
Un copil, din o suta, abandoneaza scoala
in fiecare an scolar, peste 40.000 de copii din judetul Sibiu iau loc pe bancile scolilor. Cateva sute dintre
ei nu isi finalizeaza studiile, devenind repere in abandonul scolar. in anul scolar 2012/2013, in judetul
Sibiu au abandonat scoala 467 de elevi din totalul 43.882 elevi, adica 1,06%.
  
  
  
  Un semestru si 318 elevi in minus
  
  
  
  "in aceasta perioada putem vorbi doar despre elevi nescolarizati la sfarsitul semestrului I al anului scolar
in curs; despre abandonul scolar putem sa discutam doar la sfarsitul anului scolar, adica septembrie 2014.
Astfel, la sfarsitul primului semestru al anului scolar 2013 - 2014 au fost inregistrati 318 elevi
nescolarizati", spune prof. Livia Cretulescu, purtator de cuvant al Inspectoratului Şcolar Judetean Sibiu. 
  
  Cei mai multi elevi nescolarizati provin din invatamantul gimnazial si liceal: 112 , respectiv 100 elevi.
Alti 59 copii care nu mai merg la scoala erau elevi in clasele primare, 14 urmau invatamantul profesional,
iar 33- pe cel special.
  
  Daca la sfarsitul acestui an scolar, numarul elevilor care au renuntat la scoala va fi acelasi, adica 318,
atunci fenomenul de absenteism va cunoaste o noua diminuare in judetul Sibiu: in 2011/2012, 559 de
elevi au abondonat scoala, iar in 2012/2013 - 467. 
  
  Cauze ale abandonului scolar? Disfunctii in parteneriatul scoala - familie - comunitate educationala;
probleme legate de situatia familiala, precum parintii plecati in strainatate sau dezinteresul acestora pentru
aspectele legate de scoal[; situatii economice precare si de trai in familie; retinerea elevilor acasa pentru
treburi gospodaresti in mediul rural, lipsa motivatiei intrinseci pentru propria instruire a unor elevi care nu
sunt obisnuiti cu efortul intelectual sistematic; programe scolare prea incarcate; exigenta maxima a unor
profesori, etc, se arata in raportul IŞJ Sibiu privind starea invatamantului in anul scolar 2012/2013.
  
  
  
  Cindrea: "Cu 
  
  forta (...) trebuie dusi la scoala!"
  
  
  
  Despre problema abandonului scolar a vorbit si Ioan Cindrea, presedintele Consiliului Judetean, in
cadrul sedintei de miercuri a Colegiului Prefectural al Judetului Sibiu: " Eu cred ca nu trebuie sa stam
spectatori, desi dimensiunile abondonului scolar in judetul Sibiu nu sunt la cote alarmante. Dar cred ca,
pentru viitorul tinerilor, al copiilor, noi suntem responsabili, ca administratie si institutie, sa analizam
abandonul scolar, sa stabilim cauzele si sa luam masuri degraba. Şi aici trebuie sa intervina Inspectoratul
Şcolar, cu organele de politie, cu jandarmii, cu unitatile de asistenta sociala si serviciile de asistenta
sociala de la fiecare primarie, trebuie sa inventarieze toti copiii cu varsta scolara, cel putin pentru
invatamantul gimnazial obligatoriu ", a spus presedintele CJ Sibiu. 
  
  Solutia propusa de Cindrea consta in intocmirea unui program prin care copiii care nu vin la scoala sa
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fie adusi in banci obligatoriu. Presedintele CJ Sibiu a cerut ca, in regim de urgenta, sa fie intocmit un
proiect de diminuare a abandonului scolar, iar acesta sa intre in vigoare inca de luna viitoare.
  
  Ce demersuri fac IŞJ Sibiu si institutiile de invatamant pentru mentinerea copiilor in scoala? 
  
  "Derularea unor programe/ proiecte educationale care sa atraga elevii spre scoala, activitati de consiliere
psihopedagogica, adecvarea programului de activitati in CDI, biblioteci, avizarea parintilor, trimiterea
preavizului de exmatriculare. Asemenea programe de actiune in vederea diminuarii fenomenului de
absenteism nu sunt insa derulate in toate scolile, sau nu au o audienta majora, astfel incat absenteismul
ramane, inca, o problema de sistem", adauga Livia Cretulescu.

Cuvinte cheie: politie  ioan cindrea  consiliului judetean  cj sibiu  despre  judetul sibiu  presedintele cj
sibiu  consiliului  ducati  presedintele  olari  2012  scolara  2013
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