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Înlăturarea efectelor abandonului şcolar 
prin implementarea programului 

,, A doua şansă” 
 
 

 
                Facilitarea accesului la educaţie face parte din obiectivele 
prioritare europene în domeniul educaţiei, fiind în strânsă legătură cu 
principiul egalităţii de şanse şi cu cel al nondiscriminării. 
          Fiind în deplin acord cu obiectivele europene ce se subsumează 
acestor principii, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a implementat 
programele PHARE 2001, 2003 şi programul multianual PHARE 2004-2006 
„Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” în toate judeţele. 
              S-a urmărit, de asemenea, îmbunătăţirea climatului din şcoli şi 
transformarea acestora în „şcoli prietenoase”, deschise spre comunitate, care 
abordează procesul educaţional într-un mod dinamic şi atractiv, în şcoli care, 
prin sprijinul pe care îl oferă copiilor, tinerilor din grupuri dezavantajate, se 
constituie în factori de bază ai incluziunii sociale, contribuind la eliminarea 
prejudecăţilor legate de apartenenţa la un anumit mediu socio-economic sau 
grup etnic.  
              Conceptul de Incluziune şcolară fundamentează toate aspectele 
proiectelor ,,Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”, prin care  
s-a urmărit crearea în şcoli a unor medii de învăţare accesibile şi primitoare 
care să reflecte şi celebreze diversitatea etnică şi culturală, astfel încât 
fiecare copil, tânar sau adult să aibă şansa de a se dezvolta la potenţial 
maxim. 
                Programul ,,A Doua Şansă” reprezintă o iniţiativă care vine în 
întâmpinarea unei probleme des întâlnită în comunităţile defavorizate: 
existenţa unui număr mare de persoane care au depăşit vârsta legală de 
şcolarizare, fără însă a fi reuşit să participe complet sau deloc la propria lor 
educaţie, la nivelul învăţământului obligatoriu. 
         În acest context, programul A Doua Şansă oferă posibilitatea 
continuării şi finalizării studiilor obligatorii fără a fi necesară întreruperea 
activităţii profesionale sau familiale. În acest sens, disciplinele de studiu sunt 



organizate pe module obligatorii şi opţionale bazate pe curriculum-ul 
specific programului ,,A Doua Şansă.”  
           Conţinuturile lecţiilor sunt centrate pe interesele şi particularităţile de 
vârstă ale cursanţilor, au aplicabilitate practică imediată, se folosesc exemple 
din viaţa de zi cu zi şi situaţii culese din realitate. 
          Modalităţile de lucru aduc în şcoala românească cele mai noi metode 
dezvoltate la nivel internaţional în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi 
învăţarea activ-participativă. Cursanţii (în număr de minim 8 – maxim 15 
într-o clasă) sunt încurajaţi să comunice atât între ei, cât şi cu profesorii; 
activităţile propuse urmăresc dezvoltarea personală, incluziunea socială, 
formarea pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi,  formarea şi dezvoltarea 
competenţelor-cheie care să-i confere tânărului / adultului aceleaşi 
posibilităţi de evoluţie ulterioară ca şi absolventului de învăţământ 
obligatoriu.  
              „A Doua Şansă” pentru învăţământul primar se adresează 
tuturor persoanelor care au depăşit cu cel puţin patru ani vârsta legală de 
şcolarizare şi care se află în una dintre următoarele situaţii: 
      1. nu au participat deloc la educaţia formală - şcolară; 
      2. au fost înscrişi, dar au abandonat învăţământul primar - indiferent de 
momentul şi motivele abandonului; 
      3. nu au absolvit, până la vârsta de 14 ani, învăţământul primar. 
            Bazat pe politica Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru 
asigurarea egalităţii şanselor  şi pentru respectarea drepturilor 
fundamentale ale copilului, programul urmareşte: 
 

 creşterea calităţii educaţiei în învăţământul preşcolar, în vederea 
stimulării înscrierii copiilor în învăţământul obligatoriu; 

 stimularea copiilor în vederea finalizării educaţiei de bază 
(prevenirea abandonului timpuriu);  

 asigurarea celei de-a doua şanse în educaţie pentru persoanele care nu 
şi-au finalizat studiile în învăţământul obligatoriu (corecţia 
abandonului). 

Obiectivele programului : 
 
1. Îmbunatatirea conditiilor de acces şi integrare specifică a copiilor din 
grupuri dezavantajate în învatamântul obligatoriu – Componenta Şcoala 
incluzivă; 
 



2.Corectarea abandonului şcolar, în vederea combaterii excluderii si 
marginalizarii, a celor care nu au finalizat învatamântul obligatoriu – 
Componenta A doua şansa; 
 
3Asigurarea managementului resurselor şi serviciilor de sprijin educaţional 
şi integrare specifică în domeniul educaţiei incluzive – Componenta 
Educaţie Incluzivă; 
 
4. Eliminarea, ca practică, a separarii  elevilor pe criterii etnice sau de 
performanţă în învaţamântul de masă. – Componenta Desegregare; 
 
      Rolul cadrelor didactice în cadrul programului: 

 organizator al activitaţilor de învaţare; 
 iniţiator al diferitelor activitaţi; 
 susţine activitatea elevilor cu explicaţii, demonstraţii, 
supervizarea activitaţilor practice; 
 promotor al relaţiilor bune în cadrul grupului; 
 se integreaza activitaţilor grupului atunci când este cazul; 
 partener cu elevul , asumându-şi responsabilitaţi  orientate catre 

scopuri şi obiective educaţionale reciproce; 
 mediator de conflicte; 

             Strategiile didactice  respectă principiul centrării învăţării  
pe individ şi conduc la dezvoltarea deprinderilor şi a competenţelor 
integratoare, transferabile, utile individului atât în viaţa şcolară, cât şi în 
cea socio-profesională  sau familială. Este recomandată respectarea unor 
principii esenţiale pentru succesul dezvoltării competenţelor elevilor:  
 - respect pentru diversitatea opiniilor;  
 - încurajarea permanentă a elevilor;  
- stimularea dinamicii de grup şi a implicării tuturor elevilor;  
- creativitate în abordarea conţinuturilor şi în utilizarea metodelor;  
- deschidere pentru nevoile diferite şi speciale ale elevilor;  
- interes pentru dezvoltarea personală a elevilor;  
- valorizarea parteneriatelor cu membrii societăţii civile; 
      Prin programul de alfabetizare , tinerii parinţi devin conştienţi de 
importanţa educaţiei în viaţa copiilor lor, acordă timp şi se pot implica în 
activitatea de învaţare a elevilor, dau mai multă importanţă şcolii,  ceea ce va 
conduce  la reducerea absenteismului şi în cele din urmă a  abandonului 
şcolar . 
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