precizaţi): ………… 

f. în colaborare cu firme, ateliere de meşteşugărie etc. (vă rugăm precizaţi): ………….. 
g. în alt mod (vă rugăm precizaţi):……….. Instituţii (Servicii pentru Protecţia 

Copilului, inspectorate şcolare, organizaţii non-guvernamentale, spitale) 

 
12. Consimţământul beneficiarilor de a lua parte la proiect a fost obţinut prin: 

a. interviu  

b. contract de formare 
c. analiza portofoliului de abilităţi 

d. un acord de şcolarizare semnat de către beneficiar cu sau fără semnătura familiei 

e. recomandare a unei instituţii de învăţământ 

f. altă modalitate (vă rugăm precizaţi): ………………………………………………… 

 

13. Descrieţi rezultatele cantitative / calitative obţinute până acum: (maxim 10 rânduri) 

A se vedea TABELUL de la sfârşitul chestionarului 

 

14. Indicaţi punctele tari şi punctele slabe ale proiectului: 

a. puncte tari:…………………… parteneriat între sectorul public şi sectorul privat 
b. puncte slabe: …………………………………………………………………………. 

 

15. Cum este monitorizată / verificată eficienţa proiectului? 
a. gradul de satisfacţie a beneficiarilor  

b. integrarea în curricula şcolară  

c. îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor 
d. modificări pozitive în ceea ce priveşte performanţa, lucrul în echipă, motivaţia şi 

verificabilitatea activităţii corpului didactic  

e. implicarea activă a părinţilor  

f. crearea unei balanţe a aptitudinilor şi a CV-urilor  

g. în alt mod (vă rugăm precizaţi): …...…………………………………….…………… 

 
16. Până acum, care dintre abordările pe care le-aţi încercat ar putea, în opinia dumneavoastră, să fie 

transferate în mod eficient unor noi proiecte de formare care au ca grup ţintă tineri cu risc crescut 

de absenteism şi excluziune socială? 

 Formulare de monitorizare (pentru fiecare copil), care trebuie cunoscute de către 

fiecare membru al echipei comunitare interdisciplinare 

 Echipele comunitare intersectoriale cu proceduri interne de comunicare 

 

17. A fost proiectul dvs. evaluat de unul sau mai multe dintre următoarele organisme: instituţii locale, 
instituţii naţionale, Uniunea Europeană etc.? 

a. nu 

b. da (descrieţi cum evaluarea influenţat dezvoltarea proiectului). Vezi TABELUL 
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SECŢIUNEA “FORMAREA FORMATORILOR” 

 
 

18. Numărul persoanelor implicate în proiect conform rolurilor deţinute: 

a. profesori: ……………………………………………………………. nr .……… 
b. educatori: …………………………………………………..………... nr …….163 

c. asistenţi sociali: ……………………….…………………………..… nr. ……… 

d. consilierii carierei: ……………………………………………………. nr. ……… 
e. formatori: ………………………………………………..…………... nr………15 

f. psihologi: …………………………………………………….………. nr. ……… 

g. alte persoane (vă rugăm precizaţi): .……………………………………….………. 
 

19. Precizaţi numărul de ore dedicate formării formatorilor: 
a. formare iniţială: ……………………………………………………..... h ….…. 30 

b. formare în desfăşurare: ……………………………………………........ h ……….. 

c. formare neinclusă în proiect: ……….…………………………………... h ………. 
 

20. Managementul formării formatorilor: 

A. Metodologiile folosite (indicaţi importanţa relativă în procente): 
a. lecţii ţinute de experţi ……………………………………………. % ……… 

b. seminarii şi discuţii de grup organizate în rândurile staff-ului … %… 100 

(studii de caz, muncă de echipă, jocuri de rol, prezentare interactivă) 
c. activităţi de formare în domeniu cu tutori sau echipa managerială …..% ……. 

d. discuţii obişnuite despre activităţile realizate (cu sau fără lider de grup)  % … 

e. altele (vă rugăm precizaţi): ……………………………………….……..…..… 

B. Metode de evaluare folosite: 

a. materiale scrise de autoevaluare 

b. materiale de evaluare elaborate de către organizatorii proiectului 

c. chestionare şi alte instrumente referitoare la aprecierea utilităţii modulelor 

de pregătire 
d. documentare asupra muncii depuse bazată pe observaţii scrise 
e. altele (vă rugăm specificaţi) …………………………………………………… 

C. Deprinderi însuşite în cadrul formării: 

a. deprinderi pedagogice generale 
b. deprinderi psihologice generale  

c. deprinderi legate de relaţiile de şcoală  

d. deprinderi legate de transmiterea de cunoştinţe şcolare şi profesionale 

e. deprinderi de consiliere a carierei 

f. deprinderi pentru viaţă 

g. deprinderi legate de reacţiile în caz de urgenţe  

h. deprinderile de lucrul în echipă 

i. deprinderi legate de documentarea activităţii  

j. deprinderi legate de relaţiile cu instituţiile şi cu alţi parteneri  

k. deprinderi legate de monitorizarea diverselor procese din proiect 

l. alte deprinderi (vă rugăm precizaţi): …………………………………………… 

 
21. Tipul de suport psihologic / pedagogic oferit de către formatori: 

a. consultanţă din partea experţilor la cererea formatorilor (număr de ore pe an) 

b. informaţii oferite de experţi în timpul diferitelor faze ale formării (număr de ore 

pe an şi frecvenţă) 

c. nu s-a oferit suport psiho-pedagogic 

d. suport psiho-pedagogic informal 
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e. altă situaţie (vă rugăm precizaţi): ……………………………….……...........……… 
 

 

SECŢIUNEA “FORMAREA BENEFICIARILOR” 
 

 

22. Ce metodologii au fost folosite pentru formarea beneficiarilor? 
a. cursuri de alfabetizare 

b. educaţie în contexte specifice 

c. ateliere de lucru 
d. formare profesională pe termen lung 

e. altă metodologie (vă rugăm precizaţi): …………… consultanţă pentru copii, sprijin 

pentru reintegrare şcolară 

 

23. Se au în vedere instrumente individualizate de sprijin pentru proiect? 
a. da (vă rugăm precizaţi): ……………………………………………………. broşuri 

b. nu 

 
24. Proiectul se foloseşte de instrumente bazate pe utilizarea computerului? 

a. da (vă rugăm precizaţi): …………………………….…………………...................... 

b. nu 

 

25. Pregătirea formării include vreuna dintre activităţile următoare? 

a. activităţi directe tip “faţă în faţă” 

b. activităţi în grupuri mici (1-4 elevi) 

c. activităţi în grupuri de mărime medie (5-12 elevi) 

d. activităţi în grupuri mari (peste 12 elevi) 

e. laboratoare / activităţi de rezolvare a problemelor 

f. cunoştinţe dobândite în interiorul grupului de colegi (peer education) 

g. alternarea de sesiuni scurte cu sesiuni lungi  

h. teste de evaluare 

i. alte activităţi (vă rugăm precizaţi): …………………………………………………… 

 
26. Cum e organizată activitatea tutorilor în ceea ce-i priveşte pe elevi: 

a. acelaşi tutor pentru a perioadă lungă de timp 

b. câţiva tutori pentru perioade scurte 
c. câţiva tutori pentru perioade lungi 

d. sistem combinat 

e. nu sunt prevăzuţi tutori în proiect. 
 

27. Tipuri de activităţi de formare: 

a. teoretice ………………………………….………..  multe …  câteva …  absente 

(vă rugăm precizaţi tipul): informaţii despre formele mai grave de muncă a copiilor 

b. practice/ laboratoare ……………………………...  multe …  câteva …  deloc 

(vă rugăm precizaţi tipul): …………………………………… cazare în centre de zi 

c. practice / prin metoda umbrei ………………….…  multe …  câteva …  absente 
(vă rugăm precizaţi tipul): …………………………..................................................... 

d. de relaxare (timp liber) ……………………………  multe …  câteva …  absente 
(vă rugăm precizaţi tipul): ……………............………….....................................…… 

 
28. Mijloace de recunoaştere şi certificare a creditelor obţinute în urma formării: 

a. teste / examene 

b. testare practică pe teren  

c. certificat de frecventare a cursurilor legate de experienţa în câmpul muncii  
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d. “bilan des compétences” / bilanţul competenţelor 
e. altul (vă rugăm precizaţi): …………………………………………………………… 

 

 

SECŢIUNEA “ACTIVITĂŢI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE” 

 

 
29. Durata obişnuită a activităţilor de consiliere pentru fiecare beneficiar …....... 3 – 8 luni 

 

30. Cum e organizată consilierea în fazele următoare ale proiectului (maxim 10 rânduri) 
a. începutul proiectului 

Pregătirea persoanelor implicate (echipele comunitare intersectoriale). 

Copiii au fost identificaţi pe stradă şi la locurile de muncă, cu ajutorul forţelor de poliţie, a 

spitalelor din zonă, a parohiilor etc. Există un număr de telefon la care copiii şi alte persoane 

pot informa despre probleme legate de munca minorilor. 

 

b. desfăşurarea proiectului  

Pentru fiecare copil a fost creat un formular de monitorizare şi fiecărui copil i s-a oferit 

consiliere. S-a discutat cu fiecare familie în parte. După aceea, copiii au fost reintegraţi în 

programul şcolar şi/sau într-o instituţie specializată pentru copii. 

 

c. sfârşitul proiectului 

Copiii vor fi supravegheaţi pentru o lungă perioadă de timp. 

 
31. Care dintre următoarele activităţi / servicii de consiliere sunt oferite în proiect? 

a. informare (vă rugăm precizaţi): ………………………………………. vezi TABEL 

b. consultanţă (vă rugăm precizaţi): …..…………….…………………………………… 
c. formare (vă rugăm precizaţi): ………………………………………………………… 

d. metoda umbrei / consiliere în timpul unei experienţe concrete în câmpul muncii, 

protejată dar nesimulată (vă rugăm precizaţi): ……..…………………………………. 

e. altele (vă rugăm precizaţi): …….…………………………………………..…………. 

 
32. Ce instrumente sunt folosite în procesul de consiliere (de exemplu portofoliu de abilităţi, balanţa 

aptitudinilor etc.)?………………………………………………….. Formulare de monitorizare 

 
33. Există alte persoane implicate înainte / în timpul / după perioada de sprijin pentru beneficiari? 

a. nici una 

b. familia (sau un adult cu rol important în viaţa adolescentului) 

c. grupul de colegi 

d. alţi profesori 

e. alte persoane (vă rugăm precizaţi): ………………………………………. specialişti 

 

34. În ce mod se implică aceste persoane? A se vedea TABELUL  

 

35. Acţiunile specifice sunt legate de nevoile individuale ale beneficiarilor implicaţi? 

a. da (vă rugăm precizaţi în ce fel): ……………………………………………………… 

b. nu 

 

36. Conţine proiectul acţiuni specifice legate de diferenţele etnice, culturale sau lingvistice dintre 

beneficiari? 
a. da (vă rugăm precizaţi în ce fel): ……………………………………………………… 

b. nu 

 



 230 

37. Conţine proiectul activităţi menite să încurajeze dezvoltarea următoarelor abilităţi sociale? 

a. capacitatea de gândire creativă ………………………….  mult ...  puţin …  deloc 

(vă rugăm precizaţi în ce fel): ……………………….…....…………………………. 

b. capacitatea de a verbaliza gândirea ……………………...  mult ...  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): …………………….….....…………………………… 

c. capacitatea de gândire critică …………………………  mult …  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): …………………………..….....……………………… 

d. capacitatea de a rezolva probleme şi a găsi soluţii …...  mult …  puţin …  deloc 

(vă rugăm precizaţi în ce fel): ………………………………………………..………. 

e. capacitatea de a lua decizii …………………………….  mult …  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): ………………………..……....……………….……… 

f. capacitatea de conştientizare şi autoevaluare …………...  mult ...  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): ……………………….....………………….…………. 

g. capacitatea de exprimare şi gestionare a emoţiilor ……...  mult ...  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): ………………………………….......…………………. 

h. capacitatea de a face faţă stresului şi de dominare a temerilor .  mult .  puţin .  deloc 

(vă rugăm precizaţi în ce fel): …………………………………………….......……… 

i. deţinerea şi folosirea capacităţii de a fi empatic ………..  mult ...  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): ………………………………......……………………. 

 

 

SECŢIUNEA “PLASAREA FORŢEI DE MUNCĂ” 

 

 
38. Se oferă programe de formare beneficiarilor? 

a. da (vă rugăm precizaţi): ………………………….…………………………………… 

b. nu 
 

39. Cum se produce contactul şi implicarea structurilor în cazul acestor programe? ……..………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

40. Cerinţele minime ale unor asemenea structuri sunt legate de următoarele: 

a. locurile de muncă disponibile şi siguranţa lor (vă rugăm precizaţi): ....………………. 
b. resurse umane (vă rugăm precizaţi): ……………………..…………………………… 

c. echipamente (vă rugăm precizaţi): …………………………..…………………......…. 

d. cunoştinţe de specialitate oferite (vă rugăm precizaţi): ………………....................….. 
e. capacitatea de abordare (vă rugăm precizaţi): ……....……………………...............…. 

f. nu există cerinţe minime (vă rugăm precizaţi): .……..…………………………......…. 

g. alte cerinţe (vă rugăm precizaţi): …………………………..…………..………….…... 
 

41. Ce metode şi instrumente aţi folosit pentru a încuraja plasarea forţei de muncă? 
……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….… 

 

42. Alte comentarii: ..…………………………………………………………………………..…..… 

……………………………………………………………………………………..……..… 

 
 

TABEL 

 

 Instituţia Număr de cazuri 

1. SPSPC (Servicii Publice Specializate pentru Protecţia Copilului) 

 Consiliere pentru părinţi şi copii 

 Activităţi de reabilitare 

 

198 

68 
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 Oferire de adăpost 
 Facilitarea accesului la servicii de îngrijire a sănătăţii 

 Sprijin material (de exemplu mâncare, haine) 

 Cazare în centre de zi 
 Sprijin pentru copiii întorşi în România  

 Plasament de urgenţă în instituţii specializate 

 Propuneri de măsuri pentru protecţia copilului 

53 
36 

21 

4 
1 

93 

26 

2. Inspectorate şcolare 

 Consiliere pentru copii şi părinţi 
 
7 

3. Primării 

 Sprijin pentru pregătirea dosarelor în scopul obţinerii 
venitului minim garantat prin lege 

 Mese oferite de cantine sociale 

 

 
5 

2 

4. Spitale 

 Servicii sanitare de urgenţă 
 

36 

5. Inspectorate de Poliţie 

 Verificarea datelor de identitate 

 Sprijin pentru transportul copiilor în locurile de origine 
 Avertismente 

 Amenzi 

 Sancţiuni conform Codului Penal 

 

147 

48 
22 

20 

11 

6. Inspectorate Teritoriale de Muncă 

 Amenzi pentru firme care folosesc munca minorilor 

 Avertismente 

 

12 

1 

7. Organizaţii non-guvernamentale 

 Consiliere pentru copii şi părinţi 

 Sprijin pentru reintegrare şcolară 

 Sprijin material 
 Terapie 

 Activităţi de recreere 

 Oferire de adăpost 

 
25 

11 

10 
10 

98 

1 

8. Biserica 

 Sprijin financiar 

 

1 
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IFCF 2 
 

CHESTIONAR PENTRU STRÂNGEREA DE INFORMAŢII REFERITOARE LA 

METODOLOGIILE, INSTRUMENTELE, EXPERIENŢELE ŞI BUNELE PRACTICI PENTRU 

COMBATEREA ABSENTEISMULUI ŞCOLAR ŞI MUNCII COPIILOR  

 
 

INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 

 
 

1. Numele proiectului: “Combaterea muncii copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a 

traficului de copii în 8 judeţe din Moldova” 
 

2. Durata proiectului: de la 1 octombrie 2003 până la 30 septembrie 2004 nr. de luni: 24 

 
3. Numele organizaţiei care promovează proiectul: Fundaţia Internaţională pentru Copil şi 

Familie (International Foundation for Child and Family)  
 
4. Există şi alţi parteneri? (cine sunt ei?) 

 Agenţia pentru Ajutor a Statelor Unite (USAID) prin Creative Associates 

International, Inc. (Washington, USA) 

 Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţii (ANPCA), România 

 Asociaţia Alternative Sociale (AAS, Iaşi) 

 Biroul Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO-IPECL, biroul din Bucureşti, 

România) 

 Serviciile Publice Specializate pentru Protecţia Copilului – 8 judeţe: Botoşani, Suceava, 

Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui, Galaţi şi Brăila 

 Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin Inspectoratele Teritoriale de Muncă – 8 

judeţe: Botoşani, Suceava, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui, Galaţi şi Brăila 

 Ministerul Administraţiei şi Internelor (Inspectoratul General de Poliţie prin 

Inspectoratele Judeţene de Poliţie – 8 judeţe: Botoşani, Suceava, Neamţ, Iaşi, Bacău, 

Vaslui, Galaţi şi Brăila) 

 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sporturilor, prin Inspectoratele Şcolare 

Judeţene – 8 judeţe: Botoşani, Suceava, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui, Galaţi şi Brăila 

 Ministerul Sănătăţii şi Familiei prin Direcţiile de Sănătate Publică – 8 judeţe: Botoşani, 

Suceava, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui, Galaţi şi Brăila 

 

5. Oraşul în care are loc proiectul experimental: Este vorba de un proiect regional, a cărui arie de 

extensie geografică cuprinde 8 judeţe din România: Botoşani, Suceava, Neamţ, Iaşi, Bacău, 

Vaslui, Galaţi şi Brăila. Grupul ţintă al proiectului este localizat în şi în afara a cel puţin 8 

oraşe mari din judeţele selectate (Botoşani, Suceava, Piatra-Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui, 

Galaţi, Brăila). Echipa de conducere a proiectului este localizată în Bucureşti (birourile 

IFCF). 
 

6. Persoana de contact pentru proiect: nume şi prenume: Mihai ŞERBAN, psiholog 
 

7. Alte informaţii despre persoana de contact a proiectului: 

 adresă: Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie, str. Occidentului nr. 44, 

sectorul 1, Bucureşti, România 
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 telefon: 021 311 19 15; 021 212 76 41 

 fax: 021 311 19 15; 021 311 23 01 

 e-mail: consil@mailbox.ro; mihai_serban80@hotmail.com 

 

8. Scopurile proiectului (cel mult 15 rânduri) 

Întărirea capacităţii instituţionale a Serviciilor Publice Specializate pentru Protecţia Copilului 

şi a altor instituţii publice şi organizaţii non-guvernamentale în scopul combaterii muncii 

copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a traficului de copii prin dezvoltarea de parteneriate 

inter-instituţionale în cadrul echipelor judeţene intersectoriale pentru protecţia copilului, 

constituite în 8 judeţe din Moldova. Proiectul va contribui la prevenirea şi monitorizarea 

fenomenului muncii copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a traficului de copii în 8 judeţe 

din Moldova. 

 

9. Descrierea proiectului (cel mult 10 rânduri) 

Componentele cheie ale proiectului sunt: 

Formare în domeniul intitulat “exploatarea sexuală a copiilor şi munca copiilor” pentru 48 de 

specialişti care vor crea echipe intersectoriale pentru protecţia copilului. Specialiştii lucrează în 

cadrul Serviciilor Publice Specializate pentru Protecţia Copilului, al Inspectoratelor Teritoriale 

de Muncă, Inspectoratelor Şcolare Judeţene, Direcţiilor pentru Sănătate Publică, 

Inspectoratelor Judeţene de Poliţie şi al unor organizaţii non-guvernamentale locale (a se vedea 

punctul nr. 11 al chestionarului), având pregătiri diferite (psihologi, asistenţi sociali, ofiţeri de 

poliţie, medici, inspectori şcolari, inspectori de muncă). 

Monitorizarea situaţiei copiilor victime ale muncii şi/sau ale exploatării sexuale, identificaţi în 

cele 8 judeţe selectate. 

Intervenţie multisectorială (inclusiv monitorizare): servicii sociale, juridice, medicale şi 

psihologice oferite pentru 500 de copii victime ale diverselor forme de muncă, locuitori ai celor 

8 judeţe selectate (mediu urban şi rural). Serviciile vor fi furnizate de către Serviciile Publice 

Specializate pentru Protecţia Copilului, Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Inspectoratele 

Şcolare Judeţene, Direcţiile pentru Sănătate Publică, Inspectoratele Judeţene de Poliţie şi 

organizaţii non-guvernamentale locale. 

 

10. Număr de tineri implicaţi în proiect până la acest moment, împărţiţi în grupuri ţintă: 

a. absenteişti …………………………………………………….………. nr. ....... 200 

b. elevi cu risc ridicat de absenteism şi care deja sunt în urmă cu materia . nr. ... 300 

c. elevi angrenaţi într-o activitate şcolară normală, dar cu unele probleme ….... nr. …... 

d. elevi angrenaţi într-o activitate şcolară normală ………………………….…. nr….… 
 

11. Cum au fost selectaţi elevii pentru proiect? 

a. în colaborare cu serviciile de asistenţă socială (vă rugăm precizaţi): … Serviciile 

Publice Specializate pentru Protecţia Copilului din cele 8 judeţe selectate - 

Botoşani, Suceava, Piatra-Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui, Galaţi, Brăila 

b. în colaborare cu şcoala (vă rugăm precizaţi): ….. Inspectoratele Şcolare Judeţene 

din cele 8 judeţe selectate 
c. în colaborare cu centrele pentru ucenici şi pregătire profesională (vă rugăm precizaţi):. 

d. în colaborare cu serviciile de consilierea carierei (vă rugăm precizaţi): …. 

Inspectoratele Teritoriale de Muncă din cele 8 judeţe selectate 
e. în colaborare cu centrele de plasare a forţei de muncă (vă rugăm precizaţi): ………… 

f. în colaborare cu firme, ateliere de meşteşugărie etc. (vă rugăm precizaţi): …………... 
g. în alt mod (vă rugăm precizaţi): 

 Inspectoratele Judeţene de Poliţie din cele 8 judeţe selectate 

 Direcţiile Judeţene de Sănătate Publică din cele 8 judeţe selectate 

Elevii absenteişti sau cu risc ridicat de absenteism sunt identificaţi de 

specialiştii care lucrează într-o reţea: Serviciile Publice Specializate pentru 

Protecţia Copilului, Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Inspectoratele 

mailto:consil@mailbox.ro
mailto:mihai_serban80@hotmail.com
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Şcolare Judeţene, Direcţiile pentru Sănătate Publică, Inspectoratele 

Judeţene de Poliţie şi organizaţii non-guvernamentale locale. Copiii sunt 

victime ale muncii şi/sau ale exploatării sexuale sau sunt deja în urmă cu 

materia (copii ce prezintă risc de exploatare prin muncă şi/sau risc de 

exploatare sexuală) 

 

12. Consimţământul beneficiarilor de a lua parte la proiect a fost obţinut prin: 
a. interviu 

b. contract de formare 

c. analiza portofoliului de abilităţi 
d. un acord de şcolarizare semnat de către beneficiar cu sau fără semnătura familiei 

e. recomandare a unei instituţii de învăţământ 

f. altă modalitate (vă rugăm precizaţi): …………………………………………………. 
 

13. Descrieţi rezultatele cantitative / calitative obţinute până acum: (maxim 10 rânduri) 

 8 echipe locale operative inter-instituţionale pentru protecţia copilului în fiecare judeţ 

selectat 

 programă de pregătire şi materiale referitoare la “exploatarea sexuală a copiilor şi munca 

minorilor” 

 organizarea a două sesiuni de formare a câte 3 zile şi jumătate pe sesiune 

 un formular pentru monitorizarea celor mai grave forme de muncă şi centralizarea 

acestora în fiecare lună 

 o imagine de ansamblu a fenomenului muncii copiilor în toate cele 8 judeţe selectate 

(statistici şi date cantitative şi calitative) 

 un plan de acţiune pentru combaterea celor mai grave forme de muncă a copiilor şi trafic 

de copii 

 aproximativ 200 de copii vor fi “extraşi“ din zona celor mai grave forme de muncă şi trafic, 

iar alţi 300 de copii şi familiile lor vor beneficia de servicii din partea instituţiilor pentru a 

fi extraşi din zona de exploatare a muncii sau a traficului 

 

14. Indicaţi punctele tari şi punctele slabe ale proiectului: 

a. puncte tari: 

 expertiză serioasă a echipei manageriale a proiectului în domeniul protecţiei 

copilului, mai ales în ceea ce priveşte abuzurile asupra copiilor şi munca copiilor 

(formare şi intervenţie) 

 o echipă de formatori care deţine o importantă expertiză 

 o reţea puternică de parteneri implicaţi în crearea şi implementarea proiectului 

(autorităţi centrale şi locale) 

 experienţa unui proiect similar implementat anul trecut, care a avut drept grup 

ţintă 24 de servicii publice specializate pentru protecţia copilului (4 din acestea 

vor avea specialişti care vor fi folosiţi ca resursă pentru alţi colegi care vor fi 

formaţi în proiect) 

 un formular testat pentru monitorizarea celor mai grave forme de muncă a 

copiilor şi centralizarea formularelor cu referire la serviciile furnizate copiilor şi 

familiilor lor 
b. puncte slabe: 

 extinderea geografică amplă a proiectului, care ar putea îngreuna comunicarea 

dintre parteneri (centrali şi locali) 

 un număr scăzut de cazuri relatate (raportate) de muncă a copiilor 

 

15. Cum este monitorizată / verificată eficienţa proiectului? 

a. gradul de satisfacţie a beneficiarilor 
b. integrarea în curricula şcolară 

c. îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor 
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d. modificări pozitive în ceea ce priveşte performanţa, lucrul în echipă, motivaţia şi 

verificabilitatea activităţii corpului didactic 

e. implicarea activă a părinţilor 
f. crearea unei balanţe a aptitudinilor şi a CV-urilor 
g. în alt mod (vă rugăm precizaţi): ………………………...…………………………… 

 ieşirea copiilor din zona celor mai grave forme de exploatare a muncii sau din 

zona traficului 

 întărirea parteneriatului şi colaborării inter-instituţionale în furnizarea de 

servicii copiilor şi familiilor lor 

 

16. Până acum, care dintre abordările pe care le-aţi încercat ar putea, în opinia dumneavoastră, să fie 
transferate în mod eficient unor noi proiecte de formare care au ca grup ţintă tineri cu risc crescut 

de absenteism şi excluziune socială? 

 Consiliere pentru copii şi părinţi 

 Ajutor pentru reintegrare socială (pregătire profesională, închiriere de locuinţe 

pentru tinerii peste 18 ani, a avea discernământ, asistenţă medicală, consiliere 

juridică, reintegrare şcolară) 

 Adăpost temporar 

 Îngrijire pe termen scurt în centre de zi 

 Copii în orfelinate 

 

17. A fost proiectul dvs. evaluat de unul sau mai multe dintre următoarele organisme: instituţii locale, 

instituţii naţionale, Uniunea Europeană etc.? 
a. nu 

b. da (descrieţi felul în care această evaluare a influenţat dezvoltarea proiectului), 

de către Creative Associates International Inc. - Washington şi Oficiul 

Internaţional pentru Muncă, Bucureşti 

 Abordare corectă a grupurilor ţintă 

 Raport bun între costurile şi beneficiile proiectului 

 Asigurarea accesului la resursele disponibile pentru implementare 

 

 

SECŢIUNEA “FORMAREA FORMATORILOR”  
 

 

În cadrul proiectului vor fi formaţi specialişti cu pregătiri diverse (psihologi, asistenţi sociali, 

ofiţeri de poliţie, medici, inspectori şcolari, inspectori de muncă), care muncesc în cadrul SPSPC, 

ITM, IŞJ, DSP, IJP şi organizaţiilor non-guvernamentale locale (a se vedea punctul 11 al 

chestionarului). Specialiştii vor fi formaţi pentru a furniza servicii copiilor victime sau copiilor 

supuşi riscului de muncă şi familiilor lor. Ei nu vor fi formaţi ca formatori. 

 

18. Numărul persoanelor implicate în proiect conform rolurilor deţinute: 
a. profesori: ……………………………………………………………….. nr...……... 

b. educatori: ………………………………………………………..……... nr. .……… 

c. asistenţi sociali: ………………………………..……………………… nr……... 8 

d. consilierii carierei: ……………………………………………………. nr…..…. 8 

e. formatori: ………………………………………………………………. nr. …..….. 
f. psihologi: ………………………………………………………………. nr…..… 8 

g. alte persoane (vă rugăm precizaţi): …………………….…………………………. 

 ofiţeri de poliţie: …………………………………………………. nr…….. 8 

 inspectori şcolari: …………………………………………..……. nr…..… 8 

 medici: ………………………………………………………...…. nr…..… 8 
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19. Precizaţi numărul de ore dedicate formării specialiştilor: 
a. formare iniţială: ……………………………………..……..…..... h ……..48 

b. formare în desfăşurare: ……………........ h 48 / lună (288 în total – 6 luni) 

c. formare neinclusă în proiect: ………………………………….…... h ………. 
 

20. Managementul formării formatorilor: 

A. Metodologiile folosite (indicaţi importanţa relativă în procente): 
a. lecţii ţinute de experţi ………………………………..……. %…… 30 

b. seminarii şi discuţii de grup organizate în rândurile staff-ului % 70 

c. activităţi de formare în domeniu cu tutori sau echipa managerială 
………………………………………………………………….. % …..…. 

d. discuţii obişnuite despre activităţile realizate (cu sau fără lider de grup) 

………………………………………………………….…….… % ……... 
e. altele (vă rugăm precizaţi): …………………..………….……..……… 

B. Metode de evaluare folosite: 

a. materiale scrise de autoevaluare 

b. materiale de evaluare elaborate de către organizatorii proiectului 

c. chestionare şi alte instrumente referitoare la aprecierea utilităţii 

modulelor de pregătire 

d. documentare asupra muncii depuse bazată pe observaţii scrise 

e. altele (vă rugăm specificaţi) ……………………………… rapoarte 

lunare asupra serviciilor furnizate copiilor şi familiilor lor 

C. Deprinderi însuşite în cadrul formării: 

a. deprinderi pedagogice generale 

b. deprinderi psihologice generale 
c. deprinderi legate de relaţiile de şcoală 

d. deprinderi legate de transmiterea de cunoştinţe şcolare şi profesionale 

e. deprinderi de consiliere a carierei 
f. deprinderi de viaţă 

g. deprinderi legate de reacţiile în caz de urgenţe 

h. deprinderi de lucru în echipă 
i. deprinderi legate de documentarea activităţii 

j. deprinderi legate de relaţiile cu instituţiile şi cu alţi parteneri 

k. deprinderi legate de monitorizarea diverselor procese din proiect 

l. alte deprinderi (vă rugăm precizaţi): …………. abilităţi de comunicare 

publică, cunoştinţe specifice asupra muncii copiilor, inclusiv 

exploatare sexuală şi trafic de copii (de exemplu forme, etiologia şi 

consecinţele muncii copiilor, traficul de copii, absenteismul, profilul 

victimei etc), cunoştinţe specifice referitoare la legislaţia în domeniul 

muncii copiilor, cunoştinţe referitoare la scrierea de proiecte conform 

regulilor ILO-IPECL. 

 
21. Tipul de suport psihologic / pedagogic oferit de către formatori: 

a. consultanţă din partea experţilor la cererea formatorilor (număr de ore pe an) 

b. informaţii oferite de experţi în timpul diferitelor faze ale formării (număr de ore pe 
an şi frecvenţă) …………………………………... h 48 / lună (288 în total – 6 luni) 

c. nu s-a oferit suport psiho-pedagogic 

d. suport psiho-pedagogic informal 
e. altă situaţie (vă rugăm precizaţi): ……………………………….…..……………….. 

 

 

SECŢIUNEA “FORMAREA BENEFICIARILOR” 
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Prin formarea beneficiarilor înţelegem serviciile care vor fi furnizate copiilor de către specialişti 

din instituţiile care vor avea reprezentanţi în grupul de specialişti formaţi. 

 

22. Ce metodologii au fost folosite pentru formarea beneficiarilor? 
a. cursuri de alfabetizare 

b. educaţie în contexte specifice 
c. ateliere de lucru 

d. formare profesională pe termen lung 
e. altă metodologie (vă rugăm precizaţi): …………………….………………………… 

 
23. Se au în vedere instrumente individualizate de sprijin pentru proiect? 

a. da (vă rugăm precizaţi): ………………………..........…………….………………… 

b. nu 
 

24. Proiectul se foloseşte de instrumente bazate pe utilizarea computerului? 
a. da (vă rugăm precizaţi): ……………… teste psihologice, inclusiv baterie de teste 

pentru consilierea carierei 

b. nu 
 

25. Pregătirea formării include vreuna dintre activităţile următoare? 

a. activităţi directe tip “faţă în faţă” 

b. activităţi în grupuri mici (1-4 elevi) 

c. activităţi în grupuri de mărime medie (5-12 elevi) 

d. activităţi în grupuri mari (peste 12 elevi) 

e. laboratoare / activităţi de rezolvare a problemelor 

f. cunoştinţe dobândite în interiorul grupului de colegi (peer education) 

g. alternarea de sesiuni scurte cu sesiuni lungi 
h. teste de evaluare 

i. alte activităţi (vă rugăm precizaţi): …………………………………….…………… 

 

26. Cum e organizată activitatea tutorilor în ceea ce-i priveşte pe elevi: 

a. acelaşi tutor pentru a perioadă lungă de timp 

b. câţiva tutori pentru perioade scurte 
c. câţiva tutori pentru perioade lungi 

d. sistem combinat 

e. nu sunt prevăzuţi tutori în proiect. 

 

27. Tipuri de activităţi de formare: 

a. teoretice …………………………………………..  multe …  câteva …  absente 
(vă rugăm precizaţi tipul): ……. legislaţie, protecţie împotriva exploatării prin 

muncă şi trafic, situaţii de rezolvare a problemelor etc 

b. practice / laboratoare …………………………....  multe …  câteva …  absente 
(vă rugăm precizaţi tipul): …………………………………......................................... 

c. practice / prin metoda umbrei ……………………  multe …  câteva …  absente 

(vă rugăm precizaţi tipul): …………….. situaţii de rezolvare a problemelor, 

evaluarea aptitudinilor, deprinderi de viaţă 

d. de relaxare (timp liber) ……………………….…  multe …  câteva …  absente 
(vă rugăm precizaţi tipul): …………………………….……………..…..........…….. 

 

28. Mijloace de recunoaştere şi certificare a creditelor obţinute în urma formării: 
a. teste / examene 

b. testare practică pe teren 

c. certificat de frecventare a cursurilor legate de experienţa în câmpul muncii  
d. “bilan des compétences” / bilanţul competenţelor 
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e. altul (vă rugăm precizaţi): ………………………………………….………………… 
 

 

SECŢIUNEA “ACTIVITĂŢI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE” 
 

 

Pentru a oferi servicii beneficiarilor (copii victime sau supuşi riscului), inclusiv servicii de 

consiliere, fiecare dintre echipele de intersectoriale de protecţie a copilului care va fi constituită în 

cadrul proiectului va elabora un plan individual detaliat de acţiune. Aceste planuri vor cuprinde 

durata şi structura serviciilor, instrumentele folosite, indicatorii de evaluare etc. 

 

29. Durata obişnuită a activităţilor de consiliere pentru fiecare beneficiar …………………… 

 
30. Cum e organizată consilierea în fazele următoare ale proiectului (maxim 10 rânduri) 

a. începutul proiectului 

…....…………………………………………………...............……………………………...…….…. 

…....………………………………………………………………………………………………….... 

…....………………………………………………………............…………………………………… 

 
b. desfăşurarea proiectului  

…....…………………………………………………...............……………………………...…….…. 

…....………………………………………………………………………………………………….... 

…....………………………………………………………............…………………………………… 

 

c. sfârşitul proiectului 

…....…………………………………………………...............……………………………...…….…. 

…....………………………………………………………………………………………………….... 
…....………………………………………………………............…………………………………… 

 

31. Care dintre următoarele activităţi / servicii de consiliere sunt oferite în proiect? 

a. informare (vă rugăm precizaţi): …………………………………………………….... 
b. consultanţă (vă rugăm precizaţi): ..…………………………………………………… 

c. formare (vă rugăm precizaţi): ………………………………………………………… 

d. metoda umbrei / consiliere în timpul unei experienţe concrete în câmpul muncii, 
protejată dar nesimulată (vă rugăm precizaţi): ………………………………………. 

e. altele (vă rugăm precizaţi): …….…………………………………………………..… 

 
32. Ce instrumente sunt folosite în procesul de consiliere (de exemplu portofoliu de abilităţi, balanţa 

aptitudinilor etc.)? …………………………….……………………….………………………… 

 
33. Există alte persoane implicate înainte / în timpul / după perioada de sprijin pentru beneficiari? 

a. nici una 

b. familia (sau un adult cu rol important în viaţa adolescentului) 

c. grupul de colegi 

d. alţi profesori 
e. alte persoane (vă rugăm precizaţi): ………………….…………………..…………… 

 

34. În ce mod se implică aceste persoane?  

Prin consiliere şi sprijin al integrării sociale a copiilor lor. 

 

35. Acţiunile specifice sunt legate de nevoile individuale ale beneficiarilor implicaţi? 
a. da (vă rugăm precizaţi în ce fel): …………….. Pentru fiecare copil / adult 

beneficiar va fi stabilit un plan de servicii, care va fi adaptat nevoilor specifice 

identificate pentru fiecare persoană în parte. 
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b. nu 
 

36. Conţine proiectul acţiuni specifice legate de diferenţele etnice, culturale sau lingvistice dintre 

beneficiari? 
a. da (vă rugăm precizaţi în ce fel): ………………………..…………………………… 

b. nu 

 
37. Conţine proiectul activităţi menite să încurajeze dezvoltarea următoarelor abilităţi sociale? 

a. capacitatea de gândire creativă ……………………..…  mult …  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): ……………..………. prin consiliere şi psihoterapie 

b. capacitatea de a verbaliza gândurile ………………..…  mult …  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): ……………..………. prin consiliere şi psihoterapie 

c. capacitatea de gândire critică ……………………….…  mult …  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): ………………….….. prin consiliere şi psihoterapie 

d. capacitatea de a rezolva probleme şi a găsi soluţii ……  mult …  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): ………………….….. prin consiliere şi psihoterapie 

e. capacitatea de a lua decizii …………………………....  mult …  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): …………………..…. prin consiliere şi psihoterapie 

f. capacitatea de conştientizare şi autoevaluare …………  mult …  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): ………………….….. prin consiliere şi psihoterapie 

g. capacitatea de exprimare şi gestionare a emoţiilor ……  mult …  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): ………………….….. prin consiliere şi psihoterapie 

h. capacitatea de a face faţă stresului şi temerilor …….…  mult …  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): …………………..…. prin consiliere şi psihoterapie 

i. deţinerea şi folosirea capacităţii de a fi empatic …..….  mult …  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): ………………..….… prin consiliere şi psihoterapie 

 
 

SECŢIUNEA “PLASAREA FORŢEI DE MUNCĂ” 

 

 

38. Se oferă programe de formare beneficiarilor? 

a. da (vă rugăm precizaţi): ……………………………………………………………… 

b. nu 

 

39. Cum se produce contactul şi implicarea structurilor în cazul acestor programe? ……………….. 
………………………………………………………………………………………… 

 

40. Cerinţele minime ale unor asemenea structuri sunt legate de următoarele: 
a. locurile de muncă disponibile şi siguranţa lor (vă rugăm precizaţi): …...................... 

b. resurse umane (vă rugăm precizaţi): ………………………………………..………. 
c. echipamente (vă rugăm precizaţi): ………………………………………………….. 

d. cunoştinţe de specialitate oferite (vă rugăm precizaţi): ………………………........... 

e. capacitatea de abordare (vă rugăm precizaţi): .……………….................................... 

f. nu există cerinţe minime (vă rugăm precizaţi): .……..………………........................ 

g. alte cerinţe (vă rugăm precizaţi): …………………..………………………………... 

 
41. Ce metode şi instrumente aţi folosit pentru a încuraja plasarea forţei de muncă? .…………..… 

…………………………………………………………………….……………………..… 

 
42. Alte comentarii: ..……………………………………………………………………………..… 
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ILO 
 

CHESTIONAR PENTRU STRÂNGEREA DE INFORMAŢII REFERITOARE LA 

METODOLOGIILE, INSTRUMENTELE, EXPERIENŢELE ŞI BUNELE PRACTICI PENTRU 

COMBATEREA ABSENTEISMULUI ŞCOLAR ŞI MUNCII COPIILOR  

 
 

INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 

 
 

1. Numele proiectului: Cercetare de bază referitoare la munca copiilor din mediul rural în 5 

judeţe selectate din România 
 

2. Durata proiectului: de la ……………………………………. până la ………. nr. de luni ..…….. 

 
3. Numele organizaţiei care promovează proiectul: Organizaţia Internaţională a Muncii 

(International Labour Organization – ILO) 
 
4. Există şi alţi parteneri? (Cine sunt ei?) Guvernul României, Programul internaţional pentru 

eliminarea muncii copiilor (IPECL) 
 
5. Oraşul în care are loc proiectul experimental: ……………. 4 sate din fiecare dintre următoarele 

judeţe: Suceava, Botoşani, Vaslui, Călăraşi, Ialomiţa – în aceste judeţe, procentajul 

populaţie rurale este mai ridicat decât media naţională (care e 45,2%) 
 

6. Persoana de contact pentru proiect: nume şi prenume: Ecaterina STATIVĂ 

 
7. Alte informaţii despre persoana de contact a proiectului: 

 adresă: Bd. Lacul Tei nr. 120, Bucureşti, România 

 telefon / fax: 021 2425928 sau 021 6285160 

 e-mail: kattyshu@yahoo.com  
 

8. Scopurile proiectului (cel mult 15 rânduri) 

 Identificarea naturii, extinderii şi magnitudinii fenomenului muncii copiilor din zonele 

rurale în gospodărie şi în afara gospodăriei 

 Identificarea subgrupelor de copii care lucrează pentru un angajator (patron) 

 Identificarea condiţiilor sociale, economice şi culturale care încurajează copiii în zona 

acestui fenomen 

 Identificarea consecinţelor muncii copiilor asupra educaţiei, sănătăţii şi nivelului 

expectanţelor 

 
9. Descrierea proiectului (cel mult 10 rânduri) 
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Studiul acoperă nevoia de informaţii şi date despre munca copiilor din mediul rural. 

Pentru a fi atinse obiectivele din proiect, s-au adunat date cantitative şi calitative referitoare la 

munca copiilor. În fiecare judeţ, 80 de copii (băieţi şi fete, cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani) şi 

câte unul dintre părinţii lor au fost chestionaţi. S-a optat pentru grupul de vârstă 6 – 14 ani 

pentru că învăţământul obligatoriu în România este de 8 ani şi are loc de obicei între aceste 

limite de vârstă. 

Au fost realizate 7 studii de caz, fiecare dintre ele referitoare la copii care au abandonat şcoala.  

Prin discuţii aprofundate cu furnizori-cheie de informaţie din fiecare judeţ şi focus grupuri cu 

profesori, s-au adunat date referitoare la frecvenţa şcolară şi abandonul şcolar, percepţia 

comunităţii privind munca minorilor etc. 

Pe baza informaţiilor obţinute şi a raportului de cercetare, se vor identifica o serie de direcţii de 

intervenţie cu scopul de a stimula înmatricularea şcolară a copiilor şi a reduce abandonul 

şcolar, contribuind prin aceasta la prevenirea şi eliminarea progresivă a muncii minorilor. 

 

10. Număr de tineri implicaţi în proiect până la acest moment, împărţiţi în grupuri ţintă: 

a. absenteişti ……………………………………………..………..………..…. nr. ….. 

b. elevi cu risc ridicat de absenteism şi care deja sunt în urmă cu materia .. nr. . 400 

c. elevi angrenaţi într-o activitate şcolară normală, dar cu unele probleme …... nr. …... 

d. elevi angrenaţi într-o activitate şcolară normală ……………………………. nr.….. 
 

11. Cum au fost selectaţi elevii pentru proiect? 

a. în colaborare cu serviciile de asistenţă socială (vă rugăm precizaţi): ………………… 
b. în colaborare cu şcoala (vă rugăm precizaţi): ………………………………………… 

c. în colaborare cu centrele pentru ucenici şi pregătire profesională (vă rugăm precizaţi):  

d. în colaborare cu serviciile de consiliere a carierei (vă rugăm precizaţi): …………….. 
e. în colaborare cu centrele de plasare a forţei de muncă (vă rugăm precizaţi): ………... 

f. în colaborare cu firme, ateliere de meşteşugărie etc. (vă rugăm precizaţi): …………. 

g. în alt mod (vă rugăm precizaţi): …………………………..….. inspectorate şcolare 

 

12. Consimţământul beneficiarilor de a lua parte la proiect a fost obţinut prin: 

a. interviu  
b. contract de formare 

c. analiza portofoliului de abilităţi 

d. un acord de şcolarizare semnat de către beneficiar cu sau fără semnătura familiei 
e. recomandare a unei instituţii de învăţământ  

f. altă modalitate (vă rugăm precizaţi): …………………………………………………. 

 
13. Descrieţi rezultatele cantitative / calitative obţinute până acum: (maxim 10 rânduri) 

După vârsta de 11 ani, există o împărţire clară a activităţi pe sexe. Activităţile din casă 

(spălarea vaselor şi a hainelor, gătitul, îngrijirea fraţilor şi surorilor mai mici) sunt 

caracteristice pentru aproape toate fetele, în timp ce activităţile din curte (curăţarea curţii, a 

grajdului, tăierea lemnelor, aducerea apei, hrănirea animalelor) sunt caracteristice băieţilor. 

Recomandări: 
Pentru Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale 

 Alocaţiile pentru copii trebuie folosite în interesul copiilor (rechizite şcolare, 

alimente, haine etc). 

 Să fie dezvoltate programe integrate pentru grupurile de populaţie din zonele rurale 

defavorizate cu scopul capacitării oamenilor săraci şi al oferirii de oportunităţi 

generatoare de venit (scheme de reducere a sărăciei, dezvoltarea de mici afaceri, 

venitul minim garantat, sisteme de credite şi metode de sprijin social pentru cei mai 

nevoiaşi). 

Pentru prefecturi şi primării: 

 Trebuie oferite servicii de sprijin social pentru copiii care muncesc (sau care au 

muncit) şi familiile lor conform nevoilor identificate. 
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 Trebuie înfiinţate centre de resurse pentru locuitorii din fiecare judeţ pentru a oferi 

familiilor informaţii corecte şi consiliere potrivită despre modalităţile de găsire a 

unui serviciu, folosirea la maximum a informaţiei deţinute, serviciile de asistenţă 

socială care le stau la dispoziţie şi alte resurse locale care le permit să devină mai 

puţin dependenţi de venitul copiilor lor. 

 Trebuie sprijinite organizaţiile non-guvernamentale astfel încât să-şi extindă 

activitatea în toate zonele pentru a realiza programe la nivel local de combatere a 

muncii copiilor (programe de reabilitare, campanii de conştientizare etc). 

Pentru Ministerul Educaţiei, Inspectoratele Şcolare Judeţene şi Departamentele de Protecţie a 

Copilului: 

 Sistemul de învăţământ trebuie dezvoltat în aşa fel încât să atragă copiii la şcoală şi 

să-i ţină departe de muncă. 

 Părinţii copiilor mici trebuie, de asemenea, incluşi în programe educaţionale 

referitoare la drepturile copiilor, conştientizarea riscului muncii timpurii şi 

importanţa şcolii pentru viitorul copiilor lor. 

 Trebuie stimulat accesul la educaţie prin programe de remediere şi/sau de tranziţie 

pentru copiii care muncesc şi au abandonat şcoala, în funcţie de vârstă şi nivelul lor 

de şcolarizare. În acest sens, articolul 20 din Legea Educaţiei nr. 84 / 2005 trebuie 

amendat, din moment ce limitează accesul la educaţie copiilor de peste 14 ani care au 

abandonat şcoala. 

 

14. Indicaţi punctele tari şi punctele slabe ale proiectului: 
a. puncte tari: ……………..…………….………………….…………………..………. 

b. puncte slabe: Afirmaţiile părinţilor în ceea ce priveşte munca copiilor au trebuit să 

fie analizate cu o anumită rezervă. De obicei, părinţii tind să minimalizeze 

implicarea copiilor în munci grele. Prin urmare, afirmaţiile lor au fost diferite de 

cele ale copiilor. 
 
15. Cum este monitorizată / verificată eficienţa proiectului? 

a. gradul de satisfacţie a beneficiarilor 

b. integrarea în curricula şcolară 
c. îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor 

d. modificări pozitive în ceea ce priveşte performanţa, lucrul în echipă, motivaţia şi 

verificabilitatea activităţii corpului didactic 
e. implicarea activă a părinţilor 

f. crearea unei balanţe a aptitudinilor şi a CV-urilor  

g. în alt mod (vă rugăm precizaţi): ………………………….. Identificarea 

caracteristicilor familiilor care au copii care muncesc, a caracteristicilor copiilor 

care muncesc pentru un “angajator”, identificarea activităţilor realizate de copii 

sub şi peste 11 ani, percepţia referitoare la munca minorilor (în ceea ce-i priveşte 

pe părinţi, copii şi furnizorii cheie de informaţii ), condiţiile economice, sociale şi 

culturale ce încurajează munca minorilor, consecinţele muncii minorilor în ceea 

ce priveşte şcoala (abandonul şcolar, calitatea învăţării), consecinţele muncii 

asupra sănătăţii. 

 

16. Până acum, care dintre abordările pe care le-aţi încercat ar putea, în opinia dumneavoastră, să fie 
transferate în mod eficient unor noi proiecte de formare care au ca grup ţintă tineri cu risc crescut 

de absenteism şi excluziune socială?  

Opiniile furnizorilor cheie de informaţii (primari, directori de şcoli, clerici, medici şi poliţişti 

din localităţile respective). 
 

17. A fost proiectul dvs. evaluat de unul sau mai multe dintre următoarele organisme: instituţii locale, 
instituţii naţionale, Uniunea Europeană etc.? 

a. nu 
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b. da (descrieţi felul în care această evaluare a influenţat dezvoltarea proiectului): 
……………………………………….……….. Instituţii locale, instituţii naţionale 

 

 

SECŢIUNEA “FORMAREA FORMATORILOR”  

 

 
18. Numărul persoanelor implicate în proiect conform rolurilor deţinute: 

a. profesori: ………………………………………………………………. nr.. .……… 

b. educatori: ……………………………………………………..…….….. nr. .…….… 
c. asistenţi sociali: ………………………………………………………... nr. ……..… 

d. consilierii carierei: ……………………………………………………... nr. ……..… 

e. formatori: ………………………………………………………….….... nr. ……….. 
f. psihologi: ………………………………………………………………. nr. ……….. 

g. alte persoane (vă rugăm precizaţi): ……………………….…..…………………….. 
 

19. Precizaţi numărul de ore dedicate formării formatorilor: 

a. formare iniţială: …………………………………………………….…... h ….……. 
b. formare în desfăşurare: …………………………………………..…....... h ….……. 

c. formare neinclusă în proiect: ………………………………………….... h …….…. 

 
20. Managementul formării formatorilor: 

A. Metodologiile folosite (indicaţi importanţa relativă în procente): 

a. lecţii ţinute de experţi …………………………………..………. % ….… 
b. seminarii şi discuţii de grup organizate în rândurile staff-ului …. % ……. 

c. activităţi de formare în domeniu cu tutori sau echipa managerială ..% …. 

d. discuţii despre activităţile realizate (cu sau fără lider de grup) …... % ….. 
e. altele (vă rugăm precizaţi): ………………………………….……..…….. 

B. Metode de evaluare folosite: 

a. materiale scrise de autoevaluare  

b. materiale de evaluare elaborate de către organizatorii proiectului  

c. chestionare şi alte instrumente referitoare la aprecierea utilităţii modulelor de 

pregătire 
d. documentare asupra muncii depuse bazată pe observaţii scrise 

e. altele (vă rugăm specificaţi) ………………………………..……………… 

C. Deprinderi însuşite în cadrul formării: 

a. deprinderi pedagogice generale 

b. deprinderi psihologice generale  

c. deprinderi legate de relaţiile de şcoală 
d. deprinderi legate de transmiterea de cunoştinţe şcolare şi profesionale 

e. deprinderi de consiliere a carierei 

f. deprinderi pentru viaţă 
g. deprinderi legate de reacţiile în caz de urgenţe  

h. deprinderile de lucru în echipă 

i. deprinderi legate de documentarea activităţii  
j. deprinderi legate de relaţiile cu instituţiile şi cu alţi parteneri  

k. deprinderi legate de monitorizarea diverselor procese din proiect 

l. alte deprinderi (vă rugăm precizaţi): ……………………………………… 
 

21. Tipul de suport psihologic / pedagogic oferit de către formatori: 

a. consultanţă din partea experţilor la cererea formatorilor (număr de ore pe an) 
b. informaţii oferite de experţi în timpul diferitelor faze ale formării (număr de ore pe 

an şi frecvenţă) 

c. nu s-a oferit suport psiho-pedagogic 
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d. suport psiho-pedagogic informal  
e. altă situaţie (vă rugăm precizaţi): ………………..…………….……...........……… 

 

 

SECŢIUNEA “FORMAREA BENEFICIARILOR” 

 

 
22. Ce metodologii au fost folosite pentru formarea beneficiarilor? 

a. cursuri de alfabetizare 

b. educaţie în contexte specifice 
c. ateliere de lucru 

d. formare profesională pe termen lung 

e. altă metodologie (vă rugăm precizaţi): …………………….………………………… 
 

23. Se au în vedere instrumente individualizate de sprijin pentru proiect? 
a. da (vă rugăm precizaţi): …………………….…..........…………….………………… 

b. nu 

 
24. Proiectul se foloseşte de instrumente bazate pe utilizarea computerului? 

a. da (vă rugăm precizaţi): ……………………………………….......................………. 

b. nu 
 

25. Pregătirea formării include vreuna dintre activităţile următoare? 

a. activităţi directe tip faţă în faţă” 

b. activităţi în grupuri mici (1-4 elevi) 

c. activităţi în grupuri de mărime medie (5-12 elevi) 

d. activităţi în grupuri mari (peste 12 elevi) 
e. laboratoare / activităţi de rezolvare a problemelor 

f. cunoştinţe dobândite în interiorul grupului de colegi (peer education) 

g. alternarea de sesiuni scurte cu sesiuni lungi  

h. teste de evaluare 

i. alte activităţi (vă rugăm precizaţi): …………………..……………………………… 

 
26. Cum e organizată activitatea tutorilor în ceea ce-i priveşte pe elevi: 

a. acelaşi tutor pentru a perioadă lungă de timp 

b. câţiva tutori pentru perioade scurte 
c. câţiva tutori pentru perioade lungi 

d. sistem combinat 

e. nu sunt prevăzuţi tutori în proiect. 
 

27. Tipuri de activităţi de formare: 

a. teoretice …………………………………………..  multe …  câteva …  absente 
(vă rugăm precizaţi tipul): ……………………………………………..…………..... 

b. practice / laboratoare …………………………....  multe …  câteva …  absente 

(vă rugăm precizaţi tipul): ……………………………………..…............................. 

c. practice / prin metoda umbrei ……………………  multe …  câteva …  absente 
(vă rugăm precizaţi tipul): …………….……….......................................................... 

d. de relaxare (timp liber) …………………………..  multe …  câteva …  absente 
(vă rugăm precizaţi tipul): …………………………………….........................…….. 

 
28. Mijloace de recunoaştere şi certificare a creditelor obţinute în urma formării: 

a. teste / examene 

b. testare practică pe teren 
c. certificat de frecventare a cursurilor legate de experienţa în câmpul muncii 
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d. “bilan des compétences” / bilanţul competenţelor 
e. altul (vă rugăm precizaţi): …………………………………………………………… 

 

 

SECŢIUNEA “ACTIVITĂŢI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE” 

 

 
29. Durata obişnuită a activităţilor de consiliere pentru fiecare beneficiar ………………..………… 

 

30. Cum e organizată consilierea în fazele următoare ale proiectului (maxim 10 rânduri) 
a. începutul proiectului 

Au fost selectate câte 4 sate din fiecare judeţ, identificate de Inspectoratele Şcolare pe baza 

ratei abandonului şcolar, a implicării copiilor în activităţi ce ţin de munca minorilor, a izolării 

comunităţilor din cauza distanţei mari de oraşe, absenţei reţelei telefonice şi accesului dificil în 

timpul perioadelor ploioase şi friguroase din an. 

 

b. desfăşurarea proiectului  

Pentru a obţine un tablou complet al muncii copiilor, au fost folosite metode diferite pentru 

strângerea datelor cantitative şi calitative din satele selectate. 

A. Discuţii aprofundate cu autorităţile locale despre: datele socio-economice şi demografice 

referitoare la sat, condiţiile de sănătate ale locuitorilor, frecvenţa şcolară şi abandonul şcolar, 

munca copiilor, percepţia familiei asupra copiilor şi copilăriei. 

B. Focus grupuri cu profesorii, centrate pe frecvenţa şcolară şi abandonul şcolar, pe munca 

minorilor. 

C. Au fost folosite studii de caz ale copiilor care au abandonat şcoala. 

 

c. sfârşitul proiectului 

Această cercetare a fost realizată ca un prim pas într-un proiect referitor la munca minorilor şi 

absenteismul şcolar realizat de organizaţia “Step by Step”. 

 

31. Care dintre următoarele activităţi / servicii de consiliere sunt oferite în proiect? 

a. informare (vă rugăm precizaţi): …………………………………………………….... 
b. consultanţă (vă rugăm precizaţi): .…………………………………………………… 

c. formare (vă rugăm precizaţi): ………………………………………………………… 

d. metoda umbrei / consiliere în timpul unei experienţe concrete în câmpul muncii, 
protejată dar nesimulată (vă rugăm precizaţi): ………….……………………………. 

e. altele (vă rugăm precizaţi): ……………………………….………………..…………. 

 
32. Ce instrumente sunt folosite în procesul de consiliere (de exemplu portofoliu de abilităţi, balanţa 

aptitudinilor etc.)? …………………………….…………………………..……………………… 

 
33. Există alte persoane implicate înainte / în timpul / după perioada de sprijin pentru beneficiari? 

a. nici una 

b. familia (sau un adult cu rol important în viaţa adolescentului) 

c. grupul de colegi 

d. alţi profesori 

e. alte persoane (vă rugăm precizaţi): ………….…………………………..…………… 
 

34. În ce mod se implică aceste persoane? ………………………..……............................................. 

 
35. Acţiunile specifice sunt legate de nevoile individuale ale beneficiarilor implicaţi? 

a. da (vă rugăm precizaţi în ce fel): ………………………..…………………………… 

b. nu 
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36. Conţine proiectul acţiuni specifice legate de diferenţele etnice, culturale sau lingvistice dintre 
beneficiari? 

a. da (vă rugăm precizaţi în ce fel): ………………………..…………………………… 

b. nu 
 

37. Conţine proiectul activităţi menite să încurajeze dezvoltarea următoarelor abilităţi sociale? 

a. capacitatea de gândire creativă ………………………...  mult ...  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): …....……………………………….…………………. 

b. capacitatea de a verbaliza gândurile …………………...  mult ...  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): ….....………………………….……………………… 

c. capacitatea de gândire critică …………………………..  mult ...  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): ….....…………………………….…………………… 

d. capacitatea de a rezolva probleme şi a găsi soluţii ……..  mult ...  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): ……………………………………….………………. 

e. capacitatea de a lua decizii ……………………………..  mult ...  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): ……....………………………………..……………… 

f. capacitatea de conştientizare şi autoevaluare …………..  mult ...  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): ....…………………………….………………………. 

g. capacitatea de exprimare şi gestionare a emoţiilor ….....  mult ...  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): ......……………………………………………………. 

h. capacitatea de a face faţă stresului şi de dominare a temerilor . mult . puţin . deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): ……....…………………………………..…………… 

i. deţinerea şi folosirea capacităţii de a fi empatic ………..  mult ...  puţin …  deloc 
(vă rugăm precizaţi în ce fel): ......……………………………………………………. 

 

 

SECŢIUNEA “PLASAREA FORŢEI DE MUNCĂ” 
 

 

38. Se oferă programe de formare beneficiarilor? 

a. da (vă rugăm precizaţi): ……………………………………..………………………. 

b. nu 

 
39. Cum se produce contactul şi implicarea structurilor în cazul acestor programe? ……………….. 

……………………………………………………………………..……………………………... 

 
40. Cerinţele minime ale unor asemenea structuri sunt legate de următoarele: 

a. locurile de muncă disponibile şi siguranţa lor (vă rugăm precizaţi): ……………....... 

b. resurse umane (vă rugăm precizaţi): …………..…………………………..………… 
c. echipamente (vă rugăm precizaţi): …………………….…………………………….. 

d. cunoştinţe de specialitate oferite (vă rugăm precizaţi): ……………………………… 
e. capacitatea de abordare (vă rugăm precizaţi): …..…………………………………… 

f. nu există cerinţe minime (vă rugăm precizaţi): ……..……..………………………… 

g. alte cerinţe (vă rugăm precizaţi): ……….………………..…………..………………. 

 

41. Ce metode şi instrumente aţi folosit pentru a încuraja plasarea forţei de muncă? 

…………………………………………………………………………..………………..… 
 

42. Alte comentarii: Implicarea părinţilor în chestiuni şcolare e în contradicţie cu felul în care ei 

valorizează educaţia sau privesc viitorul copiilor lor. Convingerea majorităţii părinţilor este 

aceea că educaţia va oferi copiilor lor mai multe şanse de a obţine o slujbă, dar în acelaşi 

timp nu-i trimit pe copii la şcoală şi-i pun să muncească. Copiii muncesc mai mult de 5 ore 

pe zi sau chiar toată ziua în timpul perioadei de recoltare din agricultură. 
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Anexa 2: Sinteza cercetărilor referitoare la cauzele 

eşecului şcolar în România 
 

Cercetări efectuate de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, România 

 

 

Criterii de clasificare: 

 

1. Nivel de educaţie 

 

a. Învăţământ primar şi secundar 

 Selecţie medicală şi psihologică insuficientă sau inexistentă la 

intrarea în clasa întâi 

 Lipsa de pregătire minimă a copiilor pentru cerinţele şcolare 

 Număr insuficient de şcoli şi profesori 

 Distanţă mare între casă şi şcoală în zonele rurale şi 

infrastructură rutieră deficitară (dificultăţi de transport) 

 Profesorii nu îi tratează diferenţiat pe elevi în timpul procesului 

de învăţământ 

 Mobilitate ridicată a populaţiei şcolare (emigraţie şi imigraţie) 

 Control insuficient sau lipsă de control în ceea ce priveşte 

dezvoltarea psiho-fiziologică a copiilor în timpul perioadei de 

şcolarizare 

 Deficienţe ale orientării şcolare şi profesionale şi ale sistemului 

de consiliere şcolară 

 Manualele şcoalare au un nivel ridicat de abstractizare şi 

utilizează metode învechite 

 Există clase cu un număr ridicat de elevi 

 Procesul de învăţământ nu este suficient individualizat 

 Timpul liber al copiilor este încărcat cu temele pentru acasă 

 Dotare materială insuficientă a şcolilor în ceea ce priveşte 

laboratoarele, atelierele, bibliotecile, echipamentele moderne 

 Sistemul de evaluare a elevilor nu este obiectiv 

 Lipsa orelor de recuperare (ore suplimentare, consiliere pentru 

elevi) 

 Manuale şi programă inadecvate 
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 Clasele nu sunt omogene în ceea ce priveşte nivelul elevilor 

 Insuficiente opţiuni de şcolarizare oferite copiilor 

 Unii elevi au probleme de sănătate 

 

b. Învăţământ superior 

 Selecţie deficitară la admiterea elevilor în facultăţi 

 Slaba dotare a bibliotecilor universitare 

 Insuficienta dotare materială a universităţilor în ceea ce 

priveşte laboratoarele, atelierele, bibliotecile, echipamentele 

moderne 

 Lipsa de legătură între procedura de admitere şi conţinutul 

programei în perioada anilor de facultate 

 Procedură deficitară de admitere în anul următor de facultate 

 Consiliere şcolară şi profesională insuficientă la nivel de 

şcoală generală pentru orientarea elevilor spre instituţiile de 

învăţământ superior potrivite 

 Metodele de predare şi examinare nu sunt actualizate 

 Numărul mare de cursuri 

 Studenţii îşi modifică interesele de studiu 

 Nu există suficientă bibliografie de specialitate 

 Slaba legătură dintre valorile şcolare şi realitatea socială 

 

2. Actori implicaţi 

a. Părinţi  

 Nivel insuficient al educaţiei parentale, părinţii neînţelegând 

importanţa şcolarizării pentru copiii lor 

 Condiţii materiale modeste 

 Muncă peste program a părinţilor 

 Lipsa controlului şi supravegherii copiilor  

b. Profesori 

 Insuficientă pregătire psiho-pedagogică iniţială a profesorilor 

 Profesorii nu sunt foarte motivaţi în procesul de predare 

c. Elevi / studenţi 

 Prezenţă neregulată la ore 

 Lipsa aptitudinilor de a lucra singur şi/sau în grup 

 Unele deficienţe fizice şi psihologice 

 Pregătire inadecvată pentru următorul nivel de şcolarizare 

d. Factori socio-culturali 

 Participarea copiilor la muncile agricole 
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 Lipsa legăturii dintre şcoală şi familie 

 Influenţa negativă a grupului de colegi 

 Unii elevi se căsătoresc de timpuriu 

 Folosirea în familie a unei alte limbi (maghiară, rromani, 

germană, rusă) şi nu a limbii române 

 Migraţia familiilor 

 

3. Sistemul de învăţământ 

 Ritmul individual de învăţământ nu este luat în calcul 

 Programele şcolare sunt încă supraîncărcate 

 Manuale şi curriculum nepotrivite 

 Manieră rigidă de evaluare şi promovare 

 Insuficientă pregătire continuă a profesorilor 

 Condiţii de învăţământ improprii (număr de copii într-o clasă, 

igiena şcolilor etc) 

 Serviciile de îndrumare şi consiliere sunt insuficiente 

 

4. Legislaţie 

 Folosirea ilegală a muncii copiilor 

 

 

5. Macro-soluţii pentru combaterea cauzelor eşecului şcolar 

 

 Procedură mai bună de admitere şi evaluare a procesului de 

învăţământ 

 Programă şcolară centrată pe dezvoltarea gândirii raţionale şi a 

deprinderilor sociale ce pot contribui la dezvoltarea emoţională şi 

intelectuală  

 Personal didactic mai competent (formarea profesorilor) 

 Revizuirea programei şcolare 

 Măsuri socio-economice: burse, împrumuturi, facilităţi medicale 

 Echipamente noi pentru şcoli (biblioteci, laboratoare, computere) 

 Identificarea copiilor slab dezvoltaţi din punct de vedere 

intelectual; ei trebuie trataţi cu atenţie specială, folosindu-se o 

programă şcolară alternativă. 
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