Conștientizarea
riscurilor abandonului
universitar

Ce este abandonul școlar?
Abandonul școlar reprezintă
un fenomen care constă în
încetarea frecventării școlii și
părăsirea sistemului instructiveducativ.
În plan social, abandonul
școlar poate fi considerat ca
fiind una dintre formele
eșecului școlar, alături de
marginalizarea și excluderea
socială și profesională.

Care sunt cauzele
abandonului școlar?
• Starea de sănătate precară;
• Comunicare redusă cu profesorii
și colegii;
• Manifestarea altor forme de
inadaptare școlară;
• Dezinteres, motivație și implicare
redusă în activitățile școlare;
• Instabilitate psiho-activă;
• Comportament deviant, violent și
implicare în activități desfășurate
la limita legii;
• Depășirea vârstei teoretice a
clasei.

Care sunt efectele
abandonului școlar?
•
•
•
•
•
•

Sărăcia;
Șomajul;
Excluziunea socială;
Probleme de sănătate;
Imagine de sine scăzută;
Dependență de ajutoare
sociale;
• Motivație scăzută, stres,
dezamăgiri;
• Delicvență juvenilă.

Repere statistice referitoare la
abandonul școlar în România (2010-2020)
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Efecte ale COVID-19 asupra educației:
1.
2.
3.
4.

Vor fi mult mai puțini bani;
Milioane de copii nu se vor întoarce la școală;
Pierderea învățării va exacerba inegalitatea;
Piețele educației vor fi perturbate, afectând sectorul public.

Măsuri care pot fi adoptate:

•
•
•
•
•

Digitalizarea și infrastructura informațională modernă;
Acordarea de șanse egale în educație;
Promovarea de programe ce furnizează servicii sociale integrate;
Furnizarea de burse sociale la scară largă copiilor provenind din
grupuri vulnerabile;
Promovarea unei noi abordări în care responsabilitatea pentru
realizarea efectivă a dreptului la educație aparține școlii, ca
reprezentant al statului.

Care este situația în
Uniunea Europeană?
Unul din șapte tineri europeni
abandonează sistemul de
învăţământ fără a deţine
competenţele sau calificările
considerate în prezent necesare
pentru o tranziţie reușită către
piaţa muncii și pentru o
participare activă în cadrul
economiei actuale, bazate pe
cunoaștere.

Media UE privind rata abandonului școlar (2010 - 2020)
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„Educația este cea mai puternică
armă pe care voi o puteți folosi
pentru a schimba lumea”.
– Nelson Mandela
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