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Rezumat 

Date generale studiu 

Studiul a fost derulat în rândul populației de elevii și părinții din regiunile Centru, Nord-Est si Sud-

Muntenia din România care includ nivel gimnazial (clasele V-VIII) și în care ponderea copiilor romi este de 

minim 5-10%.  Aceasta a constituit și populația țintă a studiului subdivizată în 3 categorii:  

 elevii romi (respectiv părinții acestora),  

 elevi neromi (respectiv părinții acestora),  

 elevi care au părăsit timpuriu școala (nu au frecventat în ultimele 4 săptămâni anterioare studiului 

școala) / sau cu minim 20 de absențe nemotivate (respectiv părinții acestora). 

 

Pentru fiecare grup țintă a fost selectat un eșantion de persoane intervievate. Sondajele au fost 

organizate în sistem panel (un prim val în anul I de derulare al proiectului și valul secund în anul III al 

proiectului, folosind același eșantion de elevi) pentru a urmări longitudinal evoluția elevilor din eșantion și 

pentru a compara rata părăsirii școlare din momentul valului I până în momentul valului II al cercetării în 

rândul elevilor incluși în eșantion.  

 

Datele au fost colectate în perioada aprilie – mai 2011 (val I) și 2013 (val II) prin chestionar 

aplicat față în față în școală sau la domiciliul subiecților.  

 

Eşantioane folosite val I:  

 Elevi romi (și părinții / turorii acestora): 700 de subiecți, reprezentativ pentru populaţia țintă de elevi 

romi din județele acoperite de proiect (regiunile Centru, Nord-Est si Sud-Muntenia). 

 Elevi ne-romi (și părinții / turorii acestora): 632 de subiecți, reprezentativ pentru populaţia țintă de elevi 

ne-romi din județele acoperite de proiect (regiunile Centru, Nord-Est si Sud-Muntenia). 

 Elevii care au părăsit timpuriu școala - nu au frecventat în ultimele 4 săptămâni anterioare studiului 

școala sau au minim 20 de absențe nemotivate - (și părinții / turorii acestora): 299 de elevi. 

 

În eșantionul rezultat din valul II al cercetării s-au regăsit 81% din respondenții valului I. Nu au mai putut fi 

incluși în valul II al cercetării o parte din respondenții valului I datorită unor motive precum imposibilitatea 

de a mai fi identificați (eu emigrat împreună cu familia, și-au schimbat domiciliul, etc) sau refuzul de a 

răspunde și în valul II al cercetării.  

 

Eroarea maximă tolerată pentru fiecare subeșantion de elevi romi/neromi utilizat este de +/- 3,9 % la un 

nivel de probabilitate de 95%. Eșantionul elevilor care au părăsit timpuriu școala/părinți nu are 

reprezentativitate calculabilă având în vedere faptul că alegerea elevilor nu a fost randomizată și nici 

stratificată. S-a procedat astfel pentru că nu există date oficiale privind distribuția elevilor care au părăsit 

școala la nivel gimnazial în categorii socio-demografice relevante; în plus nu există un cadru pentru 

identificarea în teren a acestora astfel încât să poată fi realizată selecție aleatoare. Acest eșantion însă 

permite analize comparative în raport cu eșantioanele reprezentative de elevi romi/neromi selectate în 

cercetare. Eşantionul rezultat în valul I a fost post-stratificat  (ponderat) luând în calcul dimensiunile reale 

ale populaţiei de cetățeni de etnie Roma / altă etnie conform datelor INS. Ponderea a fost calculată pe baza 

criteriilor de stratificare (mediu de rezidență și județ) ca raport dintre populaţia reală conform datelor 

oficiale şi cea din eşantion în fiecare strat. 
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Rezumat rezultate val I 

 

 Prima concluzie care se desprinde cu claritate din datele cercetării este că absenteismul școlar și riscul 

părăsirii școlii sunt net mai mari în rândul elevilor romi decât al celor neromi. De asemenea acumularea 

școlară a elevilor romi (descrisă în cercetare prin notele obținute la clasă la matematică și română) este 

mult mai slabă decât a elevilor neromi; pe scurt șansele școlare ale elevilor romi sunt categoric mai 

reduse. Astfel datele arată că aproximativ unul din trei elevi romi intervievați (35.9%) au peste 20 de 

absențe, în vreme ce ponderea elevilor neromi în aceeași situație este de 11% (unul din zece). La 

extrema cealaltă, opt din zece elevi neromi (77.7%) au maxim 10 absențe nemotivate, în vreme ce doar 

unul din doi elevi romi (49.6%) sunt în aceeași situație. În ce privește media notelor la matematică și 

română, un sfert dintre elevii neromi (25.4%) au note peste 8, în vreme ce ponderea elevilor romi în 

aceeași categorie este de doar 5% (unul din douăzeci). Șase din zece elevi romi (63.8%) au media la 

matematică și română de maxim 6, în vreme ce elevii neromi aflați în aceeași categorie este de 26.8%. 

 Analiza statistică derulată a arătat că acest decalaj în ce privește performanța școlară și nivelul 

absenteismului școlar se menține chiar și atunci când controlăm efectul unor alte variabile 

fundamentale în procesul educațional precum nivelul educației părinților, mediul de rezidență al 

elevului, capitalul cultural al familiei (operaționalizat în cercetare prin numărul de cărți din familia 

elevului), pregătirea preșcolară a elevului (numărul de ani de grădiniță). În alți termeni decalajul de 

șanse școlare între un elev rom și unul nerom există în județele din România acoperite de studiu chiar 

dacă cei doi elevi au condiții sociale similare (părinții au același nivel de educație, familia are un capital 

cultural similar, educația preșcolară a avut durată similară, provin din același mediu de rezidență - 

urban sau rural). Practic cercetarea susține ideea că elevii romi nu beneficiază identic în urma trecerii 

prin sistemul instituțional de educație românesc (inclusiv preșcolar) deși traseul școlar are aceeași 

durată și deși capitalul familial și social este similar. Sunt relevante în acest cadru elemente care țin de 

calitatea actului educațional primit de un elev rom comparativ cu cel nerom (deși se derulează în 

aceeași clasă), de manifestarea unor mecanisme de discriminare disimulate în spațiul școlar românesc, 

de tratament inegal din partea cadrelor didactice datorat manifestării unor stereotipuri negative la adresa 

elevilor romi. 
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 Un alt rezultat semnificativ prezentat în raport: unul din 50 de elevi romi (2.5%) au declarat că nu 

cunosc limba română,  iar 3.9% o știu abia cât să se descurce – amintim că este vorba de elevi romi 

incluși în sistemul gimnazial românesc (clasele V-VIII). Doar trei din patru elevi romi (72.6%) știu 

foarte bine limba română conform propriilor declarații. Datele au relevat și faptul că aproape unul din 

patru elevi romi (22%) au vorbit în mod obișnuit limba romani acasă, înainte de a merge la școală; 

aceeași pondere dintre elevii romi declară că știu foarte bine limba romani. 

 Rezultatele raportului confirmă faptul că școala nu este un mediu la fel de prietenos pentru toți elevii 

indiferent de etnia lor. Datele cercetării arată că o pondere semnificativă dintre părinți consideră 

tratamentul inegal al elevilor romi ca fiind o problemă a școlii (15.2%), ponderea părinților romi care 

declară acest lucru fiind semnificativ mai mare decât a părinților neromi (17.3% vs. 12.5%). În același 

timp cel puțin unul din zece părinți intervievați (12%) apreciază că elevii romi sunt tratați mai rău decât 

cei neromi în școală – în rândul părinților romi ponderea este semnificativ mai mare (16.7% față de 

3.9% în rândul părinților neromi).  

 Cercetarea a relevat faptul că elevii romi sunt poziționați mai degrabă în ultimele două bănci decât în 

primele bănci comparativ cu elevii neromi – 23.9% dintre elevii neromi ocupă ultima sau penultima 

bancă (dacă există minim 3 rânduri de bănci în clasă) față de 34.9% elevii romi; la limită o asemenea 

situație poate reprezenta un indicator al discriminării școlare. Există de asemenea tendința ca elevii 

romi să stea în bancă tot cu elevi romi mai degrabă decât cu elevi neromi. Recomandarea în acest cadru 

este ca intervenția în sprijinul asigurării de șanse egale elevilor romi să țintească combaterea atitudinii 

negative la adresa romilor în rândul colegilor sau a profesorilor și să stimuleze empatia acestora cu 

condițiile sociale dezavantajoase ale elevilor romi, condiții care sunt în afara controlului lor personal. 

De asemenea este binevenită monitorizarea, semnalarea și descurajarea cazurilor de discriminare pe 

criterii etnice manifestate de profesori și elevii neromi. 

 Datele cercetării confirmă și alte aspecte deja intuite în privința comunității rome și a elevilor de etnie 

roma, însă prea puțin susținute de date concrete. Astfel o parte importantă a decalajului elevilor romi în 

accesul la educație școlară față de ceilalți elevi se datorează resurselor familiei (materiale, educaționale, 

sociale, valorice) mult mai scăzute cantitativ și calitativ comparativ cu familiile elevilor neromi. 

Venitul și resursele materiale avute la dispoziție sunt categoric mai reduse în rândul elevilor romi față 

de cei neromi; ponderea elevilor romi care provin din familii care nu le pot asigura un standard minimal 

de existență și bunăstare pentru a nu afecta procesul școlar este semnificativ mai mare decât al elevilor 
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neromi. Este tulburător de exemplu că în școlile pentru care acest studiu este reprezentativ aproape 

fiecare al treilea elev rom (29.2%) a trăit în ultima lună cel puțin o dată experiența de a veni la școală 

înfometat pentru că nu a avut ce mânca acasă – conform propriei declarații. Ponderea elevilor neromi 

care au trăit aceeași experiență este de trei ori mai mică: 10% din totalul elevilor neromi. Un sfert 

(25.5%) dintre familiile elevilor romi chestionați au ca venit principal alocația copiilor în vreme ce 

ponderea familiilor nerome în aceeași situație este de 11.1%. Pentru una din trei familii ale elevilor 

romi (32.4%) ajutorul social este principala sursă de venit față de 5.7% pondere în rândul familiilor 

nerome! Cercetarea prin focus grup a relevat că în România zilelor noastre există cazuri de elevi care 

refuză să mai meargă la școală datorită rușinii pe care o resimt purtând hainele pe care le au; și datele 

cantitative susțin această idee – unul din douăzeci de elevi romi (5.5%) simt des sau foarte des 

sentimentul de rușine datorită hainelor purtate, în vreme ce doar 1.3% dintre elevii neromi declară cu 

aceeași frecvență că trăiesc acest sentiment. Și alte variabile privind bunăstarea materială personală a 

elevului și a familiei sale arată fără dubiu ”prăpastia” uriașă care separă elevii romi de cei neromi. 

Recomandarea susținută de datele cercetării noastre este ca intervenția pentru suportul educației 

elevilor romi trebuie să țintească și condițiile materiale ale acestora, asigurarea condițiilor necesare 

derulării normale a procesului școlar.  

 Capitalul educațional este de asemenea mai scăzut în rândul familiei elevilor romi decât în rândul 

familiilor de neromi. Dacă 3.4% dintre părinții elevilor neromi se încadrează în categoria ”fără școală 

sau cel mult educație primară”,  ponderea elevilor romi ai căror părinți sunt în aceeași situație este de 

29.1% ! (în analiză a fost considerat părintele / tutorele cu educația cea mai înaltă din familie). În timp 

ce aproximativ șase din zece părinți romi (64.1%) au cel mult educație gimnazială, doar unul din zece 

părinți neromi (14.6%) au același status educațional. Diferența este colosală și arată cu claritate hiatusul 

dintre cele două categorii de elevi în termenii sprijinului familial în actul educațional – în ghidajul prin 

sistemul școlar, la realizarea temelor, capacitatea de empatie a părintelui viavi de dificultățile 

întâmpinate de elev pe parcursul școlar, dezvoltarea abilităților cognitive în primii ani de viață prin 

stimularea vocabularului, asocierilor de idei, etc. Intervenția recomandată în acest caz constă în măsuri 

compensatorii precum orele de pregătire suplimentară după cursuri pentru realizarea temelor 

contrabalansând astfel lipsa de sprijin din partea familiei – ne imaginăm foarte limpede ce ajutor poate 

primi la teme un elev de gimnaziu când părinții săi au cel mult școală primară față de un elev cu cel 

puțin un părinte cu studii liceale / superioare.  
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 Rezultatele cercetării au arătat și decalaje majore în cantitatea educației preșcolare formale primite de 

elevii romi față de cei neromi. Datele vorbesc de la sine: 4.9% dintre elevii neromi nu au mers deloc la 

grădiniță în vreme ce ponderea elevilor romi aflați în aceeași situație este de 26.7%. Mai mult, dintre 

cei care au mers la grădiniță, 8.2% dintre elevii neromi au mers doar un an, în vreme ce dintre elevii 

romi ponderea celor care au mers la grădiniță doar un an este de 26.4%. Nu mai vorbim aici de calitatea 

în sine a educației preșcolare primite pentru care nu avem date de evaluare.  

 Este deja un fapt banal pentru experții în sociologia educației că importanța formării preșcolare este 

fundamentală pentru succesul școlar și reușita în viața adultă. În lumina datelor cercetării credem că nu 

mai miră pe nimeni decalajul imens care separă elevii romi de cei neromi în termenii performanței 

școlare, ratei părăsirii școlare, etc. Din moment ce la start (în clasa I) handicapul a fost deja format, el 

va fi perpetuat în toate clasele și nivelurile educațioanale ulterioare afectând în bună măsură lungimea 

traseului educațional al elevului și acumulările școlare ale acestuia. De aceea recomandarea aici este de 

a compensa suportul insuficient din partea familiei pentru elevii romi cu măsuri de educație preșcolară 

extinsă și intensivă, de calitate egală cu a copiilor neromi. Au fost implementate punctual deja unele 

programe în această direcție, însă intervenția ar trebui să fie comprehensivă și abordată în plan național, 

pentru toți elevii romi – este o prioritate de grad zero. 

 Diferențe marcante între elevii romi și cei neromi se regăsesc și în capitalul cultural al familiei -surprins 

în cercetarea noastră prin numărul de cărți (altele decât manualele) din gospodăria elevului. Astfel în 

aproape trei sferturi (74.7%) din familiile elevilor romi există maxim 10 cărți (în afara manualelor), în 

vreme ce în rândul familiilor nerome ponderea celor din aceeași categorie este de 37.7%. Dacă în 

fiecare patru din zece gospodării (39.2%) ale elevilor neromi se găsesc minim 26 de cărți, doar una din 

zece gospodării (10.2%) ale elevilor romi întâlnim o situație similară. 

 Valorile și aspirațiile care caracterizează părinții / tutorii elevilor romi sunt în mai mică măsură de 

natură a preveni părăsirea școlară a acestora comparativ cu situația elevilor neromi. Unul din zece elevi 

romi (8%) nu a fost povățuit în familie niciodată prin dictonul ”ai carte, ai parte” (ponderea elevilor 

neromi în situație similară este de 5%). Dacă nouă din zece părinți ai elevilor neromi (90.9%) își doresc 

foarte mult ca elevul să urmeze liceul, doar șapte din zece părinți romi gândesc la fel (71.9%). Doar 

unul din douăzeci de părinți (5.6%) ai elevilor neromi declară că doresc ”puțin”, ”foarte puțin” sau 

”deloc” să urmeze facultatea în vreme ce ponderea părinților elevilor romi care gândesc la fel este 

semnificativ mai mare: aproximativ unul din șapte (15.9%). Este în afara oricărei îndoieli că aspirațiile 
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părinților privind finalizarea studiilor copiilor se reflectă și în gradul diferit de suport de-a lungul 

parcursului școlar. Sunt necesare de aceea eforturi din partea mentorilor sau consilierilor pentru a 

ameliora, acolo unde e cazul, perspectiva valorică a elevilor romi asupra educației indusă de familia de 

origine. 

 Cercetarea a colectat date distinct atât de la elevi neromi și romi cât și de la un eșantion de elevi care au 

părăsit școala sau care au minim 20 de absențe nemotivate (deci un risc ridicat de părăsire a școlii). În 

mod firesc profilul specific al adolescenților aflați în această situație sugerează și cauze ale 

fenomenului părăsirii școlii. Rezultatele cercetării arată cu claritate că profilul elevilor romi este 

categoric mai apropiat de cel al adolescenților care au părăsit școala sau au un risc ridicat de a face asta. 

Toate diferențele dintre elevii neromi și cei romi prezentate în raport - care susțin ideea șanselor școlare 

mai reduse și risc de părăsire a școlii sporit pentru cei din urmă - sunt și mai acute atunci când 

comparăm elevii neromi cu cei care au părăsit școala / au minim 20 de absențe nemotivate. Gradul de 

marginalizare școlară este mai acut vizavi de adolescenții din această categorie (de exemplu stau în 

proporție mai mare în ultimele bănci), capitalul material, uman, valoric, social al familiei este mai redus 

în rândul copiilor care au părăsit școala sau sunt în risc acut de părăsire a școlii comparativ cu grupul 

elevilor romi care merg încă la școala. De menționat este și faptul că 77.7% dintre tinerii selectați 

distinct în eșantionul celor care au părăsit școala sau au peste 20 de absențe nemotivate sunt de etnie 

roma. Aceste date întăresc concluzia că elevii romi din școală au un risc mai ridicat de părăsire a școlii. 

 Cercetarea a analizat și corelația dintre ponderea elevilor romi în școală și diferite aspecte ale mediului 

școlar. Astfel datele arată că există o concentrare mai mare în școlile unde ponderea elevilor este de 

maxim 10% a elevilor care au frecventat trei ani de grădiniță; se remarcă și faptul că în școlile unde 

ponderea elevilor romi este superioară există și o rată mai mare de elevi care au mers la grădiniță 

maxim 1 an.  

 Cercetarea a relevat și faptul că dotările școlii sunt mai sărace acolo unde ponderea elevilor romi este 

mai mare. Gradul de dotare a școlii a surprins aspecte precum existența laboratoarelor de fizică/chimie, 

săli de sport, laboratoare de informatică, calculatoare, toalete în interiorul școlii, încălzire centralizată și 

a fost înregistrată pe baza răspunsurilor directorilor.  

 Școlile cu pondere ridicată de elevi romi au și șanse mai reduse de a dispune de un consilier școlar, însă 

o probabilitate mai mare de a avea cadre didactice de etnie roma. 
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 O altă dimensiune testată în analiză a fost relația dintre ponderea elevilor romi din școală și motivația 

elevilor de a continua școala. Pe întreg eșantionul se poate observa că în școlile unde ponderea elevilor 

romi este maxim 10% există o înclinație mai mare pentru continuarea educației liceale - deși asocierea 

statistică este scăzută în acest caz. 

 Datele cercetării arată discrepanța majoră de suport familial, instituțional, social (încă de la naștere și 

apoi pe parcursul traseului preșcolar și școlar) și de șanse școlare dintre elevii romi și cei neromi.  

Explicațiile acestei stări de fapt sunt multiple și se regăsesc la intersecția unui mix de cauze. Una din 

aceste cauze constă chiar în faptul că școala nu dispune de mecanisme eficace de facilitare a integrării 

școlare pentru elevii romi. Atragem atenția că toți elevii romi incluși în cercetare au fost identificați ca 

romi de profesorii lor (practic selecția elevilor romi din eșantion a folosit metoda heteroidentificării de 

către profesorii de la clasă). Așadar în relația elevilor romi din eșantion cu profesorii de la clasă a 

existat în permanență din partea acestora din urmă conștiința că predau unui elev rom. Răspunsurile 

elevilor romi și ale părinților / tutorilor acestora reflectă situația unor elevi care nu au trăit experiența 

școlară mascând originea etnică față de profesorii lor – așa cum se întâmplă în cazuri frecvente extrase 

din experiența altor programe și cercetării în domeniul educației elevilor romi. Pe baza rezultatelor 

prezentate se desprinde acut o recomandare strategică: este nevoie urgentă de intervenție de amploare 

pentru a reechilibra balanța șanselor școlare între elevii romi și cei neromi.  

 

Rezumat rezultate val II 

A. Abandonul scolar 

 

Datele culese arată că ponderea elevilor care au abandonat școala în cei doi ani (2011-2013) scurși 

de la realizarea valului I al cercetării a fost de 19.7% (procent valabil pentru elevi selectați aleator în 

eșantion). Practic aproximativ unul din cinci elevi intervievați în 2011 a abandonat școala in 2013. Am 

inclus în această statistică (dar și în rezultatele prezentate mai jos) doar elevii care au putut fi identificați în 

ambele valuri ale cercetări și pentru care am avut certitudinea abandonului școlar.  

Dintre elevi neromi intervievați în ambele valuri ale cercetării doar aproximativ unul din 

paisprezece (7%) au abandonat școala în timp ce ponderea aceleiași categorii în rândul elevilor romi este de 

31% - aproape unul din trei elevi romi au abandonat școala la numai doi ani de la intervievarea lor. Din altă 

perspectivă, dintre elevii care au abandonat școala între cele două momente ale cercetării (2011-2013) peste 
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80% sunt elevi romi. Calculând raportul de șanse ajungem la concluzia pe baza eșantioanelor folosite că 

dacă ești copil rom ai șanse de 6 ori mai mari să abandonezi școala decât dacă ești copil nerom.  

 

 

 

Rezultatele cercetăriii au arătat că abandonul școlar este semnificativ corelat cu următoarele aspecte:  

- Suportul familial redus (capitalul educațional redus al părinților/tutorilor și capitalul cultural scăzut) 

- Existența unui mediu școlar neprietenos, neincluziv (gradul în care elevului îi face plăcere să vină la școală, 

gradul în care elevul se simte integrat în grupul de elevi din școală, poziționarea elevului în rândul de bănci, 

neparticiparea sau participarea redusă la educația preșcolară)  

- Notele mici obținute de elev la clasă (reprezentare și valorizarea educației în sine) 

- Trecerea de la un ciclu educațional la altul (după finalizarea clasei a VIII-a are loc cea mai ridicată rată de 

abandon școlar) 

- Apartenența la un grup vulnerabil  

 

Cel mai puternic indicator care explică abandonul scolar la un elev este perceperea școlii ca un 

mediu neprietenos sau nefamiliar. Graficul de mai jos arată ca 64,1% dintre elevii care au declarat ca școala 

este un loc unde nu le face placere să meargă au abandonat școala în timp ce doar 12,3% dintre cei care au 

perceput școala ca un mediu prietenos, unde le face plăcere să meargă, au abandonat scoala. 
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Performanta scolara în clasă a elevului influenteaza riscul de abandon scolar. Elevii care obtin note 

mai mari la scoala abandoneaza scoala într-o proportie mai mica decat cei care obtin note mici. Graficul de 

mai jos arata aceasta corelație:  
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Când controlăm corelația și după variabila etnie se poate observa ca elevii romi care obtin note mici 

abandoneaza scoala intr-o proportie mai mare decat elevii neromi care au aceleasi note. Una din posibilele 

explicatii consta in sprijinul familiei in continuarea studiilor . 

 
 

Abandonul scolar este corelat cu nivelul de educatie al parintilor. Cu cat nivelul de educatie a 

parintilor este mai ridicat cu atat scade riscul abandonului scolar.  
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Capitalul cultural al familiei, reprezentat de numarul de carti din casa, este corelat cu abandonul 

scolar. Cu cât este mai mare numărul de cărți pe care elevul le-a putut găsi acasă, cu atât riscul de abandon 

școlar al acestuia este mai mic. 

 
 

Inegalitatea generată de raportul cu scoala este reflectata si de corelația pozitivă dintre situatia 

financiara a familiei si riscul de abandon scolar. Practic, elevii a caror familie are resurse financiare mai 

reduse abandoneaza scoala intr-o proportie mai mare.  
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şcolare (gimnaziale sau
liceale)
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Nivelul aspirational (cât de mult își doresc elevi să urmeze liceul) influenteaza riscul de abandon 

scolar asa cum arata datele de mai jos. 

 
 

Pozitionarea elevului in clasa - unul dintre indicatorii gradului de integrare sau non-incluziune 

școlară -  corelează de asemenea pozitiv cu abandonul scolar. 

 

 
 

 

 

0,0% 50,0% 100,0%

Foarte mult

Mult

Putin

Foarte putin sau deloc

85,3% 

76,1% 

59,6% 

33,3% 

14,7% 

23,9% 

40,4% 

66,7% 

Asociere nivel aspirațional (cât de mult își 
doresc să urmeze liceul) de a urma liceul și riscul 

de abandon școlar 

A abandonat scoala

Încă urmează cursurile
şcolare (gimnaziale sau
liceale)

0,0% 50,0% 100,0%

Nu sta in ultima sau
penultima  banca

Sta in ultima sau
penultima banca

84,1% 

71,7% 

15,9% 

28,3% 

Asociere între poziția în clasă a elevului și rata 
abandonului școlar 

A abandonat scoala

Încă urmează cursurile
şcolare (gimnaziale sau
liceale)
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Participarea la educatia prescolara influenteaza riscul de abandon scolar. Cei care au mers la 

gradinita abandoneaza scoala intr-o masura mai mica decat cei care nu au mers la gradinita. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0% 50,0% 100,0%

Nu a fost la gradinita

Maxim 1 an

Doi ani

Trei ani

66,1% 

75,6% 

78,4% 

87,9% 

33,9% 

24,4% 

21,6% 

12,1% 

Asociere grad frecventare grădiniță și abandon 
școlar 

A abandonat scoala

Încă urmează cursurile
şcolare (gimnaziale sau
liceale)
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B. Performanța școlară 

 

În cadrul proiectului au existat 3 cohorte de elevi care au sustinut examenul de capacitate. Graficul 

de mai jos ofera o imagine asupra subiectilor cercetarii – neincluzand elevi care in primul val erau in clasa a 

V-a - in functie de notele obtinute la examenul de capacitate: 

 

 

Datele arată de asemenea că rezultatele la evaluarea națională au manifestat o variație semnificativă 

în intervalul 2011-2013 – vezi graficul următor. Efectul introducerii supravegherii video în anul 2012 a 

generat o rată semnificativ mai mare de elevi cu note la matematică și română sub 5. În 2013 ponderea 

elevilor cu note sub 5 s-a redus față de 2012 fie ca efect al relaxării gradului de dificultate a subiectelor, fie 

ca rezultat al creșterii ratei de neparticipare a elevilor la examenul de capacitate (datorită nepromovării 

clasei a VIII-a, etc.). 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

NU a sustinut testarea desi a avut varsta necesara
(nepromovare a gimnaziului, neprezentare, etc.)

Sub 5

Intre 5 si 6.49

Intre 6.5 si 7.49

Intre 7.5 si 8.49

Peste 8.5

27,8% 

29,8% 

23,3% 

9,3% 

5,4% 

4,4% 

Ponderea elevilor din eșantion în categorii definite de rezultatele 
la testarea națională (media note matematică și română) 

Datele se referă la elevii  

aleși aleator, din clasele 

VI-VIII în 2011 și 

chestionați în ambele 

valuri ale cercetării 
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Se remarcă un fenomen practic ignorat, pentru care nu există date oficiale de evaluare: creșterea 

odată cu 2012 (anul introducerii supravegherii video) a ratei de neparticipare a tinerilor la evaluarea 

națională deși se înscriu în clasa a VIII-a și au vârsta corespunzătoare acestui nivel educațional – vezi 

graficul următor. Explicația rezidă în creșterea ratei de nepromovare a clasei a VIII-a și de aici 

imposibilitatea de a susține examenul de capacitate. Motivele pentru care rata de nepromovare a gimnaziului 

a crescut brusc în 2012 și 2013 față de 2011 rămâne un subiect de dezbatere. Elevii care nu susțin 

capacitatea pot totuși să urmeze liceul dacă promovează anul școlar prin rezolvarea corijențelor, etc.  

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Total

2013

2012

2011

41,2% 

42,6% 

53,1% 

31,5% 

32,3% 

21,6% 

29,7% 

41,5% 

12,9% 

13,1% 

10,9% 

14,2% 

7,5% 

10,8% 

4,2% 

7,7% 

6,1% 

11,9% 

2,1% 

5,0% 

Distribuția elevilor pe intervale de notare medie 
matematică și română evaluare națională  

- în fiecare an și total - 

Peste 8.5

Intre 7.5 si 8.49

Intre 6.5 si 7.49

Intre 5 si 6.49

Sub 5
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Datele cercetării arată că elevii care nu susțin evaluarea națională sunt în risc de abandon în măsură 

mai mare decât elevii care susțin evaluarea națională – vezi graficul următor. Este greu de precizat exact 

dacă neparticiparea la evaluarea națională generează riscul de abandon sau riscul de abandon al elevului 

determină neparticiparea la examen. Este un aspect care merită a fi investigat în viitor detaliat.  

 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Total

2013

2012

2011

27,80% 

36,20% 

30,90% 

17,70% 

29,80% 

27,20% 

36,70% 

25,90% 

23,30% 

13,80% 

20,50% 

34,20% 

9,30% 

8,30% 

7,60% 

11,70% 

5,40% 

6,90% 

2,90% 

6,30% 

4,40% 

7,60% 

1,40% 

4,10% 

Pondere elevi din eșantion care nu au susținut testarea 
națională și distribuția lor în intervale de notare                          

- 2011, 2012 și 2013  - 
Peste 8.5

Intre 7.5 si 8.49

Intre 6.5 si 7.49

Intre 5 si 6.49

Sub 5

NU a sustinut testarea desi a
avut varsta necesara

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

NU a sustinut testarea desi a
avut varsta necesara

Sub 5

Intre 5 si 6.49

Intre 6.5 si 7.49

Intre 7.5 si 8.49

Peste 8.5

58,7% 

78,8% 

81,3% 

98,8% 

100,0% 

100,0% 

41,3% 

21,2% 

18,7% 

1,3% 

0,0% 

0,0% 

Asociere dintre participarea la evaluarea națională și situația 
școlară prezentă 

A abandonat scoala

Încă urmează cursurile

şcolare (gimnaziale sau

liceale)
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Datele ne arată de asemenea că elevii care provin din familii cu stoc educațional mai ridicat 

înregistrează atât note mai bune la evaluarea națională cât și o prezență mai ridicată la acest test – vezi 

graficul următor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

Fara scoala sau maxim scoala
primara

Studii gimnaziale, 8 clase

Scoala profesionala sau de
meserii

Liceu

Studii postliceale, superioare
sau postuniversitare

52,10% 

39,40% 

21,80% 

15,60% 

12,50% 

35,00% 

31,00% 

36,60% 

22,90% 

10,70% 

10,30% 

20,20% 

23,70% 

33,30% 

19,60% 

2,60% 

9,40% 

17,90% 

28,10% 

57,10% 

Media notelor la matematica si romana la testarea nationala 
in categorii de elevi definite de educatia parintilor 

Peste 6.5

Intre 5 si 6.49

Sub 5

NU a sustinut
testarea desi a avut
varsta necesara
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Introducere  

Cercetarea derulată aduce un aport semnificativ la înțelegerea fenomenului părăsirii timpurii a școlii 

în general și provocărilor în fața cărora se află elevii romi în România în special.  Avem convingerea că 

datele acestui studiu vor putea deveni un instrument util în fundamentarea necesității programelor și 

inițiativelor publice care se vor derula în viitor pentru îmbunătățirea accesului la educație al elevilor romi. 

Studiul de față a propus un design de cercetare novator analizând comparativ, ”în oglindă”, 

rezultatele a două eșantioane reprezentative de elevi de gimnaziu selectate în funcție de criteriul etnic: un 

eșantion de elevi romi și un eșantion de elevi neromi.  Au fost colectate date pe bază de chestionar atât de la 

elevi, dar și de la părinții / tutorii acestora. În același timp pentru a crește calitatea comparației au fost 

colectate date și de la un al treilea eșantion de adolescenți (nereprezentativ) care au părăsit deja școala sau 

au un risc ridicat de a face acest lucru având minim 20 de absențe în semestrul anterior derulării studiului; 

colectarea datelor studiului s-a realizat în perioada aprilie – mai 2011. Pentru o caracterizare a unui eventual 

efect al efectului ponderii de elevi romi în școală și pentru a surprinde eventuale situații de segregare școlară 

au fost colectate date și de la nivelul unităților școlare prin chestionarea directorilor. Universul de selecție al 

elevilor incluși în studiu au fost școlile din regiunile Centru, Nord-Est și Sud-Muntenia care includ nivel 

gimnazial și în care ponderea elevilor romi este semnificativă (minim 5-10%). Practic eșantioanele de elevi 

folosite în cercetare au fost selectate dintr-un areal social cu profil similar iar diferențele rezultatelor pot fi 

explicate doar prin alte diferențe decât cele datorate zonei de proveniență a elevului.  

Studii cantitative anterioare derulate în România având ca obiect participarea școlară a copiilor romi 

au folosit de regulă eșantioante construite pornind de la populația generală, în baza unor stratificări pornind 

de la date asupra distribuției populației roma și a comunităților de romi. Cercetarea de față completează 

aceste studii pornind de la premisa focalizării asupra ”arenei” unde acumularea educațională are loc, adică 

unitățile școlare. Ne-a interesat să analizăm pe de o parte calitatea educației primite de elevii din grupuri 

vulnerabile la școală, dar, mai ales, să surprindem riscul de părăsire a școlii în rândul acestor categorii de 

elevi. De aceea eșantioanele folosite în această cercetare au fost construite pornind de la distribuția 

populației de elevi în unitățile școlare (universul de eșantionare a fost compus din școli unde ponderea 

elevilor romi este de minim 5-10%), prin selectarea copiilor care urmează în prezent școala; separat a fost 

selectat (nerandomizat) și un eșantion de copii care au părăsit școala sau sunt în risc ridicat de a face acest 

lucru și au fost înregistrați ca elevi în unitățile școlare incluse în eșantion. Au fost administrate chestionare 

de către personalul special instruit atât elevilor, dar și părinților/tutorilor acestora (reprezentantului legal al 
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copilului); au fost colectate date și de la nivelul unităților școlare incluse în eșantion prin intervievarea 

directorilor.  

Ne-a interesat în acest studiu că surprindem mecanismele explicative ale fenomenului părăsirii 

timpurii a școlii (PTS) dintr-o perspectivă comparativă, în rândul elevilor romi, respectiv în rândul celorlalți 

elevi. Am decis astfel deoarece este deja arhicunoscut statutul de grup vulnerabil în fața excluziunii 

educaționale al elevilor aparținând minorității roma, datele statistice arătând fără echivoc riscul mai mare al 

acestora de a părăsi școala, de a absenta mai mult, de a înregistra rezultate școlare mai scăzute, etc. În plus, 

deși au fost puse în evidență și unele mecanisme care explică părăsirea timpurie a școlii (mai ales în spațiul 

occidental, mai puțin în România) totuși este mai puțin clar dacă există diferențe în modul de funcționare al 

acestor mecanisme explicative ale fenomenului părăsirii timpurii a școlii în rândul elevilor romi, respectiv în 

rândul celorlalți elevi. Trebuie să precizăm însă că rezultatele studiului sunt utile din perspectiva 

caracterizării fenomenului părăsirii timpurii a școlii nu doar la nivelul grupului de elevi romi, dar și, mai 

larg, la nivelul elevilor din grupuri vulnerabile (elevi din familii cu situație materială dificilă, în sărăcie, 

elevi din mediul rural, etc.).  

Una din problemele spinoase de până acum ale studiilor care au vizat populația roma ca grup 

vulnerabil a fost cea a identificării persoanelor de etnie roma. Este cunoscută reticența de a te declara rom 

(cauzele sunt largi și multiple, nu insistăm aici, dar au în centrul lor stigmatizarea, stereotipurile negative, 

discriminarea, etc). Studiul a rezolvat într-o manieră specifică acest aspect uzând de metoda 

heteroidentificării elevilor romi prin concursul profesorilor; deși această opțiune nu a fost lipsită de riscuri 

(vezi de ex. Rughiniș, 2010) totuși în această situație particulară ea este alegerea adecvată – argumentele 

sunt furnizate în cadrul raportului.  

Mai trebuie precizat și faptul că în cadrul studiului părăsirea timpurie a școlii a primit o înțelegere 

specifică, operațională, în acord cu logica în care am decis realizarea acestui studiu. Astfel am considerat că 

elevii care nu au frecventat efectiv cursurile școlare în ultimele 4 săptămâni premergătoare momentului 

evaluării situației lor sunt în situație de părăsire a școlii. Am argumentat în prezentul raport opțiunea 

noastră, avantajele și dezavantajele acestei definiții – în raport de exemplu cu definiția EUROSTAT sau 

definiția altor studii. Am raportat această discuție și la definiția abandonului școlar așa cum este aceasta 

întâlnită în documente oficiale din România (raportul anual de evaluare a sistemului de educație întocmit de 

ministerul de resort, Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Invățământ Preuniversitar 

(ROFUIP)).  
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În finalul acestei introduceri am adăuga doar faptul că tema studiului de față - părăsirea timpurie a 

școlii - poate fi încadrată, ca temă de analiză, în cadrul mai general al problematicii asociate cu egalitatea de 

şansă în domeniul educației; pe scurt, inegalitatea de șanse în educație se manifestă atât la nivelul calității 

educației primite, cât prin rata absenteismului școlar sau a părăsirii timpurii a școlii. Este importantă o astfel 

de mențiune întrucât cele mai multe dintre analizele și cercetările care au condus la rezultate relevante 

pentru a explica fenomenul părăsirii timpurii a școlii s-au originat într-o astfel de cheie paradigmatică. 

Practic toate variabilele relevante pentru analiza fenomenului inegalității incluziunii educaționale sunt la fel 

de relevante și pentru a discuta fenomenul părăsirii timpurii a școlii.  

În prima parte a studiului vom prezenta caracteristici ale fenomenului de părăsire timpurie în 

România și sunt prezentate succint (în acord cu scopul și destinația acestui raport) câteva teorii ”de boltă” 

care explică inegalitatea de șanse în educație,  studii relevante pentru fenomenul studiat  / definiția PTS și 

mecanisme explicative ale fenomenului studiat așa cum sunt ele desprinse din literatura de specialitate. 

Următoarea secțiune a prezentului raport prezintă metodologia de cercetare utilizată, a treia secțiune 

prezintă pe larg rezultatele cercetării pentru ca în ultima secțiune să concluzionăm asupra principalelor 

rezultate ale studiului și recomandările care se impun în lumina acestora. 

Fundamente empirice și teoretice ale studiului 

Fenomenul părăsirii timpurii a școlii în România, aspecte specifice 

 

În România, în anul 2012, rata de părăsire timpurie a școlii a fost de 17.4% fapt care ne plasează pe 

un îngrijorător loc 5 dintre cei 28 de membrii UE
1
. În anul precedent rata de părăsire timpurie a școlii a fost 

similară (17.5%) ceea ce indică o stagnare în procesul de reducere a fenomenului de părăsire a școlii în 

România. Unul din obiectivele principale incluse în Strategia Europa 2020 este reducerea sub 10% a ratei de 

părăsire timpurie a școlii în statele UE și la sub 11.3% în România până în anul 2020. Având în vedere rata 

actuala și trendul din ultimii ani obiectivul de 11% pare departe de a fi atins. În acest context este necesară 

revizuirea actualei strategii românești de prevenire și combatere a fenomenului de abandon și părăsire 

timpurie a școlii.  

Conceptele de abandon și cel de părăsire timpurie a școlii au la origine un fenomen comun 

(absenteismul școlar, nefrecventarea cursurilor școlare) însă au primit definiții și înțelegeri diferite. 

                                                 
1
 cf. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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Părăsirea timpurie a școlii este o sintagmă clar definită de EUROSTAT și se refera la persoanele de vârstă 

18-24 ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu (10 clase) și care nu mai urmează nici o formă de 

educație sau ”training”. Așadar în 2012 în România 17.4% dintre persoanele de vârstă 18-24 ani nu au 

terminat 10 clase și nu mai urmează nicio formă de educație sau instruire. Dacă părăsirea timpurie a școlii 

vizează situația educațională a adulților, abandonul școlar are în vedere situația de nefrecventare a școlii 

inclusiv la vârste mai mici, înainte de majorat. Dincolo de acest punct există însă în Romania multă confuzie 

în abordarea instituțională a fenomenului de abandon școlar atât la nivelul decidenților publici, cât și la 

nivelul școlilor (conducerea școlii, cadre didactice) și cu atât mai mult la nivelul părinților. Tocmai lipsa 

unei definiții instituționale unitare (în documentele oficiale de politică publică) a abandonului școlar este 

una din problemele care îngreunează tratarea eficace a abandonului școlar. Studiul „O școală pentru toți” 

realizat de Agenția Împreună cu suportul UNICEF
2
 arată că în practica cotidiană conducerea școlilor 

evaluează cazurile de abandon școlar în maniere diferite urmând 1) fie definiția din Regulamentul de 

Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar (ROFUIP) – adică elevii care au depășit 

cu cel puțin 2 ani vârsta corespunzătoare unui nivel educațional fără a-l absolvi și fără a mai frecventa 

școala – 2) fie definitia din alt document oficial public (Raportul anual asupra Educatiei Nationale elaborat 

de Ministerul Educatiei) care considera abandonul scolar raportul dintre elevii inscrisi la inceputul anului 

scolar si cei in evidenta la finalul aceluiasi an scolar (un copil in abandon este asadar cel care desi s-a inscris 

la inceput de an scolar, nu mai e in evidenta scolii la final) 3) fie o definitie proprie, in acord cu parerea 

proprie a ceea ce inseamna abandon (de exemplu sunt considerati abandonati elevii care au un anumit numar 

de absente, cum ar fi absenteism 30 de zile consecutive). Definitiile oficiale au lacune mari, cu efect negativ 

asupra capacitatii sistemului de a reactiona rapid si adecvat la situatiile de abandon (nu le discutam aici in 

detaliu, sunt  mentionate in studiul citat). Lipsa unei definitii unitare și adecvate, reper in politicile publice 

din Romania contribuie ea însăși la perpetuarea unei abordări deficitare a abandonului școlar. A creste 

capacitatea de identificare adecvata a abandonului scolar de catre reprezentantii scolilor ar insemna fara 

indoiala cresterea capacitatii acestora de a asigura un proces educational incluziv si egalitate de sanse 

scolare pentru grupuri defavorizate. Din perspectiva noastra definitia adecvata a abandonului scolar trebuie 

sa permita identificarea facilă a cazurilor de abandon, semnalarea promptă a acestor cazuri si intervenția 

particularizată lor pentru a reintoarce copilul in mediul scolar. Din această perspectivă consideram ca poate 

fi declarat in abandon chiar și elevul care cinci zile consecutive nu a frecventat scoala si in cazul caruia 

                                                 
2
 http://www.unicef.ro/publicatii/o-scoala-pentru-toti  

http://www.unicef.ro/publicatii/o-scoala-pentru-toti
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scoala nu a fost anuntata asupra unor cauze obiective care au determinat acest lucru (precum boala, etc.)  

Dincolo insa de acest aspect al confuziei si inadecvatei definitii utilizate in intelegerea abandonului 

scolar, la nivelul celor care furnizeaza servicii educationale exista o confuzie si mai mare asupra cauzelor si 

conditiilor de risc care genereaza abandon scolar. Scolile nu au dezvoltat pana in prezent un sistem de 

monitorizare si alerta rapida a cazurilor de elevi in risc de abandon scolar (poate cu unele exceptii pe care 

noi nu le-am identificat desi am derulat numeroase studii si am interactionat cu zeci de scoli). Definitia 

ROFUIP care recomanda declararea abandonului abia la 2 ani dupa ce elevului nu a mai frecventat scoala 

are tocmai darul de a amana interventia pana atunci cand este deja tardiv. Cauzele abandonului scolar se 

gasesc intr-un mix de conditii precum
3
:  

A. Conditiile economice precare ale familiei din care provine elevul, care:  

a)preseaza catre angajarea de timpuriu a elevului in activitati retribuite, fapt care favorizează absenteismul 

scolar,  

b)creeaza disconfort elevului la scoala in raport cu colegii sai (datorita hainelor, hranei la dispozitie, etc), acesta 

devenind un mediu neprietenos care predispune la abandon,  

c) creste sansele de imbolnavire frecventa sau tratament inadecvat in caz de boala cu efect direct asupra 

absenteismului scolar, 

d) nu asigura conditiile minimale necesare studiului acasa – curent electric, caldura masa de studiu individuala, 

liniste, etc.  

B. Structura familiei in sensul in care: 

a) elevii care provin din familii cu mai multii frati sunt predispusi la situatia de saracie (si de aici riscurile 

descrise anterior), 

                                                 
3
 Aceste cauze au fost extrase din mai multe studii si analize dintre care amintim:  

1) Studiul Fundatiei Soros din 2012- ”Studiu-diagnostic privind situaţia abandonului şcolar şi părăsirea timpurie a şcolii în 

mediul rural” - http://www.soros.ro/ro/program_articol.php?articol=339 ,  

2) Studiul Institutului de Stiinte ale Educatiei din 2012 realizat sub egida UNICEF, ”STUDIU NATIONAL – ROMÂNIA. 

Analiza situatiei copiilor aflati în afara sistemului de educatie în România” 

3) http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/OOSCI%20Reports/romania-ossci-report-2012-rm.pdf  

4) Studiu pentru Comisia Europeana ”EARLY SCHOOL LEAVING. Lessons from research for policy makers”  

http://www.spd.dcu.ie/site/edc/documents/nesse2010early-school-leaving-report.pdf  

5) Studiu Comunicare a Comisiei Europene catre Parlamentul European - http://ec.europa.eu/education/school-

education/doc/earlycom_ro.pdf  

6) Studiul „O scoala pentru toti” realizat de Agentia Impreuna cu suportul UNICEF (http://www.unicef.ro/publicatii/o-

scoala-pentru-toti ) 

7) Voicu, B., (coord.) (2010), Renunţarea timpurie la educaţie: posibile căi de prevenire, Vanemonde, Bucureşti. 
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b) fratii mai mari sunt nevoiti sa ia in grija fratii mai mici, parintii nu isi pot asuma ingrijirea fiind nevoiti sa 

munceasca si de aici riscul de absenteism scolar. 

C. Capitalul cultural al familiei inteles prin:  

a) nivel de educatie scazut al parintilor, asociata uneori cu norme culturale specifice, slaba valorizare a utilitatii 

scolii si lipsa de capacitate in a ghida copilul in puzzle-ul scolar, asadar un mecanism de perpetuare 

intergenerationala a lipsei de interes pentru scoala care predispune la abandon,  

b) influenta modelului educational al fratilor, celorlalti membrii ai familie care descurajeaza participarea scolara 

a elevului, 

c) maritisul timpuriu, un element cultural care caracterizeaza unele comunități de romi, 

d) cutuma de parasire a scolii la finalul clasei a VIII-a – in mediul rural. 

D. Influenta comunitatii – abandonul prevalent in comunitatea de apartenenta, insecuritatea la scoala si in drumul 

spre scoala, distanta mare de la locuinta la scoala sunt de asemenea cauze favorizante ale abandonului scolar. 

 

E. Mediul scolar neprietenos, neincluziv – sunt scoli care practica segregare etnica/sociala in mod intentionat (in 

ciuda legislatiei care interzice acest lucru – vezi  ORDIN 1540 din 19 iul. 2007 - dar care nu este insotit de 

elemente reglatoare precum sanctiuni) sau neintentionat, scoli care nu reactioneaza in niciun fel la situatiile de 

abandon plasand intreaga responnsabilitate la nivelul familei (desi exista o procedura legala de tratare a 

cazurilor de abandon prin contactarea familiei, sesizarea Directiilor de Asistenta Sociala locale care trebuie sa 

analize cazul individualizat, etc).  

 

Ce este important de punctat este insa faptul ca mixul de potentiale cauze ale abandonului scolar 

descrise mai sus variaza de la un caz la altul, particularizeza situatiile elevilor in risc de abandon. In unele 

cazuri influenta culturala a familiei este mai importanta decat factorul saracie, in alte cazuri comunitatea 

este cea care joaca rolul predominant sau in alte cazuri scoala este cea care impinge prin non-reactie si 

neglijenta la rate ridicate de abandon.  

Un management adecvat al elevilor in risc de abandon are nevoie inainte de toate de 1) 

IDENTIFICAREA cazurilor in risc de abandon scolar in timp util, 2) INTELEGEREA exacta, 

particularizata, a cauzelor care cresc riscul de abandon si 3) INTERVENTIE rapida, particularizata si 

adecvata in cunostinta de cauza pentru reducerea riscului si reintegrarea educationala a elevului. Toate 



 
 

31 

 

aceste elemente lipsesc managementului scolar actual – afirmatia are un caracter general si este sustinuta de 

analize preliminare derulate de noi in mai multe scoli studiate dar si de studiile citate anterior. Conducerea 

scolilor si cadrele didactice sunt slab pregatite pentru a diagnostica exact, in mod particularizat, cauzele 

abandonului din scoala, le lipsesc date comprehensive despre situatia elevului in abandon, adesea 

reactioneaza tardiv, la mai multe luni de la incetarea frecventarii scolii, sau uneori nu reactioneaza deloc. 

Este una din cauzele care explică faptul ca in Romania rata de abandon scolar si ponderea elevilor in afara 

sistemului educational creste de la an la an. Cateva date sunt elocvente si extrem de ingrijoratoare: 

 În perioada (2005-2009), proportia copiilor de vârstă prescolară (3-6 ani) aflati în afara sistemului de eductie 

reprezintă 18-20% din numărul total al copiilor de vârsta respectivă. 

 În 2009, 56.105 de copii de vârsta învățământului primar (7-10 ani) nu frecventau scoala, reprezentând 6,48% 

din numărul total al copiilor de această vârstă. 

 În 2009, 48.188 de copii de vârsta învățământului gimnazial (11-14 ani) erau în afara sistemului de educație, 

reprezentând 5,45% din numărul total al copiilor de această vârstă. 

 Categoriile de copii cele mai expuse abandonului scolar sunt copii romi, baietii, copii din familii defavorizate 

(marcate de saracie, monoparentale sau destramate, copii cu dizabilitati sau boli). Nu sunt diferente de 

abandon semnificative intre rural si urban la nivel primar/gimnazial. 

 Evolutia ratelor elevilor aflati in afara sistemului educational din 2005/2006 pana in 2009/2010: 

 2005/2006 2007/2008 2009/2010 

Ponderea copiilor de varsta invatamantului 

primar (7-10 ani) in afara sistemul de 

educatie – nu mai frecventeaza sistemul de 

educatie 

3,33% 5,43% 6,48% 

Ponderea copiilor de varsta invatamantului 

gimnazial (11-14 ani) in afara sistemul de 

educatie – nu mai frecventeaza sistemul de 

educatie 

3,84% 5,68% 5,45% 

Sursa: Prelucrari pe baza datelor INS realizate de Institutului de Stiinte ale Educatiei
 4

. 

Datele prezentate arata ca in Romania exista rate extrem de mari de copii in afara sistemului 

educational (cf. datelor de mai sus, unul din douazeci de copii de varsta invatamantul primar sau gimnazial 

au parasit sistemul de educatie) dar si faptul ca situatia se deterioreaza de la an la an. Si mai ingrijorator este 

                                                 
4
 Fartușnic, Ciprian (coord.). (2012). STUDIU NATIONAL – ROMÂNIA. Analiza situației copiilor aflați 

în afara sistemului de educație în România. Institutul de Știinte ale Educației & UNICEF - 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/OOSCI%20Reports/romania-ossci-report-2012-rm.pdf   

 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/OOSCI%20Reports/romania-ossci-report-2012-rm.pdf
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faptul ca rata abandonului scolar incepe sa se manifeste mai pregnant la nivel primar unde cunoaste o 

evolutie galopanta - din 2006 pana in 2010 aceasta aproape s-a dublat ( de la 3.3% la 6,5%) – in vreme ce la 

nivel gimnazial pare a se stabiliza la un nivel deloc linistitor de 5%. 

Implicatiile unei atari stari de fapt sunt largi si amintim pe scurt doar cateva. Piramida varstelor se 

inverseaza, populatia Romaniei sufera un proces de imbatranire accentuat pe fondul scaderii natalitatii si 

emigratiei in strainatate (vezi datele Recensamantului din 2011) iar acest lucru va reprezenta o provocare 

aproape dramatica pentru sistemul de pensii in urmatoarele decenii cand vor ajunge la pensie cohorte de 

populatie din perioada de ”boom” a natalitatii din anii 60-70 (datorita politicilor agresive pronataliste ale 

regimului comunist). In acelasi timp cohortele de varsta activa, productive, sunt tot mai ”subtiri” si evident 

tot mai incapabile in a sustine numarul tot mai mare de pensionari (deja in 2009 erau 5,7 milioane 

pensionari la 5 mil de angajati fata de 8,1 angajati vs. 3,5 pensionari in 1989). Aceasta tendinta va continua. 

In acest context ar trebui sa fie o prioritate nationala sustinerea noilor cohorte de tineri in a dobandi un nivel 

de calificare ridicat si abilitatile necesare pentru a fi inalt productivi pe piata muncii, capabili a plati o 

contributie sociala tot mai ridicata. In Romania insa lucrurile stau intr-o crasă indolenta, nu doar ca nu 

crestem calitatea resursei umane, dimpotriva chiar avem rate tot mai ridicate de abandon scolar deci pierdem 

o data in plus capital uman necesar. Reducerea abandonului scolar are nevoie de o strategie noua in 

Romania, care sa ia in calcul realitatile curente. Acest lucru este necesar si in urma conditiilor impuse de 

Comisia Europeana in vederea derularii urmatorului ciclu de programare a fondurilor europene. Faptul este 

constientizat si de actualul Ministru al Educatiei care a declarat: 

 "România are, în acest moment, o strategie de combatere a abandonului şcolar, însă este una mai 

veche, iar ţara noastră are obligaţia de a elabora până la sfârşitul acestui an (2013, SN) o nouă strategie 

privind abandonul şcolar, condiţie impusă de Bruxelles înainte de a valida utilizarea Fondurilor Structurale 

pentru 2014-2020 (POSDRU). Strategia care se află în vigoare este din 2008-2009, iar datele şi contextul 

sunt deja diferite", a explicat Remus Pricopie, Ministrul Educației din România”
5
. 

Problema abandonului școlar și fenomenului de părăsire timpurie a școlii este legată strâns și de 

problematica asociată inegalităților de șanse educaționale. Câtă vreme există în România grupuri vulnerabile 

definite de criterii sociale (precum etnia, educația parentală, mediul de rezidență, etc.) care manifestă rate de 

                                                 
5
 http://adevarul.ro/educatie/scoala/raport-abandonul-scolar-romania-crestere-pricopie-toamna-scolile-

raporteze-internet-absentele-1_519a744f053c7dd83fb5d4fc/index.html 

 

http://adevarul.ro/educatie/scoala/raport-abandonul-scolar-romania-crestere-pricopie-toamna-scolile-raporteze-internet-absentele-1_519a744f053c7dd83fb5d4fc/index.html
http://adevarul.ro/educatie/scoala/raport-abandonul-scolar-romania-crestere-pricopie-toamna-scolile-raporteze-internet-absentele-1_519a744f053c7dd83fb5d4fc/index.html
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abandon școlar mai mari decât restul populației este limpede că acestea ar trebui susținute cu prioritate 

pentru a reduce decalajul de participare școlară și implicit rata generală de părăsire timpurie a școlii la nivel 

național. Un caz extrem de important prin amplitudinea sa este inegalitatea de șanse în acumularea 

educațională între grupul de populație roma și restul populației, specific decalajul de participare școlară între 

aceste două grupuri.  

În România se manifestă acut un decalaj major în privința capitalizării educației între grupul 

populației roma si populația majoritară. Raportul Național al IRSDTC pentru România (cf. Bennett, 2010) 

arăta că în România peste 80% din copii neșcolarizaţi sunt romi și cel puţin 18% din copiii romi rămân fără 

educaţie. Raportul Comisiei Prezidențiale din anul 2007 arăta faptul că 28% din populația roma este 

analfabetă funcțional. Fleck și Rughiniș (2008) au estimat în urma unui studiu cantitativ că doar 9% dintre 

tinerii adulţi romi (18-30 ani) sunt absolvenţi de liceu și 2% au studii superioare, în comparaţie cu 41% din 

tinerii adulţi ne-romi, respectiv 27% romi. Raportul EUMAP din 2007 (citat de Surdu, Vincze și 

Wamsiedel, 2011) evidenția că la nivelul populației majoritare rata de participare la educația primară era de 

94% în vreme ce în rândul populației roma aceeași rată este de 76%. Hiatusul este și mai accentuat la nivelul 

educației secundare (69% participare în rândul populației majoritare, doar 17% în rândul populației roma) 

respectiv la nivelul educației universitare (5% vs. 1%). Același studiu evidențiază un decalaj pregnant și la 

nivelul educației preșcolare – 66% în rândul populației majoritare față de 20% în rândul populației roma. 

Recent un studiu realizat pe bază anchetă sociologică arată că la vârsta de 6 ani participarea școlară a 

copiilor romi este de peste 5 ori mai mică decât media națională (Surdu, Vincze și Wamsiedel, 2011). Toate 

aceste date susțin fără echivoc inegalitatea de acces la educație a copiilor romi comparativ cu cei ne-romi.    

Studiul de față prezintă un set de rezultate care se pliază foarte bine pe contextul descris mai sus. 

Sunt analizate cauze ale abandonului școlar/fenomenului de părăsire timpurie a școlii, se pun în lumină 

mecanisme de excluziune educațională a copiilor romi (unul din cele mai vulnerabile categorii de elevi în 

fața fenomenului de abandon școlar) și sunt sugerate, fundamentat, soluții și recomandări de intervenție 

pentru reducerea în viitor a fenomenului de abandon școlar sau părăsire timpurie a școlii – elemente care pot 

contribui la îmbunătățirea viitoarei strategiei naționale de reducere a abandonului școlar.  

În secțiunile următoare vom prezenta succint mecanisme explicative ale părăsirii timpurii a școlii așa 

cum au fost ele evidențiate de diverse studii anterioare avansând și ipotezele cercetării noastre 

particularizate la tema de analiză.  Mai înainte însă considerăm necesar a angaja o discuție asupra modului 

în care putem defini operațional fenomenul de părăsire timpurie a școlii. 



 
 

34 

 

Către o definiție operațională a fenomenului de “părăsire timpurie a școlii” 

Este important să ne oprim și asupra modului în care fenomenul părăsirii timpurii a școlii a fost 

înțeles și definit de cercetători sau ”policy makers”; în practică această definiție are un efect direct asupra 

gradului de eficiență și eficacitate a intervenției alese pentru combaterea fenomenului și asupra descrierii 

amplorii acestuia. Facem din start precizarea că în cercetarea noastră părăsirea timpurie a școlii nu a fost 

circumscrisă definiției oficiale a EUROSTAT sau definiției emise de alte instituții publice cu 

responsabilitate în gestionarea acestui fenomen. Noi am fost interesați în esență de analiza fenomenului 

neparticipării școlare manifestat mai pregnant în rândul copiilor romi comparativ cu ceilalți. În consecință 

aria de cuprindere a studiului de față vizează nu doar părăsirea timpurie a școlii conform unei definiții 

standard (de ex. cea a EUROSTAT) ci și alte exemple de neparticipare școlară precum abandonul școlar. 

Oricum părăsirea timpurie a școlii și abandonul școlar sunt fenomene intim corelate, o persoană neputând 

părăsi timpuriu școala fără să abandoneze școala în prealabil; însă diferența principală vine din faptul că o 

persoană care a abandonat școala nu se află neapărat în situația de părăsire timpurie a școlii: pe de o parte 

este de clarificat ce înseamnă timpuriu pentru o situație de abandon școlar și pe de altă parte trebuie avut în 

vedere că o persoană care a abandonat școala poate reveni în sistemul școlar după o anumită perioadă, deci 

trebuie clarificat după ce perioadă de nefrecventare a școlii putem considera că respectiva persoană a părăsit 

(sau a abandonat definitiv) școala. În jurul acestor considerente gravitează în esență eforturile de definire a 

fenomenului de părăsire timpurie a școlii. 

  În literatura de specialitate occidentală sintagma “părăsire timpurie a școlii” (PTS) nu a primit o 

definiție unanimă, existând însă mai multe definiții operaționale (Traag, van der Velden, 2006). Una din 

modalitățile de înțelegere a PTS este situația în care se găsește o persoană care părăsește orice tip de 

educație fără a obține calificarea pe care studiile ar fi putut să o confere acestuia, ceea ce înseamnă de fapt 

abandon. O altă modalitate de definire a PTS ar consta în situația celui care părăsește școala înainte de a 

finaliza educația obligatorie stabilită legal. Nivelul de educație obținut poate fi un alt mijloc de definire a 

PTS. În Olanda se apreciază că a părăsit timpuriu școala o persoană care nu a reușit să atingă un nivel de 

educație minimal care se consideră că i-ar permite obținerea și păstrarea unui loc de muncă. Toate aceste 

definiții ridică totuși probleme de cuprindere a realității și particularității fenomenului. O persoană care 

părăsește școala la un anumit moment, înainte de finalizarea ciclului obligatoriu, dar apoi revine în sistemul 

de educație, se poate considera că a părăsit timpuriu școala? Sau persoana care a părăsit sistemul formal de 

școlarizare, dar se califică în cadrul unei ucenicii, la locul de muncă, a părăsit sistemul de formare? 
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Pentru a încerca depășirea acestor dificultăți EUROSTAT folosește o definiție mult mai specifică. 

Astfel în acord cu EUROSTAT
6
, rata părăsirii timpuri a şcolii cuprinde ponderea acelui segment de 

populaţie
7
 de vârstă 18-24 ani care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: (1) a absolvit cel mult un 

nivel de educație ISCED 2 (în România ISCED 2 este echivalentul claselor IV-VIII,) şi (2) nu se află 

cuprins în vreun curs de educaţie sau formare (în ultimele 4 săptămâni premergătoare anchetei LFS
8
). 

Educaţia şi formarea profesională cuprinde educaţia iniţială şi  formarea profesională continuă (FPC). FPC 

include formarea profesională în cadrul companiei, ucenicia, formarea la locul de muncă, seminarii, 

învăţământ la distanţă, seral etc., precum şi alte cursuri de interes general: limbi străine, procesare de date, 

management, artă/cultură, sănătate/medicină.  

Conform Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS) şi Institutului 

Național de Statistică (INS), indicatorul rata abandonului şcolar reprezintă diferenţa între numărul elevilor 

înscrişi la începutul anului şcolar şi cel aflat în evidenţă la sfârşitul aceluiaşi an şcolar, exprimată ca raport 

procentual faţă de numărul elevilor înscrişi la începutul anului şcolar. Deși acest indicator nu este utilizat de 

către EUROSTAT, el are utilitatea lui pentru a evalua eficacitatea sistemului de educație (incluziunea 

educațională comprehensivă este un obiectiv central al politicilor educaționale) și pentru a avea o imagine 

sintetică asupra fluxurilor de elevi în cadrul unui nivel de educație. Urmând această definiție rata ideală a 

abandonului se apropie de 0; o rată ridicată a abandonului indică un grad redus de incluziune educațională. 

În 2010 rata abandonului școlar – urmând definiția prezentată mai sus – a atins nivelul de 1,9% (o scăderea 

de la 2% în anul 2009, primul an după 2000 când s-a constat o reducere a acestui indicator).  

O altă definiție utilizată în România este cea menționată în Regulamentul de Organizare și 

Funcționare a Unităților de Invățământ Preuniversitar (ROFUIP) unde se precizează că ”elevul care nu 

frecventează cursurile de zi ale unei clase din învățământul obligatoriu, depășind cu mai mult de doi ani 

vârsta clasei respective, se afla în situația de abandon scolar.” 

Această definiție (dar și cea utilizată de MECTS și INS) au lipsuri majore care o fac greu de folosit 

                                                 
6
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&pcode=tsisc060&language=en 

7
 Cu excepţia cazurilor în care nu se oferă un răspuns la întrebările din anchetă legate de “cel mai înalt nivel de educaţie absolvit” 

şi “participare la cursuri de educaţie şi formare”. 
8
 European Union Labour Force Survey (EU LFS) este un sistem de eşantionare statistică, coordonat în cele 27 SM ale UE, 2 state 

candidate şi 3 state EFTA în conformitate cu regulamentul Consiliului (EEC) No. 577/98 din 9 martie 1998. EU LFS oferă date 

trimestriale asupra rezultatelor participării forţei de muncă a populaţiei cu vârsta de peste 15 ani precum şi a persoanelor aflate în 

afara câmpului ocupaţional. Toate definiţiile se aplică persoanelor cu vârsta de peste 15 ani ce locuiesc în gospodării private, şi nu 

vizează persoanele incluse în serviciul militar / comunitar şi nici persoanele cuprinse în instituţii /aşezăminte colective de 

protecţie socială. 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&pcode=tsisc060&language=en
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în practică. O lucrarea recentă (Duminică și Ivasiuc, 2010) prezintă aceste neajunsuri și face și un exercițiu 

interesant privind gradul în care aceste definiții sunt utilizate de facto în practica managementului școlar. 

Prezentăm mai jos un set de dileme ivite atunci când s-ar dori utilizarea definiției ROFUIP care din punctul 

nostru de vedere o fac inoperabilă în practică, ba chiar contraproductivă pentru monitorizarea neparticipării 

școlare: 

1. Pentru a estima abandonul școlar, ar trebui făcut calcul pentru fiecare clasă în parte? De exemplu un 

elev poate fi în situație de abandon în raport cu clasa I, dar nu în raport cu clasa a II-a (a depășit cu 2 

ani vârsta clasei I, dar nu și vârsta clasei a II-a, având vârsta de peste 10 ani). Dacă am calcula 

abandonul pentru fiecare clasă și am dori să aflăm apoi abandonul pentru nivel primar de exemplu, 

însumarea nu este acceptabilă pentru că grupurile de elevi care au abandonat școala în raport cu 

fiecare clasă nu sunt reciproc exclusive. Ar trebui indentificat grupul de elevi comuni tuturor 

grupurilor și a celor specifici în raport cu fiecare clasă și abia apoi însumați. O astfel de procedură ar 

fi foarte greoaie și supusă erorilor în practică. 

2. Sunt luați în calcul doar elevii conform definiției; dar mai poate fi considerat elev un copil care a fost 

înscris cândva la școală, dar în ultimii doi ani de exemplu nu mai frecventează școala? Dacă școala 

furnizează doar educație de nivel primar, cum putem știi care e situația elevilor de nivel gimnazial, 

fapt necesar pentru a calcula abandonul în clasa a IV-a? Ar fi necesar un sistem monitorizare integrat 

a acestor date care nu există acum în România. 

3. Unde ne oprim cu vârsta? Se spune în definiție că se iau în calcul elevii care au depășit cu mai mult 

de doi ani vârsta clasei respective, dar atunci, ad literam, și o persoană de 50 de ani, care a fost 

înscrisă în școala respectivă, dar care s-a oprit la clasa a II-a este în abandon școlar și ar trebui luată 

în calcul. Însă este evident că este imposibil să identificăm toate aceste persoane în practică. 

4. Cum se calculează rata abandonului? Definiția spune ce elev ar trebui considerat în abandon (cu 

neclaritățile insurmontabile prezentate) dar nu nu spune cum s-ar putea calcula rata de abandon. În 

acest caz ar trebui sa raportăm elevii în situația de abandon la elevii care încă frecventează școala. 

Însă dacă includem toți elevii care au fost înscriși cel puțin o dată în școală, și au să zicem vârsta de 

20 de ani acum, dar nu au mers decât doi ani la școală, rata abandonului crește pentru că includem o 

cohortă foarte largă de persoane adulte. Altfel raportarea se face la numărul de elevi care 

frecventează acum școala? La nivel primar/secundar/terțiar? Această neclaritate nu este acceptabilă. 
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5. Ne putem baza pe răspunsurile directorilor / decindenților școlari pentru a ne indica rata abandonului 

școlar, sau alte instanțe de monitorizare fac constatările și propriile calcule, pe baza datelor raportate 

de școli? Un raport de cercetare recent (Duminică și Ivasiuc, 2010) arată că decidenții școlari aplică 

în foarte mică măsură definiția Ministerului sau cea din ROFUIP – din 81 de interviuri cu 

reprezentanți ai unităților școlare, doar în două cazuri s-a declarat că se ia ca reper definiția ROFUIP 

și în niciun caz definiția Ministerului.  

Ce trebuie să remarcăm în acest este că lipsa unei definiții operaționale de monitorizare a 

fenomenului neparticipării școlare nu permite o fundamentare adecvată a intervenției pentru combaterea 

acestor fenomene indezirabile. Urmând definiția ROFUIP ar însemna să așteptăm doi ani după ce un elev 

încetează să mai vină la școală pentru ca acesta să intre în categoria celor care au abandonat școala și deci să 

intre în grupul țintă prioritar pentru intervenție/sprijin. Studiile de specialitate au folosit definiții ale PTS în 

acord cu specificul și obiectivele cercetării în cauză.  

În viziunea noastră, având în vedere criteriile utilității și capacității de intervenție la timp pentru 

prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii, apreciem că definiția a adecvată a PTS ar trebui să 

consiste în situația acelui elev care a nu a finalizat ciclul obligatoriu de învățământ și nu a frecventat 

efectiv cursurile școlare în ultimele 4 săptămâni premergătoare momentului evaluării situației. Facem 

precizarea că, în acord cu această definiție, elevul care nu a finalizat educația obligatorie, este înscris în 

cadrul unei școli într-un anumit ciclu de învățământ (este înregistrat în catalog) dar care are absențe 

continuu în ultimele 4 săptămâni premergătoare momentului derulării evaluării este considerat un elev care 

a părăsit timpuriu școala și deci devine obiect de intervenție pentru corectarae situației lui. Considerăm că 

această definiție ar fi dezirabilă și operațională pentru decidenții politici gestionari ai politicilor 

guvernamentale în domeniul educației, dar are limite asumate precum faptul că o persoană în situația mai 

sus menționată se poate totuși întoarce în școală un an mai târziu ieșind din categoria elevilor care au părăsit 

timpuriu școala sau nu cuprinde persoanele care urmează alte forme de pregătire precum ucenicia în cadrul 

unui atelier în vederea practicării unei meserii. Totuși intuim că astfel de cazuri de revenire în școală sunt 

rare și iar acest fapt nu lezează intervenția pentru corectarea părăsirii timpurie a școlii. În acest cadru 

apreciem că definiția lansată de noi este dezirabil a fi folosită ca instrument de monitorizare în practică a 

fenomenului de părăsire timpurie a școlii și corectare a acestuia. Practic monitorizarea permanentă a 

evoluției părăsirii timpurii a școlii în acord cu definiția propusă ar permite o reacție promptă a autorităților 

publice în timp util. 
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Perspective teoretice privitoare la egalitatea de şanse în educație  

Educaţia este de fapt vehiculul principal care asigură sau dimpotrivă blochează manifestarea 

egalităţii de şansă ca fenomen social (vezi în acest sens de ex. Hatos, 2006, cap. VII). Conceptul egalităţii de 

şansă este originat în ideea de „şanse de viaţă” (life chances) şi se referă la şansele pe care le au indivizii 

deţinători la un moment dat ai unei anumite poziţii într-o anumită arie culturală de a obţine un anume tip de 

poziţie socială. Operațional putem înţelege egalitatea de şanse educaționale prin gradul în care copiii unei 

anumite cohorte de populaţie reuşesc să capete un anumit status educațional dată fiind situaţia socială care îi 

caracterizează pe aceştia la naştere şi pe parcursul copilăriei, până la maturitate. Statusul educațional este 

dobândit de individ în baza unor criterii sociale de obţinere  a acestuia – întreg procesul educațional pe care 

individul trebuie să îl parcurgă și în care este constant evaluat din perspectiva performanței școlare. Noi 

vom particulariza discuţia privind egalitatea de şansă în educație în cercetarea întreprinsă aici concentrându-

ne asupra unui aspect specific al educației - fenomenul părăsirii timpurii a școlii.  

Teoria capitalului cultural 

Una din cele mai cunoscute teorii explicative privind egalitatea de şanse în educație este cea a 

capitalului cultural care a fost avansată prima dată de Bourdieu şi Passeron (Bourdieu and Passeron, 1977, 

Dimaggio, 1982, Blossfeld şi Shavit, 1993, p.6). Conform acesteia, părinţii cu un nivel de capital cultural 

mai ridicat (măsurabil și prin nivelul de educaţie) oferă copiilor abilităţile necesare integrării sociale şi 

succesului şcolar – abilităţi lingvistice, atitudini ori stiluri de interacţiune – în mai mare grad decât părinţii 

cu capital cultural mai scăzut; acest fapt crează un dezavantaj din start copiilor proveniţi din familiile cu 

status educaţional scăzut, fapt ce diminuează şansele de reușită școlară - și mai departe de succes în viaţă - 

ale acestora din urmă. De remarcat că avantajele copiilor care provin din familii cu capital cultural mai 

ridicat nu se manifestă,  conform acestei viziuni, genetic, via înzestrare nativă. De altfel studii pertinente au 

demonstrat influenţa neglijabilă a moștenirii genetice în transmiterea moştenirii culturale, performanţa 

şcolară a elevilor fiind atribuibilă într-un grad redus moştenirii genetice (Erikson şi Jonsson, 1996, p.10-13). 

Acest fapt ne arată că diferenţa persistentă între performanţa şcolară - ca premisă a succesului de mai tîrziu 

şi expresie a egalităţii de şansă – între copii proveniţi din familii cu status parental diferit este atribuibilă 

unor factori mai degrabă de factură socială.  
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Teoria constrângerilor economice 

O teorie care aduce o viziune complementară celei anterior prezentată a fost lansată de Boudon în 

1974 şi se referă la constrângerile economice (Blossfeld şi Shavit, 1993, p.7). În acord cu aceasta o bună 

educaţie necesită resurse financiare consistente, fapt ce înseamnă că succesul şcolar al copiilor depinde de 

resursele financiare ale familiei de origine. Familia este cea care decide asupra continuării școlarizării 

copilului de la un ciclu educațional la altul și, în acest proces, este operat și un calcul economic de tip cost / 

beneficiu – trecerea la un nou ciclu educațional/continuarea educației, ce costuri implică și ce beneficii 

estimate presupune? În cazul părinților cu resurse financiare mai reduse investiția pentru continurea 

educației copiilor se dovedește mai lesne nerentabilă comparativ cu familiile care dispun de suficiente 

resurse materiale. Ceea ce trebuie să subliniem este că fiecare din viziunile prezentate până aici îşi aduce 

contribuţia la explicarea fenomenului şanselor educaționale; aceste două abordări nu sunt în relaţie de 

excluziune reciprocă ci în relaţie de complementaritate. 

Teoria modernizării 

Este important de subliniat că nu doar caracteristicile familiei sunt cele care pot explica mobilitatea 

educațională. Există şi alte elemente - parte a structurii sociale - care condiţionează acest fenomen, cum ar fi 

de pildă sistemul de educaţie sau, mai exact, gradul de cuprindere al acestuia. La fel, nivelul de 

industrializare poate fi un alt factor important. Pornind de la aceste elemente şi urmând teoria modernizării 

(Blossfeld şi Shavit, 1993, p.7) unii autori au sugerat că revoluţia industrială care a caracterizat secolul al 

XIX-lea a adus cu sine necesitatea creşterii cantităţii de forţă de muncă înalt calificate şi a generat 

extinderea gradului de cuprindere a sistemului de educaţie. Noua societate marcată de industrializare a 

schimbat criteriile de acces în sistemul educaţional, acestea având în centrul lor ideea de merit personal. De 

aici ipoteza că mobilitatea educațională va spori ca urmare a extinderii industrializării şi solidificării 

societăţii moderne.  

Un corolar al acestei concluzii ar fi că nivelul de industrializare şi modernizare mai ridicat conduce 

la mobilitate educațională mai ridicată (Erikson şi Goldthorpe, 1993, p.13-23). Această concluzie a fost însă 

infirmată atât de teoreticieni cât şi de rezultatele studiilor empirice. În primul rând, trebuie spus că există cel 

puţin două alte variabile importante care pot condiţiona efectul industrializării asupra mobilităţii sociale: 

cultura şi sistemul politic. 

Cultura înţeleasă ca sistemul de valori, norme, credinţe este un element care condiţionează suportul 
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părinţilor pentru educaţia copiilor şi intenţia tinerilor vizavi de continuarea studiilor sau nu. Pentru a 

justifica cumva eşecul teoriei industrializare/mobilitate socială a fost invocată ideea de ‘excepţionalitate 

naţională’ care se referă tocmai la elementele culturale specifice unei ţări care blochează sau stimulează 

fluxul social de la un strat la altul. Factorii politici au fost invocaţi ca determinanţi ai mobilităţii sociale în 

contextul analizei ţărilor din estul Europei, unde guvernele comuniste au stimulat mobilitatea socială 

verticală a membrilor clasei muncitoare (Erikson şi Goldthorpe, 1993, p.13-17). Vom prezenta în cele ce 

urmează o altă abordare care accentuează considerarea culturii şi sistemului politic ca elemente explicative 

ale şanselor de achiziție educațională. 

Teza reproducerii culturale 

În acord cu teza reproducerii culturale sistemul de educaţie are funcţia de menţinere a hegemoniei şi 

privilegilor grupurilor sociale dominante: „Sistemul educativ reflectă structura de clasă şi ajută legitimarea 

inegalităţii în accesul la oportunităţile de a obţine locuri de muncă” (Blossfeld şi Shavit, 1993, p.7). Școala 

ar juca în acest caz un rol mai degrabă de marginalizare și excluziune a grupurilor vulnerabile și de susținere 

a reușitei copiilor elitelor. Există şi o variantă radicală a acestei teorii care consideră că „inegalitatea în 

oportunităţile de educaţie sunt maximal menţinute”. Concret, în condiţiile în care grupurile sociale 

dominante le „exclud” pe cele dominate de la obţinerea  unui status social ridicat, acestea din urma pot urca 

în ierarhia socială doar în condiţiile în care aproape toţi copiii din ”clasa înaltă” vor ocupa o aceeaşi poziție 

socială (implicit nivel educațional) cu a părinţilor sau, cu alte cuvinte, moştenirea de status s-a realizat 

integral de la o cohortă la cea a urmaşilor acesteia – ”efectul de plafon”. În aceste condiţii rămân locuri 

„vacante” în vârful ierarhiei sociale iar mobilitatea ”în sus” a celor situați pe straturi de la bază devine 

posibilă. 

 

Teoria capitalului social și rolul acestuia în egalitatea de șanse în educație 

O altă perspectivă utilă înţelegerii fenomenului egalității de șanse în educație pune în centru 

conceptul de capital social (Coleman, 1988). Capitalul social în educație este relevant în forma relației pe 

care o ia legătura dintre părinți și copii. Atunci când relația dintre părinți și copii este problematică din varii 

motive, resursele deținute de părinți nu pot deveni un suport pentru dezvoltarea copilului. Este cazul de 

exemplu al familiilor monoparentale, al copiilor care rămân acasă pe perioada emigrării părinților în 

străinătate dar și în cazul familiilor numeroase, în care atenția părinților este împărțită între mai mulți copii. 
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Mai concret, capitalul uman (educație, cunoștințe, etc) deținut de familie (părinți, adulți din familie, etc) 

valorează mai puțin pentru dezvoltarea ulterioară a copilului dacă acesta nu este dublat de capital social, 

adică de implicarea parentală în dezvoltarea copilului, încă din preșcolaritate, dar și ulterior (sub forma 

ajutorul la teme de exemplu). Putem avansa ipoteza, de exemplu, că un copil ai cărui părinți posedă capital 

uman mai scăzut (să zicem doar nivel liceal de educație) poate fi mai avantajat în fața celui care posedă 

capital uman mai ridicat dacă, în acest din urmă caz, părinții sunt dezinteresați, sunt prea ocupați să se 

dedice educației copilului sau unul din părinți lipsește din familie. O dimensiune operațională a capitalului 

social care poate fi suprinsă în datele de sondaj este nivelul așteptărilor parentale pentru nivelul de educație 

atins de copil sau percepția privind importanța vizitelor la școala copilului pentru monitorizarea evoluției 

școlare. 

 

Mecanisme explicative ale părăsirii timpurii a școlii, ipoteze ale cercetării 

Ipoteza noastră fundamentală - care a stat la baza acestui studiu - este că în spatele inegalităților 

școlare ce afectează elevii roma și a ratei ridicate de părăsire școlară timpurie în rândul acestora se află un 

sistem educațional marginalizant, inechitabil care nu este capabil a compensa deficitul de suport din partea 

familiei/mediului de proveniență, deficit originat în capitalul economic, uman, cultural și social. Întrebările 

de cercetare de la care am pornit sunt: 1) Sunt diferențe între elevii romi și cei neromi în ce privește riscul 

de părăsire timpurie a școlii? Și dacă da, cum se explică acestea? 2) Care este rolul și efectul modului de 

organizare a resurselor școlii în puncte specifice (precum existența unor canale stimulative ale comunicării 

dintre părinți și profesori, gradul de segregare școlară, gradul de implicare al profesorilor, stereotipuri și 

discriminare manifestate în mediul școlar, etc) asupra fenomenului părăsirii timpurii a școlii în rândul 

elevilor din grupuri vulnerabile (în special elevi romi)? și 3) Care este legătura dintre condiționalități 

sociale precum tipul familiei elevului/caracteristicile acesteia (definite de statusul educațional al părinților, 

resurse de timp și materiale, percepția importanței educației pentru copil, etc.) și riscul de părăsire 

timpurie a școli?  

Literatura de specialitate și studiile anterioare au identificat mai multe mecanisme explicative ale 

fenomenului părăsirii timpurii a școlii. Putem pleca de la asumpția că mecanismele explicative ale părăsirii 

timpurii a școlii valabile în general pot fi relevante și în cazul elevilor care provin din comunitatea roma. 

Totuși, există și unele caracteristici specifice situației copiilor romi din România care accentuează riscul 

părăsirii timpuri a școli în cazul acestora. Cele mai relevante dintre aceste sunt dificultățile de integrare 
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școlară originate în limba maternă diferită de cea folosită în școală și marginalizarea/discriminarea în clasă 

(segregarea școlară este expresia unui astfel de fenomen). Putem aminti în acest cadru și de influența avută 

de mariajul timpuriu asupra părăsirii timpurii a școlii mai ales în cazul fetelor – un studiu recent (Surdu, 

Vincze, Wamsiedel, 2011) a concluzionat totuși că influența mariajului asupra părăsirii școlii este redusă 

(doar 6.6% din părinții chestionați în respectivul studiu au indicat asta), însă toate cazurile de abandon 

școlar înregistrate au avut ca subiect fetele. 

Vom urma pe Audas și Willms (2001) care au grupat factorii explicativi ai părăsirii timpurii a școli 

în 6 categorii după cum urmează: 

1. Factori individuali, care se originează în caracteristicile specifice ale persoanei în cauză precum 

prezența la școală, performanța academică, sănătatea, angajarea și implicarea în activități școlare 

și academice, manifestarea de comportamente anti-sociale. 

2. Factori care țin de familie. În această categorie se includ variabile precum statusul socio-

economic al părinților, stilul parental de educație și îngrijire, compoziția gospodăriei și 

participarea părinților la activitățile școlare, capitalul social. 

3. Factori legați de grupul de prieteni / cunoscuți. În această categorie se poate vorbi de anturaj, 

influența prietenilor, a celor de aceeași vârstă. 

4. Factori caracteristici mediului școlar. În această categorie intră elemente precum calitatea 

predării și resursele la dispoziție, mărimea școlii, eficacitatea și echitatea politicilor și practicilor 

școlare, climatul școlar, implicarea profesorilor, segregarea școlară. 

5. Factori care țin de comunitate. Este vorba în acest caz de măsura în care elevii sunt afectați de 

proximitatea socială în care ei trăiesc sau efecte mai largi ale caracteristicilor sociale, economice 

și istorice ale comunității și vecinătății lor. Un element important în acest caz îl reprezintă rolul 

local jucat de condițiile pieței muncii în încurajarea sau descurajarea părăsirii timpurii a școlii.  

 

În cazul fiecăruia din acești factori operează anumite mecanisme care cresc riscul de părăsire 

timpurie a școlii în cazul anumitor categorii de elevi. Vom insista în cele ce urmează asupra acestor 

mecanisme și vom avansa un set de ipoteze de lucru pe care le vom folosi în cercetare pentru fiecare în 

parte. Urmăm în acest demers studiul realizat de Traag și VanDerVelden (2006).  
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1. Factori individuali 

Studiile anterioare au arătat că există un risc ridicat de părăsire timpurie a școlii în cazul băieților. 

Acest fapt se originează în socializarea diferită și dezvoltarea anumitor trăsături specifice sexului. Studiile 

au confirmat că elevii care manifestă agresivitate sporită/comportamente anti-sociale în primii ani de școală 

au o șansă mai mare de a părăsii școala ulterior (Audas și Willms, 2001).  Important în acest caz este și 

gradul în care elevii se implică în activități extrașcolare, fapt care coreleză pozitiv cu evitarea părăsirii 

timpurii a școlii. În condițiile în care caracteristicile elevului îl ajută să se integreze și să se simtă confortabil 

cu mediul școlar,  atunci riscul de părăsire a școlii este mai redus. Participarea școlară a elevului (în anumite 

dimensiuni specifice, vezi mai jos) este un alt element important în acest cadru - elevii performează bine în 

școala prin participare. Pot fi identificate  mai multe niveluri de participare (Finn și Rock, 1997). Cel mai de 

bază constă în respectarea regulilor școlii și ale clasei (de exemplu a ajunge la timp la școală, a nu vorbi în 

timpul orelor de predare, etc). Un alt nivel al participării constă în inițiativele elevului, gradul de entuziasm 

manifestat în procesul școlar. Aceast comportament crește nivelul performanței școlare și reduce riscul de 

părăsire a școlii. În fine, un al treilea nivel de participare constă în angajarea de activității extrașcolare 

(sportive, cluburi școlare, evenimente care au legătură cu școala, etc.) Participarea conduce și la 

identificarea cu școala, cu practicile și valorile acesteia, crește gradul de plăcere în a petrece timpul în 

spațiul școlar fapt care previne abandonul școlar (Audas și Willms, 2001). 

Abilităţile cognitive sunt un alt factor important pe care cercetările recente l-au pus în evidenţă ca 

având o importanţă crucială asupra şanselor de viaţă ale copiilor (Heckman, 1999, Bowles şi alţii, 2001, 

Esping-Andersen şi Mestres, Esping-Andersen, 2004), iar formarea acestora depinde de mediul familial, de 

capacitatea părinţilor de a contribui la formarea acestora, de calitatea educației preșcolare. Este foarte 

important de punctat așadar că abilitățile cognitive sunt o altă caracteristică individuală care explică 

covârșitor performanța școlară a elevului și reduce riscul abandonului școlar (Audas și Willms 2001). În 

perioada preşcolară copii îşi solidifică abilităţile cognitive şi motivaţia necesară pentru o bună performanţă 

şcolară; în lipsa dezvoltării acestora creşte probabilitatea abandonului şcolar şi scade şansa tranziţiei la 

niveluri educaţionale superioare. Aceste abilități sunt originate atât în înzestrarea nativă a copilului, dar se 

originează și în modelul de educație preșcolar și antepreșcolar, începând chiar din primii ani de viață. Este 

vital, din acest punct de vedere, ca elevii să beneficieze de pregătire și stimulare cognitivă încă din perioada 

preșcolarității. Lipsa unui mediu familial stimulativ pentru dezvoltare cognitivă, un bagaj lingvistic sărac și 

limitat fac ca elevul să se înscrie la start – în primul an de școală – cu un handicap foarte greu de recuperat 
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ulterior. Implicarea parentală în acest caz ia forma stilului de viață impus de familie preșcolarului și gradul 

în care acesta susține activitatea academică de mai târziu. Lareau (2003) a ilustrat acest fenomen prin 

termenul de “concerted cultivation” care sugerează idea că unii părinții oferă copilului oportunitatea de a 

merge la teatru, la diverse manifestări culturale, conversații constante în cuvinte laborioase și înzestrarea cu 

bagaj lingvistic extins (cuvinte mai abstracte, idei mai multe despre viață și lume, etc) și, prin asta, ajută și 

la dezvoltarea abilităților cognitive ale acestora, fapt ce se constituie ca un atu considerabil pentru succesul 

școlar de mai târziu și preîntâmpinarea riscului părăsirii premature a școlii. Elevii care posedă abilități 

cognitive ridicate au și o performanță școlară mai ridicată. Studiile au arătat de asemenea că rezultatele 

școlare modeste corelează semnificativ cu riscul mai ridicat de părăsire a școlii (Alexander et al., 2001, 

Ensminger și Slusarcick, 1992). 

În cazul grupurilor vulnerabile în fața fenomenului părăsirii timpurii a școlii, este necesară instituirea 

de măsuri de compensare a acestui „handicap social” originat în familie și în mediul deficitar de dezvoltare 

pe parcursul preșcolarității. Tot în familie sunt și germenii formării motivației elevului de a urma școala, de 

a învăța, nivelul aspirațional redus - alte caracteristici individuale relevante în procesul preântâmpinării 

părăsirii timpurii a școlii (Audas și Willms 2001). Putem adăuga în acest punct că nivelul aspirațional mai 

este influențat și de așteptările cadrelor didactice, dar și de caracteristicile rețelei sociale dezvoltate de elev. 

Spre exemplu, dacă individul interacționează uzual cu indivizii cu nivel aspirațional redus, este foarte 

probabil ca individul să internalizeze la rândul lui un nivel aspirațional redus. Dacă în schimb socializează 

cotidian cu indivizi cu așteptări ridicate, el va putea trece peste nivelul de asteptare redus indus de familie. 

Aici intervine rolul segregării: dacă un individ cu nivel aspirațional redus în familia de origine se 

socializeaza cu acelasi tip de indivizi, va rezulta o motivatie scazuta pentru continuarea studiilor. Daca in 

schimb individul se socializeaza cu diversi indivizi cu nivel de asteptare si aspirații diverse, el își va putea 

construi un alt fel de motivatie de continuare a studiilor. 

Ipotezele care emerg în acest caz sunt ușor de anticipat: băieții, precum și elevii cu abilități cognitive 

mai reduse sunt mai predispuși abandonului școlar.  Un grad de participare și identificare școlară mai ridicat 

(respectarea regulilor școlare, absenteism scăzut, implicare în activități extrașcolare, etc) reduce riscul 

abandonului școlar. De asemenea elevii care părăsesc timpuriu școala performează mai slab în școală și au 

un nivel mai redus de motivație școlară. Segregarea școlară accentuează elementele de factură individuală 

care predispun la părăsire timpurie a școlii. 
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2. Factori familiali 

În mod cert familia joacă un rol cheie în procesul de evitare a părăsirii timpurie a școlii. 

Caracteristicile familiei sunt esențiale în determinarea succesului școlar al elevului și, în efect mai larg, în 

reușita socială a adultului de mai târziu. Capitalul familial poate lua trei forme distincte: capitalul 

financiar/economic (resursele materiale ale familiei), capitalul uman (nivelul de educație și cunoștințe, 

ocupația) și capitalul social/cultural (norme, valori, expectanțe vizavi de relația cu copilul, necesitate 

implicării în educația acestuia, etc.) (Coleman, 1988, Traag și VanDerVelden, 2006, Esping-Andersen şi 

Mestres). Elementele care accentuează riscul părăsirii timpurii a școlii sunt statusul socio-economic scăzut, 

structura familiei  - familiile mono-parentale sau cele numeroase, cu mulți copii predispun elevul la un risc 

ridicat de părăsire a școlii, la fel statutul de șomer al unuia sau al ambilor părinți.  

Capitalul economic al familiei are o influență covârșitoare asupra riscului de părăsire timpurie a 

școlii, lucru evidențiat de studii anterioare. Acest fapt este corelat cu importanța educației acordată în 

familie. Astfel, familiile în care costul educației este foarte ridicat raportat la resursele deținute și există 

percepția că beneficiile sociale ale investiției în educație (beneficii care pot lua nu numai forma monetară, 

dar și forme simbolice, mândria de a avea un copil cu rezultate școlare bune, rușinea de a avea un copil 

repetent, etc) sunt scăzute, premisa pentru părăsirea școlii de către copil este ridicată. Studiile asupra 

populației roma au arătat că multe familii optează pentru a nu trimite copilul la școală datorită incapacității 

de a plăti transportul la școală (Surdu, Vincze și Wamsiedel, 2011), haine, mâncare pentru hrana copilului. 

În plus, capitalul economic permite familiei să asigure bunurile necesare unei educații adecvate elevului 

precum cărți, caiete, etc. Duncan (1998) a găsit o corelaţie semnificativ pozitivă între sărăcia familiei 

copilului în primii ani de viaţă şi succesul de mai târziu al acestuia. Trebuie făcută precizarea că relaţia 

dintre statusul părinţilor şi performanţa şcolară variază între ţări, la o extremă situându-se Germania, Marea 

Britanie şi Statele Unite ale Americii (cea mai puternică relaţie, deci performanţă şcolară înalt dependentă 

de statusul părinţilor, ceea ce înseamnă mai departe egalitate de şanse redusă) şi la cealaltă extremă ţările 

nordice – Suedia, Norvegia şi Danemarca, alături de Olanda - care manifestă o mobilitate socială 

semnificativ mai ridicată (Danemarca manifestă cea mai scazută relaţie între educaţia parentală şi şansele 

copilului de a atinge un nivel ridicat de educaţie) (Esping-Andersen, 2004). Diferenţa între grupul ţărilor 

nordice (plus Olanda) şi Germania, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii se poate explica în primul 
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rând prin diferenţele de venit între familii
9
, prin nivelul diferit al investiţiilor în educaţie şi grad diferit al 

eforturilor pentru a asigura egalitate de şansă în educaţie. România este, din punct de vedere al inegalităţilor 

sociale şi al investiţiilor pentru asigurarea egalităţii de şanse în educaţie, mai apropiată de modelul anglo-

saxon decât de cel al ţărilor nordice.  

În acest cadru lansăm ipoteza că elevii care dispun de o situaţie familială materială mai bună prezintă 

un nivel de performanţă şcolară mai ridicat; de asemenea estimăm că elevii care provin din familii cu capital 

economic redus au și o rată mai ridicată de părăsire a școlii. Acest fapt este accentuat de valorizarea redusă a 

educației. Mai mult, resursele familiei se manifestă şi în capacitatea de a asigura meditaţii particulare 

elevului. Logic anticipăm că un număr mai mare de meditaţii particulare la care elevulul participă generează 

un nivel sporit al performanţei şcolare a acestuia și un risc mai redus de abandon școlar. 

Statusul educațional este expresia cea mai semnificativă a capitalului uman al familiei și este una din 

caracteristicile familiale determinante ale riscului de părăsire timpurie a școlii și reușitei școlare
10

. Cercetări 

minuţioase în spaţiul occidental au arătat că statusul educaţional ridicat parental creşte probabilitatea 

elevului de a obţine la rândul lui o performanţă şcolară ridicată (vezi Esping-Andersen, 2004, DiMaggio, 

1992, Graaf şi Ganzeboom, 1993). Abilităţile părinţilor de a „naviga” în cadrul sistemului educaţional, de a 

sprijini copilul şi a gestiona relaţia cu şcoala pentru succesul şcolar al acestuia reprezintă o variabila 

semnificativă în explicarea şanselor de viaţă (Erikson şi Jonsson, 1996). În spatele acestei relații se află un 

mecanism generativ specific pentru că mare parte a investiției în educația elevului se realizează în familie, 

în spațiul domestic privat, acasă. Evident aici suportul acordat elevului este diferențiat, cu un plus pentru 

elevii cu norocul de a avea părinți şi resurse educaționale mai mari, familiarizați mai în detaliu cu 

expectanțele și provocările specificului școlar. Ipoteza care se impune în acest cadru este că elevii ai căror 

părinți au un status educațional scăzut sunt și mai predispuși la a părăsi timpuriu școala. 

Capitalul cultural al familiei este un alt aspect relevat ca important în literatura de specialitate pentru 

fenomenul părăsirii timpurii a școlii (Bourdieu and Passeron 1977; Dimaggio 1982). Conceptul de capital 

cultural a fost lansat de Bourdieu şi înțeles ca ‘instrumente pentru însuşirea de bunăstare simbolică definită 

social ca fiind demnă de a fi căutată şi deţinută’ (Bourdieu în DiMaggio, 1982). Ipoteza lui Bourdieu a fost 

că elevii care posedă capital cultural ridicat interacționează mai uşor cu profesorii şi se adaptează în general 

                                                 
9
 Societăţile anglo-saxone sunt mult mai inegalitare decât cele nordice. Coeficientul Gini este o expresie a gradului de inegalitate 

socială a unei societăţi. 
10

 Fapt valabil cel puțin în România deoarece unele studii au arătat că unele țări precum Suedia sau Danemarca au reușit să 

dizloce acest “flux constant”  al moștenirii culturale, copii având - indiferent de stratul social din care provin - șanse relativ egale 

de reușită. 
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mai bine mediului academic obţinând în consecinţă şi rezultate şcolare mai bune. Copii proveniți din familii 

aparținând elitei culturale sunt mult mai familiarizați cu expectanțele și uzanțele școlare, se adaptează mai 

facil regulilor și mediului informal care caracterizează școala, mediu care este mult mai conectat elitei 

culturale și mai îndepărtat de cultura populară. Este firesc să amintim aici și faptul că elevii romi care 

folosesc în primii ani de viață în familie limba romani au un dezavantaj semnificativ în procesul de adaptare 

școlară. Scoala reproduce inegalitatile sociale și din cauza faptului că limbajul dominant este cel al elitelor 

și nu cel al grupurilor vulnerabile (din care minoritatea roma face parte în acest caz). Problema limbajului și 

a limbii are o relevanță în cazul elevilor romi având în vedere că uneori separarea / segregarea școlară e 

cauzată de “necunoașterea limbii oficiale”. Percepând mediul școlar ca unul străin, nefamiliar, copii 

proveniți din familii cu o cultură „populară” (cum este și cazul copiilor aparținând grupurilor vulnerabile, 

inclusiv cei din familiile rome, care evident au fost socializați într-un univers simbolic cultural diferit de cel 

al elitei culturale) au și un risc mai ridicat de a nu se simți bine în școală, de a avea performanțe școlare 

scăzute și de a părăsi timpuriu școala. În această linie de gândire DiMaggio (1982) a găsit un efect 

semnificativ al capitalului cultural asupra succesului şcolar al studenţiilor, controlând caracteristicile 

familiei; este plauzibil un efect similar al capitalului cultural asupra succesului şcolar al copiilor în traseul 

pre-universitar. Aceste consideraţii susţin asociaţia lansată anterior între efectul statusului educaţional al 

părinţilor asupra performanţei şcolare şi sugerează că accesul elevilor la oportunităţi şi resurse de dezvoltare 

culturală, cum ar fi cărţile, şi utilizarea acestora este un factor care dezvoltă capitalul cultural şi în 

consecinţă generează performanţă şcolară și reduce riscul părăsirii timpurii a școlii. Dotarea extinsă a 

bibliotecii locuinţei elevului şi frecvenţa cu care lecturează cărţi în afara manualelor din programa şcolară 

generează o performanţă şcolară superioară. Tot în aceeaşi linie, frecvenţa cu care participă la evenimente 

culturale –teatru, spectacole culturale – este un element care favorizează o performanţă şcolară ridicată și 

reducerea riscului de părăsire timpurie a școlii. Ipoteza care emerge în acest caz este că acei copii proveniți 

din familii cu un capital cultural diferit de cel al elitei culturale majoritare (cultura populară) sunt mai 

predispuși riscului de a părăsi timpuriu școala. 

Am discutat deja în altă secțiune problema legată de capitalul social și importanța acestuia pentru 

acumularea educațională a elevului. Interacțiunea profundă și sistematică dintre părinte și copil este un 

element care facilitează transmiterea de resurse (cunoștințe, informații, cogniții) care pot fi utilizate pentru o 

mai bună performanță în școală. Un deficit de interacțiune este manifestat în cazul familiilor monoparentale 

sau a celor în care unul din părinți sau ambii nu se află temporar în gospodăria copilului (de exemplu 
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emigrați la muncă, un fenomen frecvent azi în România). Anticipăm de aceea că elevii care provin din 

familii monoparentale sau în care unul sau ambii  părinți lipsesc temporar de acasă au șanse mai mari de a 

obţine rezultate şcolare mai slabe sau de a părăsi școala comparativ cu elevii proveniţi din familii în care 

ambii părinți se găsesc acasă. În consecință ipotezele noastre sunt că elevii care provin din familii 

monoparentale, precum și elevii care provind din familii în care un părinte sau ambii lipsesc temporat 

manifestă un risc mai mare de a părăsi timpuriu școala. În analiza acestei ipoteze vom avea în vedere și 

situațiile în care elevii din eșantionul nostru au frați mai mari în gospodărie și  pot beneficia de sprijinul lor 

pentru a-și îmbunătății performanțele scolare. 

Studiile anterioare au pus în lumină și rolul jucat de implicarea parentală în educația elevului, ca o 

reflecție a caracteristicilor familiale. De exemplu un părinte care a acumulat un nivel educațional mai ridicat 

se poate ghida mai ușor în “puzzle-ul” școlar, înțelege mai adecvat importanța și relevanța educației pentru 

succesul de mai târziu, și de aici putem presupune că acesta este mai implicat în activitatea școlară a 

copilului său. Practic inegalitatea de status familial a copiilor se reflectă și în inegalitatea de implicare în 

activitatea școlară din partea părinților iar sistemul educațional din România nu pare a reuși să compenseze 

inegalitatea școlară – asupra nuanţelor participării părinţilor în activitatea şcolară vezi: Theodorou, 2007, 

Smit, Driessen, Sluiter & Sleegers, 2007, Sheridan, & Kratochwill, 2007, Epstein, 1996, Ivan, 2010. Ne 

așteptăm în acest cadru ca implicarea parentală să fie mai redusă în cazul familiilor elevilor din grupuri 

vulnerabile (în special romi) și aceasta să coreleze cu un risc mai ridicat de părăsire timpurie a școlii. 

3. Factori legați de grupul de prieteni/cunoscuți  

În această categorie se includ anturajul, influența prietenilor, a celor de aceeași vârstă. Deși această 

categorie de factori a primit o atenție mai degrabă limitată în literatura de specialitate, ne propunem să 

abordăm și acest versant în studiul de față. Adolescenții își extrag în anumită măsură sensul autoevaluării 

meritelor proprii din rețeaua de prietenii și își ajustează comportamentul pentru a se potrivi cu aceștia 

(Audas și Willms, 2001). Poate fi vorba în acest caz și de o subcultură a grupului care se manifestă asupra 

elevilor și poate influența legătura cu școala. Studiile au arătat că elevii care au un prieten care a părăsit 

școala prematur au un risc mai ridicat de a ajunge în aceeași situație (Ellenbogen și Chamberland, 1997). În 

studiul de față vom testa și relația dintre rețeaua de prieteni a elevilor intervievați și fenomenul de părăsire 

timpurie a școlii. 
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4. Factori caracteristici mediului școlar 

Printre factorii de acest tip putem enumera elemente precum calitatea predării și resursele la 

dispoziția școlii, mărimea școlii, eficacitatea și echitatea politicilor și practicilor școlare, climatul școlar, 

implicarea profesorilor. În perimetrul familial există o marjă redusă de intervenție publică pentru a asigura 

un suport egal pentru toți elevii. Însă o altă parte a educației copilului se produce în mediul extrafamilial, la 

școală. Aici este locul de întâlnire publică a bagajului familial cu expectanțele formale ale educației școlare. 

Unele teorii, așa cum am văzut, arată faptul că tratamentul primit de elevi nu este egal în acest spațiu, fiind o 

reflecție a formării preșcolare inițiale în familie (Bourdieu). Însă, chiar dacă ar fi așa, esențial este faptul că 

în acest spațiu există un loc de intervenție publică extins, se poate milita așadar cu șanse de reuşită pentru 

tratament nediscriminatoriu pentru toți elevii (Audas și Willms 2001). Participarea și implicarea părinților în 

activitatea școlară, monitorizarea permanentă a evoluției elevilor și colaborarea permanentă cu cadrele 

didactice pentru conlucrarea la asigurarea succesului performanței educaționale a elevului sunt dimensiuni 

vitale în acest cadru. Unele studii empirice occidentale au evidențiat rolul jucat de condiţiile oferite de şcoli 

şi mediul şcolar pentru performanţa şcolară. Astfel, Cortens şi Dronkers (2004) au arătat, folosind datele 

PISA
11

, că şcolile private independente sunt mai eficace pentru elevii care provin din familiile largi sau din 

cele cu un status scăzut decât şcolile private care depind de sprijinul guvernamental. Alte studii au arătat 

faptul că variabile precum gradul de heterogenitate al școlii (numărul de niveluri de educație în școală), tipul 

zonei în care școala se găsește și proporția studenților de etnie minoritată sunt alte variabile relevante pentru 

fenomenul părăsirii timpurii a educației (Traag, van der Velden, 2006, Bryk și Thum, 1989). Adaptând la 

cazul României și având în vedere faptul că s-a dovedit că elevii din mediul rural au mai puține șanse de a 

acumula un stoc educațional ridicat (Voicu şi Vasile, 2009) putem lansa ipoteza că în şcolile din mediul 

rural se manifestă mai pregnant o rată ridicată de părăsire timpurie a școlii comparativ cu şcolile din mediul 

urban
12

. Însă cel mai important aspect pentru cazul României și pentru elevii aparținând minorității roma 

este testarea efectului segregării școlare asupra ratei de părăsire timpurie a școlii. Fenomenul segregării 

școlare pe criteriul etnic este de importanță fundamentală în România și a fost documentat de studii 

                                                 
11

 Studiul PISA (Programme for International Student Assesment)  este un studiu complex ce constă în realizarea unui sondaj şi a 

unui test în rândul elevilor din mai multe ţări care furnizează date privind perfomanţele elevilor în a folosi cunoştinţele şcolare şi 

date privind mediul şcolar, familial şi social în care aceştia trăiesc. 
12

 Totuși un studiu a arătat pe datele INS că în perioada 1997-2000 rata abandonului școlar a fost mai ridicată în mediul urban față 

de mediul rural în învățământul obligatoriu (Jigău, Surdu, 2002). Avem totuși rezerve față de acest rezultat în prezent, una din 

explicațiile acestei situații fiind poate tocmai faptul că școlile de nivel liceal sunt mai numeroase în mediul urban iar odată cu 

creșterea în nivelul de studii ne putem aștepta natural ca rata abandonului școlar să crească. Deci, abandonul mai mare în mediul 

urban ar putea fi determinat de chiar ponderea mai mare în mediul urban a elevilor de nivel liceal obligatoriu (clasele IX –X). 
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pertinente (Jigău și Surdu, 2002, Surdu, 2008). Deși obiectul studiului nu a fost identificarea acestui 

fenomen și analiza lui
13

 totuși am urmărit și variația anumitor variabile fundamentale în funcție de ponderea 

elevilor romi în școală. Un studiu anterior a indicat faptul că școlile cu pondere mai mare a elevilor romi 

manifestă o implicare parentală mai redusă (Ivan, 2010); de asemenea s-a arătat că în școlile cu pondere 

ridicată de elevi romi dotările materiale și umane (laboratoare, computere, gradul de profesionalizare a 

cadrelor didactice, etc.) sunt mai reduse (Duminică și Ivasiuc, 2011). De aceea ne așteptăm ca în școlile 

unde ponderea elevilor romi este mare și condițiile mediului școlar să fie mai precare.  

O posibilă explicaţie a creşterii egalităţii de şanse în cazul ţărilor nordice – așa cum studiile au 

evidențiat și am amintit deja (Esping-Andersen, 2004) -  se găseşte şi în extinderea îngrijirii instituţionale a 

copiilor (creșe, grădiniţe) în primii ani de viaţă în condiţiile în care majoritatea mamelor lucrează. Astfel a 

avut loc un gen de egalizare a calităţii îngrijirii copiilor în primii ani de viaţă şi în consecinţă o egalizare a 

procesului de formare a abilităţilor cognitive receptat de copii acestor ţări (Esping-Andersen, 2004). Așadar 

un punct fundamental în explicarea şanselor de viaţă şi o armă redutabilă pentru a sparge „fluxul constant” 

se regăseşte în modalitatea în care este aşezată fundaţia unei dezvoltării solide a abilităţilor cognitive ale 

copiilor în perioada preșcolară (Esping-Andersen şi Mestres). Lansăm astfel ipoteza că pregătirea 

preșcolară, formală, în grădiniță, reduce riscul de părăsire timpurie a școlii – cu cât elevii au urmat grădinița 

mai mulți ani, cu atât riscul de părăsire timpurie a școlii este mai mare. Ca un corolar ne așteptăm ca elevii 

roma să fi beneficiat de un număr mai redus de ani de pregătire preșcolară în grădinițe – cauzele sunt 

multiple, originate în condițiile sociale dificile și au fost puse în evidență de studiile de specialitate (de 

exemplu EUMAP, 2007). Trebuie să avem în vedere și modul în care funcționează în România sistemul 

educației preșcolare. Pe de o parte, aceasta nu este de facto gratuită și, prin urmare, copii din grupuri 

vulnerabile sunt dezavantajați. Mai mult, în momentul în care acești copii merg la școală, acest dezavantaj 

crește, în practica configurarea claselor luând în calcul pregătirea pre-școlara. Aceasta practica nu 

stimuleaza un sistem educational egalitarian, care ofera șanse egale copiilor. 

Un alt punct de discutie despre sistem ar fi cel privind educația și școala incluzivă. Atat timp cat date 

despre grupul etnic de proveninenta nu sunt prezentate în mod oficial la școala (curricula și alte practici) 

este evident ca scoala este un mediu nefamiliar. Mai mult, dispretul pentru cultura si practici din randul 

comunitatii combinat cu anumite prejudecati reflectate în cultura majoritara și cea a scolii conduc la situatia 

                                                 
13

 Segregarea școlară este întâlnită atunci când există o pondere mai mare a elevilor romi în școală raportat la ponderea lor reală în 

comunitate; există segregare școlară și atunci când elevii romi sunt concentrați mai degrabă în anumite clase, nu distribuiți 

echitabil, proporțional, în toate clasele. 
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în care copii romi percep mediul scolar ca fiind unul ostil identitatii lor etnice. Din acest punct de vedere, 

educatia și scoala nu sunt incluzive. Opțiunile în fata carora se gasesc minoritarii romi sunt acelea de 

respingere a scolii sau de asimilare. Relevanța etnică este în acest demers un concept foarte important avand 

in vedere caracterul  asimilaționist al scolii. Pentru comunitatea de romi, un elev rom care termina cu succes 

educația liceală sau universitară dar își neagă  apartenența etnică, acel copil nu este “de succes”. De aceea în 

studiu vor fi abordate și aspecte privind gradul în care școala promovează elemente de cultură identitară. 

5. Factori originați în  comunitatea de origine.  

Unele studii au încercat să testeze şi rolul pe care l-ar putea avea mediul social în care copilul se 

naşte, trăieşte şi învaţă în influenţarea şanselor de viaţă. Mediul social este un termen larg care poate 

cuprinde proximitatea locuinţei copilului, specificul cartierului unde acesta trăieşte, reţelele sociale şi 

uşurinţa cu care informaţia circulă, gradul de activism social sau civic al populaţiei sau, mai general, 

capitalul social care caracterizează o comunitate. Este vorba în acest caz de măsura în care elevii sunt 

afectați de proximitatea socială în care ei trăiesc, de caracteristicile sociale, economice și istorice ale 

comunității și vecinătății lor. Un element important în acest caz îl reprezintă rolul local jucat de condițiile 

pieței muncii în încurajarea sau descurajarea părăsirii timpurii a școlii. Unele studii au ajuns la concluzia, pe 

baza de evidențe empirice, că există o legătură între specificul cartierului unde trăieşte copilul şi dezvoltarea 

acestuia. Specificul cartierului a fost definit prin proporţia familiilor cu venit scăzut şi proporţia familiilor cu 

venit ridicat, iar dezvoltarea copilului a fost caracterizată prin indicatori legaţi de IQ-ul copilului, proporţia 

de naşteri în rândul adolescenţilor şi abandonul şcolar. Efectul specificului cartierului s-a menţinut chiar şi 

după ce au fost ţinute sub control caracteristicele familiei (Brooks-Gunn, 1993). Alte studii, dimpotrivă, au 

tras concluzia opusă, anume inexistenţa unei influenţe semnificative a ambianţei de cartier asupra statusului 

socio-economic de mai târziu al copilului (Solon şi alţii, 2000). Totuşi autorii au menţionat că rezultate lor 

se pot datora atât faptului că realmente mediul de cartier nu îşi pune amprenta asupra succesului ulterior al 

copilului, dar şi faptului că specificul cartierului nu a fost adecvat operaţionalizat şi măsurat. În România s-a 

evidenţiat faptul că elevii din mediul rural au şanse mai reduse de a urma o facultate comparativ cu cei din 

mediul urban (Voicu şi Vasile, 2009). Ne așteptăm în consecință ca elevii care provind din mediul rural să 

manifeste un risc mai ridicat de părăsire timpurie a școlii și valorizarea educației de către persoane din 

comunitatea de proveniență (altele decât cele din familie) să influențeze apetența elevilor de a continua 

școala. 
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Tipuri de studii derulate privind părăsirea timpurie a școlii  

Este oportun să menționăm în acest cadru tipuri de studii reprezentative identificate în literatura de 

specialitate privind părăsirea timpurie a școlii. Spunem acest lucru pentru că fenomenul a primit înțelegeri 

operaționale specifice – așa cum am descris mai sus - și în general studiile s-au pliat pe obiectivele practice 

ale cercetătorilor. În plus trebuie precizat că trecerea în revistă a acestor studii a creat premisa alegerii unei 

variante oportune pentru cercetarea de față. Conform unei sinteze realizate în anul 2001 (Audas și Willms, 

2001), studiile derulate asupra fenomenului părăsirii timpurii a școlii pot fi grupate în următoarele categorii: 

1. Studii longitudinale (tip panel, același eșantion fiind investigat în momente de timp diferite) sau 

transversale (de ex. sondaje de opinie realizate la un anumit moment, fără continuare ulterioară) care 

au examinat abandonul școlar pe baza unor date reprezentative culese la nivel național. Astfel de 

studii au permis estimarea numărul persoanelor aflate în risc de abandon școlar și dimensiunea 

fenomenului. Exemple: Rumberger(1983), Whelage and Rutter (1986), Barrington și Hendricks 

(1989), Crane (1991), Bădescu și alții, 2007, Fleck și Rughiniș (2008), Dumincă și Ivasiuc (2011), 

Surdu, Vincze și Wamsiedel (2011). 

2. Un alt tip de studii care s-au focalizat asupra părăsirii timpurii a școlii au dezvoltat modele statistice 

multinivel care au permis identificarea efectelor la nivel individual, pe de o parte, și a efectelor la 

nivelul școlii, pe de altă parte. În cadrul acestor studii a putut fi identificat cu acuratețe efectele 

atribuibile situației specifice a tinerilor și efectele originate mai degrabă în școlile/instituțiile în care 

aceștia învățau. Exemple: Bryk și Thum (1989), Rumberger și Thomas (2000). 

3. O altă categorie de studii au fost cele experimentale în care au fost examinate aspecte particulare ale 

abandonului școlar. Acestea au folosit mai degrabă eșantioane mici, nereprezentative. Sunt 

asemănătoare mai degrabă studiilor de factură calitativă însă au avut la dispoziție un număr suficient 

de mare de cazuri pentru a putea totuși opera și anumite analize statistice. Aceste studii sunt 

importante prin perspectivele noi deschise asupra temei în discuție. Exemple: Ensminger și 

Slusarcick (1992),  Ellenbogen și Chamberlain (1997). 

4. Studiile calitative reprezintă cea de a patra categorie de cercetări realizate asupra fenomenului 

părăsirii timpurii a școlii. Acestea au utilizat interviuri în profunzime sau focus grupuri și sunt 

importante deoarece permit sondarea în profunzime a participării școlare a elevilor, motivațiile și 
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valorile acestora. Exemple de astfel de studii: Fine (1986), Tanner, Krahn și Hartnagel (1995), Voicu 

(coordonator) (2010). 

 

În ceea ce ne privește, având în vedere și cadrul în care studiul s-a derulat și obiectivele proiectului 

din care acest studiu face parte am optat pentru un studiu combinat care va conține atât o dimensiune 

cantitativă, derulată sub forma unui studiu longitudinal (același eșantion de elevi intervievat în două 

momente de timp diferite, anul I și anul III al derulării proiectului) cât și o dimensiune calitativă sub forma 

unor focus grupuri derulate cu părinți ai elevilor care au părăsit școala.  

Studiul pe care l-am propus aici își propune tocmai abordarea integrată a tuturor aspecte explicative 

ale părăsirii timpurii a școlii, dar dintr-o perspectivă nouă, complementară studiilor anterioare derulate în 

România pe aceeași temă. Dacă până acum studiile cantitative din această categorie au pornit de la 

eșantioane extrase din populația generală (cu stratificare pornind de la comunități de populație roma), în 

acest studiu am orientat focalizarea asupra școlii, arena unde are loc achiziția educațională. Eșantioanele de 

respondenți intervievați au fost selectate pornind de la elevi cuprinși în școli (au fost intervievați atât elevi, 

dar și părinții lor) în manieră comparativă – un eșantion de elevi romi, unul de elevi neromi, ”în oglindă”, în 

aceleași școli în care există o pondere semnificativă de elevi romi (minim 5-10%). Metoda de identificare a 

elevilor romi a fost heteroidentificarea prin concursul profesorilor. A fost folosit și un al treilea eșantion 

pentru comparație compus din elevi (și părinții acestora) care au fost înscriși în școlile incluse în eșantion 

dar au părăsit școala sau sunt în risc ridicat de a o face. Metologia cercetării în detaliu este prezentată în 

secțiunea aferentă.  

 

Metodologia cercetării 

OBIECTIVE ALE CERCETĂRII 

 Identificarea riscului părăsirii timpurii a școlii de către elevii din grupuri vulnerabile (în special 

romi) comparativ cu restul elevilor la nivelul educației  gimnaziale având în vedere indicatori care 

predispun la părăsirea timpurie a școlii; 

 Evidențierea mecanismelor explicative ale părăsirii școlare timpurii în rândul elevilor din gimnaziu 

(clasele V-VIII), cu accent special pe grupurile vulnerabile (în special romi); 

 Identificarea șanselor de succes a elevilor romi din gimnaziu în accederea la liceu și descrierea 

mecanismelor explicative ale acestei situații.   
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Universul cercetării: În vederea atingerii obiectivelor descrise mai sus cercetarea s-a derulat în rândul 

populației de elevii și părinții din unități școlare din mediul urban și rural din regiunile Centru, Nord-Est si 

Sud-Muntenia din România care includ nivel gimnazial  (clasele V-VIII), în care ponderea copiilor romi 

este de semnificativă (minim 5-10%).  Aceasta a constituit și populația țintă a studiului subdivizată în 3 

categorii: elevii romi (respectiv părinții acestora), elevi neromi (respectiv părinții acestora) elevi care au 

părăsit timpuriu școala (nu au frecventat în ultimele 4 săptămâni anterioare studiului școala) /sau cu minim 

20 de absențe nemotivate
14

 (respectiv părinții acestora). Pentru fiecare grup țintă a fost selectat un eșantion 

de persoane intervievate după o procedură prestabilită.  

Metoda de cercetare: sondaj pe bază de chestionar adresat elevilor selectați în eșantion completat face-to-

face de către operatori de interviu special instruiți în acest sens. 

Instrument de cercetare: chestionar individual aplicat ”față în față” de operatori special instruiți. 

Eșantionare sondaj elevi: 

Studiul a folosit un model de eşantionare probabilista, stratificată bistadial în cazul selecției elevilor romi / 

neromi. Alegerea elevilor care au părăsit timpuriu școala a fost realizată de către operatorii de interviu din 

comunitatea din proximitatea școlii, aceștia fiind identificați în baza discuției cu profesori și elevi din școlile 

incluse în studiu. Sondajele au fost organizate în sistem panel (un prim val în anul I de derulare al 

proiectului și valul secund în anul III al proiectului, folosind același eșantion de elevi) pentru a urmări 

longitudinal evoluția elevilor din eșantion și pentru a compara rata părăsirii școlare din momentul valului I 

până în momentul valului II al cercetării în rândul elevilor incluși în eșantion.  

Eşantioane folosite 

 

VAL I 

 Elevi romi (și părinții / turorii acestora): 700 de subiecți 

 Elevi ne-romi (și părinții / turorii acestora): 632 de subiecți,  

 Elevi în risc de părăsire timpurie școala - (și părinții / turorii acestora): 299 de elevi. 

  

VAL II 

 Elevi romi (și părinții / turorii acestora): 699 de subiecți 

 Elevi ne-romi (și părinții / turorii acestora): 630 de subiecți,  

                                                 
14

 Inițial ne-am propus să selectăm în eșantionul de elevi care au părăsit timpuriu școala doar pe aceia nu au frecventat în ultimele 

4 săptămâni anterioare studiului școala. Pe parcursul derulării studiului operatorii  au întâlnit multe cazuri de școli unde nu a putut 

fi realizat efectiv numărul programat de interviuri cu elevi încadrați în definiția propusă inițial pentru situația de părăsire a școlii; 

astfel am lărgit categoria elevilor care au părăsit școala cu categoria elevilor în risc ridicat de părăsire a școlii datorită unui număr 

de minim 20 de absențe nemotivate. Astfel am obținut pentru comparație un eșantion de elevi care au părăsit școala sau cu risc 

ridicat de a o face în perioada ulterioară studiului. Rezultatele ulterioare au arătat întemeierea deciziei noastre. 
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 Elevi în risc de părăsire timpurie școala - (și părinții / turorii acestora): 299 de elevi. 

 

Eroare maximă tolerată:   

- Elevi/părinți romi, respectiv neromi: +/- 3,9 % la un nivel de probabilitate de 95%. 

- Elevi care au părăsit timpuri școala/părinți: acest eșantion nu are reprezentativitate calculabilă având 

în vedere faptul că alegerea elevilor nu a fost randomizată și nici stratificată – nu există date pentru a 

fundamenta un asemenea eșantion. Acest eșantion a permis însă analize comparative în raport cu 

eșantioanele reprezentative de elevi romi/neromi selectate în cercetare.  

 

Perioada de colectare a datelor:  

Datele din valul I al studiului au fost colectate în perioada aprilie – mai 2011 prin chestionar aplicat față în 

față în școală sau la domiciliul subiecților intervievați.  

Datele din valul II al studiului au fost colectate în perioada aprilie – mai 2013 prin chestionar aplicat față în 

față în școală sau la domiciliul subiecților intervievați. 

Studiu derulat a avut două componente: cercetare calitativă și cercetare cantitativă.  

 

CERCETARE CALITATIVĂ 

A constat în realizarea a: 

A. 3 focus grupuri în localitățile Șoldanu  (Călărași), Frumușani (Călărași) și Vlașca (Ialomița) cu 

părinți/persoane care au în grijă elevi de etnie roma care au părăsit școala. 

B. 10 interviuri cu elevi care au părăsit școala/părinți ai acestora în localități din regiunile acoperite de 

proiect. 

 

CERCETARE CANTITATIVĂ 

 

A constat în realizarea de sondaje de opinie în rândul elevilor de gimnaziu și părinților acestora din județele 

incluse în regiunile din România acoperite de proiect: Centru, Nord-Est si Sud-Muntenia. Sondajele au fost 

realizat în rândul următoarele grupuri țintă: 

- Elevi romi, respectiv părinții acestora; 

- Elevi neromi, respectiv părinții acestora; 
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- Elevi care au părăsit timpuriu școala / sau cu minim 20 de absențe nemotivate la momentul studiului, 

respectiv părinții acestora. 

Pentru fiecare grup țintă a fost selectat un eșantion de persoane intervievate. Au fost culese de asemenea 

date la nivel de școală. Sondajele au fost organizate în sistem panel (un prim val în anul I de derulare al 

proiectului, și valul secund în anul III al proiectului, folosind același eșantion de elevi), pentru a urmări 

longitudinal evoluția elevilor din eșantion, comparând rata părăsirii școlare din momentul valului I al 

cercetării până în momentul valului II al cercetării în rândul elevilor incluși în eșantion. Valul II al cercetării 

este prognozat a se derula în ultimul an de derulare al proiectului (2012/2013).  

Eşantioane folosite:  

- Elevi romi (părinții acestora): 700 de subiecți, reprezentativ pentru populaţia țintă de elevi romi din 

județele acoperite de proiect (regiunile Centru, Nord-Est si Sud-Muntenia). 

- Elevi ne-romi (părinții acestora): 632 de subiecți, reprezentativ pentru populaţia țintă de elevi ne-

romi din județele acoperite de proiect (regiunile Centru, Nord-Est si Sud-Muntenia). 

- Elevii care au părăsit timpuriu școala (nu au frecventat în ultimele 4 săptămâni anterioare studiului 

școala sau au minim 20 de absențe nemotivate) (părinții acestora): 299 de elevi. 

Eroare maximă tolerată:   

- Elevi/părinți romi, respectiv neromi: +/- 3,9 % la un nivel de probabilitate de 95%. 

- Elevi care au părăsit timpuri școala/părinți: acest eșantion nu are reprezentativitate calculabilă având 

în vedere faptul că alegerea elevilor nu a fost randomizată și nici stratificată – deoarece nu există 

date oficiale privind distribuția elevilor care au părăsit școala la nivel gimnazial în categorii socio-

demografice relevante și în plus nu există un cadru pentru identificarea în teren a acestora astfel încât 

să poată fi realizată selecție aleatoare. Acest eșantion însă permite analize comparative în raport cu 

eșantioanele reprezentative de elevi romi/neromi selectate în cercetare.  

 

Eșantionare sondaj elevi: 

Studiul a folosit un model de eşantionare probabilista, stratificată bistadial în cazul selecției elevilor romi / 

neromi. Alegerea elevilor care au părăsit timpuriu școala a fost realizată de către operatorii de interviu din 

comunitatea din proximitatea școlii, aceștia fiind identificați în baza discuției cu profesori și elevi din școlile 

incluse în studiu. 

Metoda de cercetare: sondaj pe bază de chestionar adresat elevilor selectați în eșantion completat face-to-
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face de către operatori de interviu special instruiți în acest sens. 

Instrument de cercetare: chestionar individual. 

 

Eșantionare 

Alegerea eşantionului:  

Alegerea eșantionului de elevi romi, respectiv neromi a fost realizată probabilist, stratificat în două stadii. În 

primul stadiu s-a stabilit numărul de școli din fiecare strat care vor face parte din eșantion și a fost realizată 

selecția aleatoare a școlilor din eșantion. Stratificarea populației țintă s-a realizat în acest stadiu în funcție de 

două criterii: mediul de rezidență (urban/rural) în care se găsește școala unde învață elevul și județul (19 

județe care alcătuiesc cele 3 regiuni vizate de studiu: Centru, Nord-Est, Sud-Muntenia) în care școala se 

află. Au fost intervievați în medie 10 elevi în fiecare școală. În stadiul doi s-a realizat selecția claselor și a 

elevilor intervievați din fiecare clasă. A selectată o clasă după o procedură aleatoare din fiecare nivel de 

școlarizare gimnazial (clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a) din fiecare școală din eșantion. În fiecare 

clasă au fost selectați în manieră aleatoare elevii intervievați pe bază de chestionar. Mai jos este detaliată 

procedura de eșantionare: 

Stadiul 1. În primul stadiu al eșantionării au fost selectate școlile unde a fost realizată cercetarea. Școlile s-

au selectat aleator ținându-se cont de următoarele două criterii de stratificare: 

A. Mediul de rezidență (rural/urban) în care se află unitatea şcolară; populaţia investigată (populaţia 

de elevi de clasele V-VIII) s-a grupat  astfel în doua categorii distincte, cu pondere specifică în 

funcție de numărul de elevi. 

B. Județul în care se află unitatea şcolară; populaţia investigată (populaţia de elevi de clasele V-

VIII)  s-a grupat astfel în 19 categorii distincte aferente fiecărui județ, cu pondere specifică în 

funcție de numărul de elevi. Prin această procedură a fost generată și stratificare în funcție de 

regiune - Centru, Nord-Est și Sud-Muntenia. 

 

 Pe baza rezultatului combinării acestor criterii s-au selectat în mod aleator 100 unităţi şcolare din 

toate cele 19 judeţe care intră în componența regiunilor vizate de studiu în care ponderea elevilor romi este 

de minim 10%.  În fiecare unitate şcolară au fost selectaţi, în medie, 5 elevi romi, 5 elevi ne-romi și maxim 

5 foști elevi (care au părăsit deja școala – nu au frecventat școala ultimele 4 săptămâni din momentul 

studiului, fără motivație medicală). Procedura descrisă mai jos s-a aplicat separat eșantionului de elevi romi, 
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respectiv elevi ne-romi. Procedura folosită pentru selecția foștilor elevi care au părăsit școala este descrisă 

separat mai jos. 

Stadiul 2. În stadiul doi au fost selectate clasele din cadrul fiecărei școli din eșantion unde se vor realiza 

chestionarele și elevii chestionați. Clasele au fost selectate la fiecare nivel educațional, aleator, după o 

procedură specifică detaliată fiecărui operator. A fost evitată astfel alegerea preponderentă a claselor unde 

sunt concentrați cei mai buni elevi din școală. 

Stadiul 3.  După ce a fost selectată clasa în eșantion, pentru alegerea elevilor din cele două eșantione de 

elevi romi, respectiv ne-romi s-a aplicat un prestadiu pregătitor după următoarea procedură:  

Pas1. Au fost identificați elevii romi din clasă de către operator. Acest pas a fost realizat cu maximă atenție 

datorită retincenței multor elevi romi în a-și declara etnia. Pentru identificarea elevilor romi s-a apelat la 

heteroidentificarea dirigintelui/profesorului (acesta a fost rugat, în particular și în niciun caz în fața elevilor 

din clasă, să indice elevii de etnie roma). Elevi romi din clasă au fost listați separat, în ordine alfabetică.  

Pas2. Operatorul a selectat în eșantion separat, pe de o parte elevii ne-romi din catalog, iar pe de altă parte 

elevii romi din lista de elevi romi creată în pasul 1, urmând procedura - descrisă mai jos - a selecției din 

catalog. A fost selectat minim un elev rom pe clasă. În cazul în care în clasă nu a fost identificat niciun elev 

rom, s-au selectat în compensație mai mulți elevi din altă clasă. Aceste situații au fost rare având în vedere 

că școlile din eșantion au avut o pondere de minim 10% elevi romi, deci în mod normal fiecare clasă din 

eșantion a avut cel puțin 2-3 elevi romi. Selecția elevilor neromi s-a realizat după procedura selecției din 

catalog, dar sărind elevii romi în cazul în care procedura ar conduce la selectarea acestora. 

Selecția elevilor din clasă: Selecţia elevilor chestionați din fiecare clasă s-a realizat de o manieră 

aleatoare  şi sistematică, printr-un pas statistic.  Astfel s-a împărțit numărul de elevi din clasa selectată în 

eșantion la numărul de chestionare care trebuiau aplicate în respectiva clasă şi s-a obținut pasul de selecție 

(rontunjit în minus mereu). S-a luat ca bază ordonarea în catalog a elevilor. A fost selectat ca prim elev 

intervievat cel din poziția 3 din catalog, iar restul au fost selectați prin adăugarea pasului calculat. Dacă s-a 

ajuns la finalul catalogului s-a continuat numărătoarea cu începutul catalogului, până la identificarea 

persoanei selectate prin pas. 

Eșantionul de elevi care au părăsit timpuri școala s-a realizat după următoarea procedură: în clasele 

selectate în eșantion a fost întrebat dirigintele/profesorul dacă a există un elev care a părăsit școala – 

definiție: nu a urmat școala în ultimele 4 săptămâni anterioare vizitei operatorului. Dacă a existat, au fost 

listați toți elevii care au  părăsit școala din clasa respectivă. S-a încearcat apoi identificarea adresei acestora 
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(de la profesori, diriginte, colegi). S-au păstrat în listă doar cei pentru care a putut fi identificată adresa și se 

ordonează alfabetic. Au fost selectați apoi primii din lista creată până la completarea numărului necesar. 

Dacă în clasă nu a existat niciun elev care a părăsit școala, s-a aplicat procedura similară pentru următoarea 

clasă în ordine alfabetică până s-a identificat numărul de elevi căutat. S-a procedat similar pentru fiecare 

nivel de educație.  

Eșantionul de părinți a fost generat prin intervievarea părinților elevilor incluși în eșantioanele de 

elevi. În cazul în care elevul a fost orfan sau părintele nu a fost disponibil pentru a răspunde la chestionar a 

fost intervievată persoana care îl avea în grijă / tutorele legal. 

Post-stratificare: Eşantionul rezultat a fost post-stratificat / ponderat luând în calcul dimensiunile reale ale 

populaţiei de cetățeni de etnie Roma / altă etnie conform datelor INS. Ponderea a fost calculată pe baza 

criteriilor de stratificare (mediu de rezidență și județ) ca raport dintre populaţia reală conform datelor 

oficiale şi cea din eşantion în fiecare strat. 

 

 

Rezultatele cercetării - valul I, 2011 

Studiul a abordat situația școlară în dimensiunile sale fundamentale pentru trei grupuri țintă 

distincte: grupuri de elevi romi, neromi și elevi care au părăsit școala. Elevii incluși în eșantioanele folosite 

în cercetare au fost selectați din aceleași școli, în care ponderea elevilor romi este semnificativă (minim 

10%). Organizarea cercetării în această manieră ne-a permis să evaluăm dacă există diferențe între grupul 

elevilor romi/neromi care trăiesc și învață în medii școlare și sociale relativ similare. Manifestarea unor 

diferențe la nivelul indicatorilor folosiți în cercetare (performanța școlară, nivelul suportului familial, 

capitalul material, uman, social al familiei, tipul școlii și condițiile din școală, segregarea școlară, etc.) 

susțin ideea că originea inegalităților școlare și riscul mai ridicat de părăsire timpurie a școlii în rândul 

elevilor romi se găsesc atât în caracteristicile mediului social/școlar nefavorabil în care trăiesc (elevii neromi 

au fost selectați din același mediu) dar și în mecanisme sociale specifice care funcționează în sensul 

excluziunii școlare a elevilor romi. Cercetarea pune în evidență tocmai aceste mecanisme: unele 

intuite/cunoscute dar neconfirmate până acum de date, altele noi, aducând o contribuție semnificativă 

cunoașterii în acest domeniu. În plus, am inclus în cercetare ca grup țintă distinct un eșantion de elevi care 

au părăsit timpuriu școala sau au un risc ridicat de a o face în viitor (operațional am considerat în această 

situație elevii care nu au frecventat școala în ultimele patru săptămâni anterioare momentului studiului sau 
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care au mai mult de 20 de absențe școlare). Rezultatele relative la acesta se constituie ca un reper; 

comparația datelor pentru elevi romi/neromi cu elevii care au părăsit timpuriu școala arată care este distanța 

și prevalența riscului de a părăsi școala în rândul acestor categorii. Vom prezenta în cele ce urmează 

rezultatele pe secțiuni de interes. 

1. Amprenta mediului școlar – discriminare școlară, resurse educaționale ale școlii 

Rezultatele arată faptul că în școlile românești, similare ca profil (situate în proximitatea 

comunităților sărace, cu pondere semnificativă de elevi romi – minim 5-10%) fenomenul discriminării 

școlare se manifestă încă. Este vorba în primul rând de o discriminare în cadrul clasei - elevii romi sunt 

așezați mai degrabă în ultimele bănci ale clasei în comparație cu elevii neromi; în același timp se poate 

observa  - vezi tabelul următor - că elevii romi sunt mai apropiați din acest punct de vedere de situația 

elevilor care au părăsit școala sau au risc ridicat de a părăsi școala. Astfel, în vreme ce 32.6% dintre elevii 

neromi stau în prima bancă, doar 23.8% dintre elevii romi au aceeași poziție în clasă și doar 8.7% dintre 

elevii care au părăsit școala/au risc ridicat de părăsire ocupă această poziție în cadrul școlii. 

Elevii romi sunt mai concentrați în ultimele bănci din clasă – 26.5% dintre elevii romi stau în a patra 

bancă sau mai în spate, în vreme ce doar 17% dintre elevii neromi sunt poziționați la fel în clasă. Cei care 

ocupă preponderent băncile situate mai în spatele clasei au fost elevii care au părăsit școala sau au avut 

multe absențe: 47.1% dintre aceștia au stat/stau în banca a patra sau mai în spatele clasei.  

Tabel 1. Asociere între variabila ”banca în care stă elevul în clasă” și grupul de selecție al elevului 
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Poziționarea în spațiul clasei indică grija manifestată pentru elev de către profesor, atenția uzuală a 

elevului în timpul orelor, participarea la ore prin adresarea de întrebări, gradul de înțelegere și asimilare a 

cunoștințelor de la clasă și o performanță școlară mai ridicată. Analiza datelor cercetării arată că, cu cât 

elevii stau de obicei mai aproape de catedra profesorilor, cu atât performanța lor școlară este mai ridicată și 

de asemenea absenteismul școlar este mai redus. Prezentăm mai jos relația dintre poziția uzuală în clasă a 

elevului și absenteismul școlar al elevului, performanța școlară la matematică / limba română : 
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Tabel 2. Asociere între variabila ”banca în care stă elevul în clasă” și absenteismul școlar al elevului 

 

 

Tabel 3. Asociere între variabila ”banca în care stă elevul în clasă” și media la matematică a elevului 
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Tabel 4. Asociere între variabila ”banca în care stă elevul în clasă” și media la română a elevului 

 

 
 

Sensul relației cauzale dintre poziționarea elevului în clasă și performanța școlară nu este fără 

echivoc. În unele cazuri chiar performanța școlară a elevului îl califică pe acesta pentru una din băncile din 

fața sau poate intervenția părinților face ca elevul să ocupe o anumită bancă – caz în care variabila 

explicativă este interesul și participarea parentală în procesul școlar. Oricum evidența care rămâne este că 

elevii romi / neromi nu sunt egal distribuiți în băncile din clasă așa cum ar fi totuși firesc. 

Discriminarea se manifestă nu doar în modul de poziționare a elevilor în clasă, dar și în organizarea 

claselor în cadrul școlii. Toate școlile incluse în eșantion au avut o pondere de minim 10% elevi romi, 

așadar dacă distribuția elevilor romi / neromi ar fi fost uniformă în cadrul școlii (de exemplu o distribuție 

aleatoare), fiecare clasă din școală ar fi trebuit să aibă minim 10% elevi romi. Cu toate acestea 15% dintre 

elevii neromi chestionați învață într-o clasă în care ponderea elevilor romi este de sub 10%. De asemenea 

datele arată că 43.3% dintre elevii romi chestionați învață într-o clasă în care peste jumătate dintre elevii din 

clasă sunt de etnie roma; în același timp însă ponderea elevilor neromi care învață în același tip de clase 

(minim jumătate dintre elevi de etnie roma) este de 29.6%. Mai mult decât atât, aceste procente nu indică 

decât o fațetă a problemei și exprimă doar parțial amploarea segregării din școli. Analiza privind segregarea 

în clase poate fi surprinsă cel mai bine raportând procentajul real al copiilor de etnie roma din clasă la 
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procentajul copiilor romi în rândul populației școlare din respectiva unitate administrativă. Este însă aproape 

imposibil să ai cifra exactă a ponderii elevilor romi în populația reală, nici școlile, nici inspectoratele nu 

dețin aceste date; nici noi nu am avut aceste date. Intervine de asemenea si problema asumării identității 

roma. În opinia noastră singurele entități care pot obține cel mai fidel aceste date sunt ONG-urile active în 

problematica roma. 

Tabel 5. Asociere între variabila ”pondere elevi romi în clasă” și grupul de apartenență al elevului 

 

 
 

Un alt aspect demn de menționat legat de climatul școlar se referă la gradul în care părinții 

intervievați în cadrul studiului apreciază că școala unde învață elevul oferă tratament egal, nediferențiat 

tuturor elevilor. Aproximativ unul din șase părinți (15.2%) consideră că școala oferă mai degrabă un 

tratament diferențiat, în funcție de etnia elevului – au acordat o notă peste 5 pe o scală de la 1 la 10 ( 1 – de 

acord cu faptul că școala oferă tratament egal tuturor copiilor indiferent de etnia lor , 2 – opinie contrară, 

școala oferă copiilor un tratament diferențiat în funcție de etnia lor). Este o pondere importantă care arată 

faptul că sunt necesare încă eforturi pentru ca școala să fie un mediu al egalității de șanse.  

Tabel 6. Distribuția opiniei părinților asupra tratamentului egal primit de elevi în școala 
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Analiza pe grupuri de apartenență ale elevilor arată că părinții elevilor romi / cei care au părăsit 

școala  sau au peste 20 de absențe sunt mai înclinați comparativ cu părinții neromi să considere școala un 

mediu care oferă un tratament inegal elevilor în funcție de etnia lor – vezi tabelul următor. Astfel dacă 

69.9% dintre părinții elevilor neromi sunt total de acord cu faptul că școala unde învață elevul oferă un 

tratament egal tuturor elevilor, în rândul părinților elevilor care au părăsit școala ponderea celor de aceeași 

părere este de doar 57.1% ; dintre aceștia din urmă 21% sunt mai degrabă de acord cu faptul că școala oferă 

un tratament diferențiat elevilor, în funcție de etnia lor (nota 6 sau mai mare pe scala folosită), în vreme ce 

ponderea elevilor neromi de aceeași părere este doar 12.5%. Este un aspect asupra căruia mentorul ar trebui 

să insiste în relația cu beneficiarii programului; mai exact este necesar în lumina datelor ca activitatea 

mentorului să amelioreze și relația elevului  cu mediul școlar, să identifice faptele proprii mediului școlar 

care creează un dezavantaj elevilor din grupuri vulnerabile în raport cu ceilalți elevi și să intervină pentru 

eliminarea acestora. 

 

 

 

 

 

Tabel 7 privind asocierea dintre grupul de apartenență și opinia vizavi de existența unui tratament 

A. 84.9%

B. 15.2%

Percepția părinților privind tratamentul egal din școală

A. Parinti care sunt mai 
degraba de acord cu faptul 
ca scoala unde copilul lor 

invata asigura un 
tratament egal tuturor 
copiilor, indiferent de 
etnia lor 

B. Parinti care sunt mai 
degraba de acord cu faptul 
ca in scoala unde copilul 

lor invata copii sunt tratati 
diferentiat, in functie de 
etnia lor
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egal în școli 

 

 
 

Tot în acest cadru al discuției prezentăm și alt set de date care susține ideea că discriminarea este 

încă o problemă a școlilor din România care afectând performanța școlară a elevilor romi, gradul lor de 

integrare școlară și riscul de a părăsi școala. Aproximativ unul din zece părinți intervievați (12%) au 

declarat că în școala unde învață copilul lor copii romi sunt tratați mai rău față de restul elevilor. Prevalența 

acestei opinii este mai răspândită în rândul părinților romi / sau ai celor care au părăsit școala. Unul din șase 

părinți romi (16.7%) susțin această opinie, în vreme ce doar unul din 25 de părinți neromi (3.9%) sunt de 

acord cu această părere. 

 

 

 

 



 
 

67 

 

Tabel 8 privind gradul de asociere dintre grupul de apartenență al elevului și opinia vizavi de 

tratamentul elevilor romi în școală 

 

 

Aceste date trebuie completate și cu perspectiva concretă a părinților elevilor romi intervievați, care 

pune în lumină mecanismele reale care devaforizează elevii romi în raport cu cei neromi. Este vorba un un 

mix cauzal compus din situația materială familială, condițiile de viață deficitare, prestanța inadecvată a 

profesorilor în tratarea cazurilor copiilor defavorizați și suportul familial insuficient. Elevii romi sunt 

devaforizați atât datorită situației materiale mai dificile a familiei, cât și faptului că în multe cazuri 

profesorii nu dau dovadă de tactul și empatia necesară pentru a sprijini suplimentar un elev din familie 

devaforizată ; mai degrabă abordarea pe care profesorii o au în relația cu elevii din familii devaforizate pare 

că îi descurajează pe aceștia să continue școala. Este și cazul ilustrativ descris de un părinte al unui elev rom 

care a arătat cum copilul a fost apostrofat de profesor pentru că era murdar sub unghii ; o astfel de 

apostrofare în fața clasei este fără îndoială un factor care creează un obstacol elevului pentru integrare 

școlară, în construirea de relații normale cu ceilalți colegi. Mai mult, motivul pentru care elevul se prezintă 

așa la școală nu este doar neglijența (care oricum nu este a lui, ci eventual a părinților) ci și faptul că este 

nevoit să muncească pentru a-și asigura hrana – în acest caz era vorba de căutare prin pământ după fier - și 

lipsa condițiilor de acasă pentru a-și asigura igiena. În această conjunctură credem că este mai important ca 

elevul să fie încurajat și ajutat să participe la orele școlare în ciuda igienei personale precare, iar soluția 
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problemei se găsește în relația cu părinții mai degrabă decât cu elevul.  

”- Da, școala este bună pentru că învață să citească, să se descurce unde se duce, dar nu mai poate să se 

mai ducă pentru că vine murdar, se duce să caute prin gunoaie, vai de mama lor, caută fiare, vine murdari 

și se ferește românii de ei și le este rușine, pleacă copilul nu mai vine. Al meu de aceea nu a a mai venit. 

-ȘI EI SUNT NEVOIȚI SĂ MEARGĂ SĂ CAUTE CĂ NU AU CU CE SĂ SE DESCURCE 

- Nu au cu ce să se spele. 

-Al meu, S.G, s-a dus să caute fier că nu au cu ce să se întrețină și a venit cu mâinile murdare, unghiile și i-

a spus doamna profesoară a lor că îi taie degetele 

-ȘI L-A SPERIAT 

-L-a speriat și nu a mai venit și mi-a spus mamă nu mă mai duc la școală că îmi taie doamna unghiile și nu 

a mai venit până acum. Astăzi de abia l-am trimis, l-am mai bătut, l-am mai certat și a mai venit și tot azi 

mă chema și pe mine la ora 10 să discutăm despre copil. 

-DAR DVS. AȚI VREA SĂ VINĂ LA ȘCOALĂ, ESTE BINE PENTRU EL 

-E bine că a început să învețe. 

-PE CE CLASĂ ESTE? 

-Este a întâia dar dacă l-a amenințat s-a speriat și nu a mai venit copilul. De rechizite a spus că îi dă și nu 

i-a dat, ne cere bani pentru fondul clasei pentru draci pentru laci, Vine și zice dă-mi mamă 50 de mii, de 

unde mamă că ăștia sunt pentru pâine și dacă ții dau ție să îi ducu acolo la școală de unde să mai mănânci 

tu pâine astăzi? Mai căutăm și noi fier, aluminiu, cupru..” (Focus Grup Vlașca-Fetești, părinți elevi romi 

care au părăsit școala timpuri). 

 

Datele arată în același timp că aproape unul din patru elevi romi au vorbit în limba romani în familie 

până să meargă la școală – vezi tabelul următor. Este evident că acești elevi au întâmpinat dificultăți mai 

mari în adaptarea la mediul școlar și în recuperarea decalajului față de restul elevilor. Recomandarea care se 

impune în acest cadru constă în facilitarea integrării școalare a elevilor care au vorbit în familie altă limbă 

decât româna până să meargă la școală prin măsuri cum ar fi: școala estivală, program intensiv de 

familiarizare cu limba română încă din perioada preșcolară sau în primii ani de școală, suport intensiv 

acordat de mediatorul școlar, etc.  
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Tabel 9. Asocierea dintre limba vorbită cu elevul acasă înainte de a merge la școală și grupul de 

apartenență al elevului 

 

 

Cele arătate întăresc ideea că școala nu este un mediu la fel de prietenos pentru toți elevii indiferent 

de etnia lor. Cauzele acestei situații sunt multiple și se regăsesc la intersecția unui mix de cauze. Una din 

aceste cauze constă chiar în faptul că școala nu are mecanisme eficace de facilitare a integrării școlare 

pentru elevii din grupuri vulnerabile. Opinia că școala nu oferă un tratament egal tuturor elevilor este 

semnificativ mai extinsă în rândul părinților care au folosit (și încă folosesc) în familie cu elevul de obicei 

limba romani sau limba maghiară. Este interesant de exemplu că această opinie este chiar mult mai acut 

prevalentă în rândul părinților care obișnuiesc să vorbească maghiară cu elevii acasă. O ipoteză de testat în 

viitor pe baza acestor date este daca nu cumva în școlile unde există o pondere semnificativă de elevi de 

etnie maghiară tratamentul suferit de elevii romi este și mai accentuat inegal comparativ cu școlile unde 

ponderea elevilor maghiari este redusă sau nulă. Ne gândim acum și la școlile în care a fost implementat 

sistemul educației preuniversitare în limba maghiară. Este o ipoteză, datele noastre nu ne permit să furnizăm 

un răspuns tranșant. 
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Tabel 10 privind asocierea dintre limba vorbită de părinți acasă cu elevul și opinia vizavi de 

tratamentul elevilor romi în școală 

 

 
Am analizat în cercetarea derulată și un alt tip de discriminare după criteriul etnic la nivelul clasei, 

anume gruparea elevilor în bănci mai degrabă după criteriul etnic. Datele au confirmat o asemenea tendință: 

elevii au mai degrabă un coleg de bancă de aceeași etnie. Datele își păstrează semnificația și atunci când 

analiza a fost derulată controlând efectul ponderii elevilor romii în clasă. 

 

Tabel 11 privind asocierea dintre etnia colegului de bancă și grupul de selecție al elevilor 
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Trei sferturi (74.6%) dintre elevii neromi chestionați și aproximativ unul din doi (54.8%) dintre 

elevii romi au un coleg de bancă de aceeași etnie. Aceste rezultate trebuie totuși interpretate cu precauție. 

Răspunsurile elevilor au fost poate eronate – nu au știut identitatea etnică reală a colegului de bancă - și 

contează și structura etnică a clasei. Este natural ca o pondere mai mare a elevilor romi din clasă să conducă 

și la un procent mai mare de elevi care au un coleg rom. De aceea am derulat analiza noastră și separat la 

nivelul claselor în funcție de ponderea elevilor romi. Datele arată că în clasele unde ponderea elevilor romi 

este între 10 - 20%, doar 7% dintre elevii neromi au un coleg rom și 32% dintre elevii romi au un coleg de 

aceeași etnie. În aceste clase ponderea maximă a  elevilor neromi care ar fi putut avea un coleg rom este 

egală cu ponderea elevilor romi din clasă (10-20%), iar dintre elevii romi ar fi existat posibilitatea prin 

absurd ca niciunul să nu aibă coleg rom (fiind cel mult 20% romi în clasă, fiecare elev rom avea 

posibilitatea de a sta în bancă cu unul din restul de 80% de elevi neromi). În ciuda acestui fapt, putem 

observa că elevii nu sunt aleator distribuiți în bănci indiferent de etnia lor, ci există tendința evidentă ca 

gruparea elevilor în bănci să se realizeze și după criteriul etnic. Educația este și un mecanism de socializare 

a elevilor, în sensul deprinderii unor obișnuințe perceptive, valorice, atitudinale și comportamentale. 

Caracteristicile mediului școlar (reguli, modele de interacțiune, controlul exercitat la clasă, etc)  își pun 

amprenta definitoriu asupra reprezentării și raportării elevilor la celălalt de etnie diferită. În acest context 

realitatea pusă în evidență de studiu sugerează mai degrabă că mediul școlar studiat de noi generează o 

socializare segregaționistă, de trasare de frontiere și accentuare a diferențelor originate etnic. Acest lucru 

este cu atât mai grav cu cât elevii nu au la intrarea în școală trasate aceste dihotomii datorate etniei, 

dimpotrivă datele din focus grupurile derulate au pus în evidență cazuri de prietenie, întrajutorare și 
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cooperare între elevii romi și neromi. 

-DAR BANI DE CĂRȚI AVEAȚI SĂ LE LUAȚI RECHIZITE? 

-Dacă nu avem de mâncare de cărți de unde? 

-ȘI DUPĂ CE ÎNVĂȚAU? CUM SE DESCURCAU? 

-Le dădeau rechizite la școală 

-Fata mea nu avea cărți și se ducea la o colegă care a avut posibilitate și învăța 

(...) 

-VOIAM SĂ VĂ MAI ÎNTREB CĂ MAI DEVREME DOMNUL A ZIS DE LUCRUL ĂSTA ȘI VOIAM 

SĂ VĂD DACĂ SE ÎNTÂMPLĂ ȘI ÎN CAZUL COPIILOR DVS, ACEASTĂ COLABORARE, SPUNEA 

CĂ FATA DÂNSULUI MERGEA LA O PRIETENĂ SĂ ÎNVEȚE CU EA, S-A ÎNTÂMPLAT ȘI ÎN 

CAZUL DVS.SĂ EXISTE ASTFEL DE PRIETENII ÎN CARE COPILUL DVS SĂ MEARGĂ SĂ 

ÎNVEȚE LA ALT COPIL, O ÎNTRAJUTORARE ÎNTRE COPII? 

-Da și alții veneau la mine când nu aveau cărți veneau se ajutau în casă, își luau ghiozdanul plecau în partea 

cealaltă. 

- AȚI SIMȚIT VREO DIFERENȚĂ PRIN FAPTUL CĂ ĂLA E ROM, CĂ ĂLA E NEROM? 

- Nu. 

- DE PILDĂ PRIETENA CEA MAI BUNĂ A COPILULUI DVS ESTE DE ETNIE ROMA? 

- Fica mea este rom iar prietena la care s-a dus nu este rom, nu a făcut diferență. (Focus grup Frumușani, 

părinți elevi romi care au părăsit școala) 

 

Influența mediului școlar în sensul accentuării diferențelor etnice este favorizată de manifestarea 

segregării școlare. Datele cercetării calitative derulate de noi au evidențiat existența unor asemenea tendințe 

segregaționiste pe criteriul etnic datorate atât unor decizii la nivelul corpului profesoral, cât și la nivelul 

părinților. Pe de o parte, la nivelul școlii clasele se împart în funcție de performanța elevilor – clase cu elevi 

buni sau mai puțin buni; deși nu este luat în calcul criteriul etnic în acest caz, efectul formării claselor în 

funcție de de performanța școlară conduce la segregare școlară dat fiind că elevii romi au în măsură mai 

mare performanță scăzută (efect al unor condiții sociale, independente de voința lor). 

-CUM SE ÎNȚELEGEAU COPII DVS.CU CEILALȚI COPII, SIMȚEAȚI CĂ ERAU DIFERENȚE, NU 

ȘTIU DAR UNEORI SE PRACTICĂ SĂ SE PUNĂ O CLASĂ CU ELEVI MAI BUNI ȘI APOI O 

CLASĂ CU ELEVI MAI SLABI... 

-Așa sunt facute, toamna se alege clasa care învață bine, vine la o profesoară sau învățătoare, clasa care nu 

învață bine la altă profesoară. 

-A fost la A și apoi în clasa a V-a a trecut-o la B 

-DAR CUM SE FACE ACEASTĂ ÎMPĂRȚIRE DUPĂ NOTE SAU SE IA ȘI ALT CRITERIU, CUM SE 

ÎMPART CLASELE? 

-Am înțeles că după învățământ 
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-Fata mea învață bine este clasa a VI-a asa că după învățământ a luat și calculator 

-NU A CONTAT NICI CUM CĂ UNII SUNT ROMI CĂ UNII SUNT NEROMI,VĂ ÎNTREB DACĂ A 

EXISTAT SAU AȚI SIMȚIT AȘA CEVA? 

-Nu, în clasa a VI-a a domnului diriginte nu s-a întâmplat așa ceva.  (Focus grup Frumușani, părinți romi 

care au copii care au părăsit școala) 

 

Pe de altă parte am întâlnit în focus grupurile realizate fenomenul prin care părinții elevilor neromi 

își mută copii din școlile unde ponderea elevilor romi este mai mare – aici este clar o segregare pe criteriul 

etnic, un reflex al unor atitudini discriminatorii. Toate aceste fapte sunt realități ale sistemului școlar 

românesc care își pun amprenta asupra socializării elevilor în sensul internalizării diferențelor etnice ca un 

criteriu segregaționist și promovării stereotipurilor etnice. 

 

”-Ca să nu stea cu țiganii, sunt mulți care au plecat, îi văd la maxi taxi când pleacă. 

-Și de la a I-a și de la a doua s-au mutat déjà. 

-Au mai rămas români mai săraci așa și tiganii care mai vin la școală. 

-Nu este vorba de ceartă dar cică sunt țigani. 

-Sunt oamenii de aici care nu mai dă copii la școală din cauza la țigani și îi duce la școală la gară. 

-ȘI DE CE ÎI DERANJEAZĂ ASTA? 

-Ce zic românii de aici, duc copii mei la școală să stea între țiganii? Îi ia din clasa a întâi, a doua și îi duce la 

gară.  

-Era cu copilul meu în clasă un copil de român pe care îl agățase țiganii și îl învățase limba țigănescă și 

părinții au zis măi tu ai început să înveți limba țigănească în loc să înveți altă limbă, cum se învață copii, și 

până la urmă l-a mutat la gară și copilul meu a rămas aici și până la urmă nici al meu nu s-a mai dus. 

-PÂNĂ LA URMĂ SE ÎMPRIETENISE CU EL. 

-Da, se împrietenise, au fost cu colegii lui, unii dintre ei s-au dus la liceu la gară au făcut 7-8 clase, el a 

rămas a VI-a și nu s-a mai dus”. (Focus grup Fetești, părinți romi care au copii care au părăsit școala) 

 

 Am investigat în cercetare și opinia elevilor asupra echidistanței profesorilor de la clasă. Datele 

obținute arată că elevii romi resimt mai des decât cei neromi faptul că profesorii manifestă înțelegere mai 

mare față de alți colegi – vezi tabelul următor. Unul din cinci (20.7%) elevi romi simt asta des sau foarte 

des, în vreme ce ponderea elevilor neromi care simt la fel este de 15.9%; unul din doi elevi neromi nu simt 

acest lucru deloc (49.1%), în vreme ce ponderea elevilor romi care declară același lucru este doar 38.3%. 

Ponderea elevilor care au părăsit școala sau au peste 20 de absențe din aceeași categorie este și mai 

semnificativă: 35.4% dintre ei au simțit / simt des sau foarte des că profesorii manifestă mai mare înțelegere 

față de colegii lor. Aceste diferențe se mențin și atunci când analizăm datele defalcat, pe medii de rezidență 

(rural/urban). Acest rezultat reflectă o dată în plus faptul că în școala românească încă persistă inegalități 
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structurale în șansele oferite elevilor pentru reușita școlară, criteriul etnic fiind încă un diferențiator al 

tratamentului primit de elevi. Sigur, este vorba aici de percepția subiectivă a elevilor, dar despre acest lucru 

vorbim în toate cele trei grupuri supuse comparației – elevi neromi, romi, elevi care au părăsit școala sau au 

peste 20 de absențe. Intervenția pentru sprijinirea elevilor cu risc ridicat de părăsire a școlii ar trebui să 

monitorizeze și relația profesorilor cu elevii în performarea actului educațional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 12. Asociere între percepția elevilor asupra echidistanței profesorilor și grupul de apartenență 

al elevului, per total eșantion și separat pe medii de rezidență 
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Am testat în cercetare și relația dintre ponderea elevilor în școală și aspecte precum performanța 
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elevilor (surprinsă în cercetare prin media notelor la română și matematică), motivația elevilor de a continua 

școala, dotarea materială a școlilor sau gradul în care elevii au urmat educație preșcolară. Datele privind 

ponderea elevilor romi din școală au fost furnizate de conducerea școlilor iar itemul inclus în analiză a fost 

definit cu următoarele praguri: sub 10%, între 10 și 30%, intre 30 și 50%, între 50 și 75%, peste 75%. 

Tabel corelație pondere elevi romi școala / media matematica și română în ultimul semestru 

 
 

 

Nivelul de asociere dintre ponderea elevilor romi din școală și media notelor elevilor la română și 

matematică este semnificativ, dar într-un sens la care nu ne-am fi așteptat. Practic ponderea elevilor care au 

media la română și matematică sub 5 este semnificativ mai mare în școlile unde ponderea elevilor romi este 

mai redusă, de maxim 10%. Pe de altă parte în școlile unde ponderea elevilor romi este peste 75%, numărul 

elevilor cu note între 5 și 6 este semnificativ mai mare. Se poate observa de asemenea că în școlile unde 

pondere elevilor romi este de maxim 30% numărul elevilor cu note peste 7 este semnificativ mai mare.  

Aceste rezultate trebuie considerate având în vedere anumite precauții. În primul rând noi am mizat în 

cercetare pe răspunsurile directorilor pentru a evalua ponderea elevilor romi din școală. Este firesc din acest 

punct de vedere ca aceste răspunsuri să nu fie cu totul adevărate – probleme precum cele legate de 

heteroidentificare, autoindentificare etnică, necunoașterea în detaliu a istoricului familial sunt tot atâtea 

surse de erori. Totuși aceasta este singura sursă pe care ne-am putut baza pentru a estima ponderea elevilor 

romi din școală, asumându-ne anumite limite.  Apoi, trebuie să fim conștienți că procesul de notare nu este 

cel mai perfect mijloc de a evalua comparativ calitatea educației elevilor; în școli diferite pentru 
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performanță școlară egală se pot acorda note diferite, contează și performanța generală a clasei, a școlii, 

nivelul de exigență al profesorilor, gradul de implicare parentală în procesul școlar, etc. În al treilea rând 

relațiile de corelație prezentate pot fi influențate și de alte variabile care își pot pune amprenta semnificativ. 

Având în minte aceste limitări de principiu, putem totuși schița câteva concluzii care se impun pe baza 

acestor rezultate. În primul rând există diferențe în nivelul notelor între aceste școli definite în funcție de 

ponderea elevilor, dar aceste diferențe trebuie interpretate cu mare precauție. Diferența între mediile elevilor 

din școală poate reflecta o diferență în calitatea educației, dar cauza nu este obligatoriu ponderea elevilor 

romi în sine sau anumite fenomene segregaționiste; poate fi așa, însă aceste rezultate nu ne permit să 

extragem această concluzie. Media reflectă de asemenea condițiile din școală, calitatea corpului profesoral 

dar și suportul familiei, factor dovedit fundamental pentru prestanța școlară a elevului. De exemplu dacă 

ponderea elevilor care provin din familii cu educație mai înaltă este mai mare, și mediile în școala respectivă 

sunt mai mare per ansamblu. 

Școlile în care ponderea elevilor romi este de doar 10% sunt mult mai dihotomizate decât restul: o 

ponderea mai mare de elevi situați la extremele grile de notare (note sub 5, respectiv peste 8). Este 

neașteptată de asemenea ponderea redusă a elevilor cu note sub 5 în școlile cu ponderea elevilor romi de 

peste 75% având în vedere că per ansamblu eșantionului datele arată că elevii romi au note în general mai 

mici decât elevii neromi. Două explicații sunt importante aici. Pe de o parte este vorba că mediul de 

rezidență este important, este cunoscut că între rural/urban există diferențe de pregătire școlară, se poate 

asuma și o diferență în exigența manifestată de profesirii în cele două arii iar școlile din cele două medii nu 

conțin neapărat ponderi proporționale de elevi romi. De exemplu presupunem că elevii romi sunt mai 

degrabă concentrați în școli rurale. Apoi este important de analizat cum performează separat elevii 

romi/neromi în școli cu pondere diferită de elevi de etnie roma, acest fapt putând influența notele de 

ansamblu din școală. De aceea în continuare vom prezenta două tabele cu relația dintre ponderea elevilor 

romi și medii separat pe medii de rezidență și în grupul elevilor romi, respectiv neromi.  

Tabel corelație pondere elevi romi/ medie elevi per medii de rezidență 
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Prezentarea datelor în funcție de mediul de rezidență al elevului ne relevă o pictură complet diferită 

asupra situației. În mediul rural, școlile în care ponderea elevilor romi este sub 10% nu mai sunt cele în care 

mediile sub 5 sunt mai numeroase așa cum ne indicau rezultatele procesate pe ansamblul eșantionului. În 

categoria aceasta de școli, doar 6.5% dintre elevi au media la română și matematică sub 5. Pe scurt în 

mediul rural școlile unde ponderea elevilor romi este de maxim 10% au și elevii cu mediile cele mai mari 

comparativ cu școlile din mediul rural unde ponderea elevilor romi este mai mare. În mediul urban situația 

este diferită. Școlile unde ponderea elevilor romi este sub 10% au și cel mai mai ridicat număr de elevi cu 

medii sub nota 5, în schimb au o pondere mai mică de elevi cu note între 5 și 6. Școlile unde ponderea 

elevilor romi este de peste 75% are însă cel mai numeros grup de elevi cu note între 5 și 6 și cel mai mic 

grup de elevi cu note peste 7 – doar unul din zece elevi din această ultimă categorie are media la română și 

matematică peste 8. Diferențele se mențin așadar între școli în ce privește nivelul notelor la romînă și 

matematică, în aceste diferențe nu au o distribuție uniformă, pare că se manifestă atât un efect al unei 

exigențe diferite în aceste școli cât și un fenomen al unei ponderi diferite a excelenței. Acestea sunt însă 

doar explicații ipotetice care merită a fi aprofundate în viitor. 

Tabel corelație pondere elevi romi / medii la română și matematică în funcție de grupul etnic de apartenență 
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Aceste date ne furnizează o imagine asupra modului în care elevii romi performează în în funcție de 

ponderea altor elevi de aceeași etnie din școală (și aici calitatea educației școlare este exprimată prin media 

notelor la română și matematică). Datele arată că în școlile unde elevii romi au pondere de maxim 10%, 

numărul celor care au medii peste 8 este categoric mai redus comparativ cu elevii din școlile unde ponderea 

elevilor romi este peste 75%.  De asemenea aproximativ unul din trei elevi romi care învață într-o școală 

unde ponderea elevilor romi este sub 10% au media la română și matematică sub 5. Situația contrastează 

evident cu prestanța școlară a elevilor neromi în aceeași categorie de școli. În școlile unde elevii romi au 

pondere peste 75% numărul elevilor neromi cu note sub 5 este practic 0.  

Sub rezerva limitărilor anterior menționate, putem extrage câteva concluzii la aceste rezultate. 

Astfel, datele arată limpede că performanța elevilor diferă în funcție de ponderea elevilor romi din școală, 

dar și în funcție de etnia pe care elevul o are. Desigur, poate că această corelație dintre ponderea elevilor 

romi și rezultatele școlare poate să fie una falsă, alte caracteristici ale școlilor unde ponderea elevilor romi 
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este mare pot fi de fapt determinantul principal al notelor școlare (calificarea cadrelor didactice, ponderea 

elevilor din familii cu status educațional ridicat, etc.). 

Datele par a sugera însă că există calapoade de exigență diferită în funcție de ponderea elevilor romi 

din școală. Astfel în școlile unde ponderea elevilor romi este maxim 10%, numărul elevilor cu note sub 5 

este mai mare decât în școlile unde ponderea elevilor romi este peste 75%. Pare că școlile cu ponderea 

elevilor romi sub 10% sunt mai exigente în a acorda nota sub 5 comparativ cu școlile unde ponderea elevilor 

romi este mai ridicată.  

Însă ce este frapant este faptul că elevii romi primesc note mai mari în școlile unde ponderea lor este 

mai mare comparativ cu școlile unde ponderea este mai redusă (sub 10%). Dacă elevii neromi au în 

proporție similară note peste 7 indiferent de ponderea elevilor romi din școală, în cazul elevilor romi 

proporția celor cu note peste 7 diferă semnificativ în funcție de ponderea elevilor romi din școală. Altfel zis 

cu cât ponderea elevilor romi din școală este mai mare, cu șansele ca elevii romi să primească notă peste 5 

sunt mai mari. Sunt două posibile explicații care trebuie aprofundate mai amănunțit în viitor; fie exigența 

scade în școlile cu pondere mai mare de elevi romi, profesorii sunt mai puțin calificați ceea ce ar însemna că 

și calitatea de facto a competențelor școlare însușite scade (în ciuda notele mai mari); fie că investițiile 

derulate în ultimii ani (grație proiectelor europene, etc) concentrate în școlile cu pondere ridicată de copii 

romi au crescut și randamentul lor școlar. Rămâne totuși în discuție în ce măsură nota primită de elevi romi 

reflectă competențele școlare reale comparativ cu situația elevilor neromi. 

 

O altă dimensiune testată în analiză a fost relația dintre ponderea elevilor romi din școală și 

motivația elevilor de a continua școala. Datele arată mai degrabă o slabă corelație între ponderea elevilor 

romi din școală și motivația de a continua liceul. Pe întreg eșantionul se poate observa că elevii din școlile 

unde ponderea elevilor este maxim 10% sunt înclinați în mai mare măsură comparativ cu ceilalți să dorească 

continuarea liceului în foarte mare măsură. 

 

Tabel corelație pondere elevi romi școală / gradul în care doresc continuarea liceului 
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Atunci când rulăm analiza separat pe medii de rezidență concluziile anterioare se păstrează: elevii, 

indiferent de mediul de proveniență, atunci când învață într-o școală unde ponderea elevilor romi este de 

maxim 10% au înclinație mai ridicată de dori foarte mult să meargă la liceu – vezi tabelul următor. Corelația 

este însă slabă și fără îndoială tributară altor variabile precum ponderea elevilor din liceu care provind din 

familii cu educație ridicată.  

Tabel corelație pondere elevi romi școală / gradul în care doresc continuarea liceului defalcat pe 

medii de rezidență 

 
 

Analiza a fost rulată și la nivelul grupului de apartenență etnică al elevilor. Datele arată în acest caz 
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că nu există corelație semnificativă asupra nivelului de aspirații al elevului între diverse categorii de elevi 

romi, respectiv neromi în funcție de ponderea elevilor romi în școala în care aceștia învață. De exemplu 

nivelul dorinței de a urma liceul în rândul elevilor romi este similar în școlile unde ponderea lor este sub 

10% comparativ cu școlile unde ponderea lor este de peste 75% (diferențele nu sunt semnificative statistic).  

 

Tabel corelație pondere elevi romi școală / gradul în care doresc continuarea liceului defalcat pe 

grupul de apartenență etnică al elevului 

 
 

 

Am testat în analiză și relația dintre ponderea elevilor romi în școală și existența (sau nu) a unui 

consilier școlar. Datele arată că școlile unde ponderea elevilor romi este sub 10% au și șanse mai mari să 

aibă în schema de posturi și un consilier școlar – vezi tabelul următor. Altfel zis, școlile cu pondere mai 

ridicată de elevi romi sunt vitregite de existența unui consilier școlar în respectiva unitate școlară. 

 

 

Tabel corelație pondere elevi romi școală / existența unui consilier școlar în unitatea școlară 
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În schimb școlile unde ponderea elevilor romi este mai ridicată au și probabilitate mai mare de a 

avea profesori de etnie roma. În tabelul următor putem observa de exemplu că în școlile unde ponderea 

elevilor romi este peste 75% șase din acestea au cel puțin un cadru didactic de etnie roma (62%). 

Tabel corelație pondere elevi romi școală / existența profesorilor de etnie roma în unitatea școlară 

 
 

 

 

Cercetarea ne-a permis și testarea relației dintre numărul elevilor romi în școala și dotarea materială 
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a școlii. Datele confirmă faptul că există corelație semnificativă între ponderea elevilor din școală și gradul 

de dotare a școlii cu bunuri necesare actului didactic. În analiză a fost folosit un index al bunăstării școli 

special creat pe baza răspunsurilor directorilor dacă în școală există sau nu dotări precum laboratoare de 

fizică/chimie, săli de sport, laboratoare de informatică, calculatoare, toalete în interiorul școlii, încălzire 

centralizată. Astfel cu cât ponderea elevilor romi din școală este mai mare, cu atât dotările școlii sunt mai 

reduse.  

Tabel corelație pondere elevi romi școală / dotările materiale din unitatea școlară 

 
 

Am testat în cercetare și corelația dintre frecvența cu care elevii au fost la grădiniță și ponderea 

elevilor romi din școală – vezi tabelul următor. Datele arată că există o concentrare mai mare în școlile unde 

ponderea elevilor este de maxim 10% a elevilor care au frecventat trei ani de grădiniță; se remarcă și faptul 

că în școlile unde ponderea elevilor romi este superioară există și o rată mai mare de elevi care au mers la 

grădiniță maxim 1 an.  

Tabel corelație pondere elevi romi școală / dotările materiale din unitatea școlară 
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2. Situația școlară – absenteism, performanță, integrare școlară 

Datele arată cu claritate faptul că există diferențe marcante în nivelul absenteismului școlar și al 

performanței școlare între elevii neromi și romi – ultimii au un nivel al performanței școlare (măsurate prin 

media dintre mediile la română și matematică în ultimul semestru încheiat) semnificativ mai mic și o 

frecvență mai mare a absenteismul școlar – vezi tabelul următor. Grupul elevilor care au părăsit școala sau 

au risc ridicat de părăsire a școlii manifestă cel mai scăzut nivel al performanței școlare și cel mai mare 

absenteism școlar - așa cum ne așteptam dealtfel. Dintre elevii neromi din eșantion aproape unul din patru 

(25.4%) au media notelor la română și matematică peste 8, în vreme ce doar 5% dintre elevii romi se 

încadrează în aceeași categorie. Dintre cei care au părăsit școala sau au un risc ridicat de a părăsi școala, 

practic niciunul nu a înregistrat o medie a notelor la română și matematică peste 8. Doar 3.6% dintre elevii 

neromi au înregistrat peste 40 de absențe nemotivate, 23.6% dintre elevii neromi (aproximativ unul din 

patru!) și 65.5% dintre elevii care au părăsit școala sau cu risc ridicat de părăsire. Este evidentă distanța 

mare care separă grupurile de elevi considerate în funcție de performanța școlară și nivelul absenteismului. 

Tabel 13. Asociere grup de apartenență elev / categorii de performanță școlară 
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Tabel 14. Asociere grup de apartenență elev / numărul de absențe motivate 

 

 

Aceste date confirmă atât așteptările noastre cât și datele altor rapoarte precedente. Este important 

însă aici de evidențiat mecanismele explicative ale acestei situații. Datele cercetării ne-au permis să 

evidențiem și determinanții ratei ridicate de absenteism și a performanței școlare a elevilor. Ne-a interesat să 

arătăm în ce măsură atunci când controlăm efectul binecunoscut al unor variabile precum educația părinților 

asupra randamentul școlar se păstrează semnificativ statistic efectul etniei sau al grupului de elevi  asupra 

nivelului absenteismului / performanței școlare. În alți termeni, dacă în cadrul aceleiași categorii de elevii 

definite de nivelul de educație al părinților persistă o corelație semnificativă între etnia elevului și nivelul de 

absenteism, atunci putem concluziona că aceasta nu se explică prin stocul educațional mai ridicat al 

părinților neromi comparativ cu cei romi, ci explicația este în altă parte. În modelul de analiză statistică 

elaborat am inclus și alte variabile relevante conform ipotezelor și cercetărilor anterioare - precum mediul 

de rezidență al elevului, capitalul cultural al familiei (indicatorul folosit este cel al numărului de cărți din 

gospodărie), educația preșcolară de care elevul a beneficiat dar și variabile relevante tematicii discriminării 
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școlare precum poziționarea elevului în clasă (în primele băncii sau ultimele bănci). Variabilele 

independente au fost codificate ca variabile dummy având în vedere că au fost de tip categorial. 

Practic am rulat două modele de regresie logisitică. În primul am considerat performanța școlară ca 

variabilă dependentă – am construit variabila performanță școlară în baza mediilor obținute de elevi la 

română și matematică în ultimul semestru anterior cercetării – aceste materii sunt de bază în gimnaziu și 

relevante pentru evoluția școlară ulterioară. Practic am creat o nouă variabilă din media notelor la la română 

și matematică ale elevului – media artimetică a acestora -  iar în cazul în care nu au existat date pentru 

media la una dintre materii, am considerat doar media la materia pentru care am avut date. Am recodificat 

variabila nou creată în 3 categorii: elevii cu medii mai mici decât 6, elevii cu medii între 6 și 7, și elevi cu 

media peste 7. Am decis astfel având în vedere distribuția mediilor în eșantion astfel încât să avem categorii 

relativ egale ca pondere. În al doilea model al considerat ca variabilă dependentă numărul absențelor 

nemotivate. Am recreat o nouă variabilă în acest caz: grupul elevilor cu cel mult 19 absențe nemotivate în 

primul semestru, respectiv grupul elevilor cu mai mult de 20 de absențe.  

Rezultatele celor două modele statistice rulate sunt prezentate mai jos. Primul dintre aceste prezintă 

relația dintre performanța școlară și variabile relevante independente considerate în analiză. 
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Tabel 15. Model statistic pentru evidențierea variabilelor corelate semnificativ cu performanța 

școlară 
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Datele susțin ipotezele noastre. Controlând efectul nivelului de educație al părinților, mediul de 

rezidență capitalul cultural al familiei (exprimat în numărul de cărți din familie), numărul anilor de grădiniță 

ai elevului, în ce măsură elevii apreciază că școala e un loc unde le face plăcere să meargă sau poziția 

elevului în clasă (în ce bancă stă acesta), grupul elevilor romi manifestă o probabilitate semnificativ mai 

mare de a avea note mai mici comparativ cu grupul elevilor neromi. Diferența față de elevii neromi este și 

mai accentuată în cazul elevilor care au părăsit școala sau sunt în risc de a o părăsi. De exemplu șansele ca 

un elev rom să aibă o medie a notelor la română și matematică sub 6 mai degrabă decât peste 7 sunt de două 

ori mai mari comparativ cu un elev nerom controlând efectul variabilelor incluse în model; cand comparăm 

elevii care au părăsit școala / cei cu peste 20 de absențe nemotivate cu elevii neromi, șansa ca primii să aibă 

mai degrabă o medie la română și matematică sub 6 mai degrabă decât peste 7 sunt de zece ori mai mari 

controlând efectul celorlalte variabile incluse în model. Acest fapt ilustrează fără tăgadă că elevii romi au 

șanse mai reduse comparativ cu elevii neromi în a obține o educație de calitate iar profilul lor în privința 

performanței școlare este mai apropiat de cel al elevilor care au părăsit școala / sau au peste 20 de absențe 

nemotivate în ultimul semestru anterior cercetării. Analiza noastră a luat în calcul media notelor de la clasă 

la română și matematică, dar există și în acest caz o limită de principiu care poate ascunde o diferență și mai 

mare între calitatea educației elevilor romi / neromi. Notele obținute la clasă nu reflectă neapărat și 

abilitățile cognitive/competențele elevilor în a răspunde cerințelor pieței muncii, în a se adapta provocărilor 

vieții reale. Limitele de timp și resurse nu ne-au permis să testăm și astfel de caracteristici ale elevului – de 

ex. studiul PISA folosește un test specific standardizat de evaluare a abilităților elevilor. Datele prezentate 

indică și alte aspecte importante: elevii care stau în ultima bancă sau penultima bancă au șanse mult mai 

mari de a avea o performanță școlară mai redusă iar elevii care văd școala un loc unde nu le face plăcere să 

meargă manifestă de asemenea o performanță mai redusă. Modelul confirmă și alte așteptări evidențiate în 

literatura de specialitate internațională: pentru performanța școlară a elevului contează numărul de ani de 

grădiniță ai elevului contează, capitalul cultural exprimat prin numărul de cărți din familie. Educația 

părinților are o importanță relativă în analiza noastră (după ce am controlat efectul celorlalte variabile din 

model) – doar educația superioară a cel puțin unui părinte face ca elevul că aibă șansa unei performanțe 

școlare mai ridicate comparativ cu elevul ai cărui părinți au cel mult educație primară. Nu există o diferență 

semnificativă între elevii care locuiesc în mediul rural față de cei din mediul urban  în privința performanței 
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școlare – deși datele anterioare din România confirmă o diferență reală între șansele educaționale ale 

elevilor din cele două medii - fapt explicabil poate și prin variația în exigența manifestată de profesorii din 

școlile situate în cele două medii de rezidență sau prin mobilitatea elevilor (unii elevi care locuiesc în rural 

învață în mediul urban).  

Al doilea model rulat ne-a permis să evaluăm adecvat dacă nivelul absenteismului diferă real între 

grupul elevilor romi/neromi, filtrând influența unor variabile relevante. Și în acest caz datele confirmă 

ipoteza noastră - elevii romi au o probabilitate de aproximativ două ori mai mare de a avea peste 20 de 

absențe la școală comparativ cu elevii neromi; în cazul elevilor care au părăsit școala această probabilitate 

este de 14 ori mai mare, dat în acest caz este firesc având în vedere că în acest grup au fost incluși prin 

selecție și elevi care au avut peste 20 de absențe. Datele arată de asemenea că elevii care au frecventat 

grădinița doi sau trei ani au o probabilitate mai mică de a înregistra mai mult de 20 de absențe comparativ cu 

elevii care nu au mers deloc la grădiniță, la fel ca cei care au acasă peste 25 de cărți de citit comparativ cu 

cei care au sub 10 cărți acasă; cum era de așteptat, elevii cărora le place să meargă la școală au și un nivel 

mai scăzut de absenteism școlar. Cercetarea a relevat însă și un alt aspect mai puțin așteptat: elevii din 

mediul rural au o probabilitate ceva mai redusă de a avea peste 20 de absențe nemotivate comparativ cu cei 

din mediul urban. Faptul se explică probabil prin indulgența mai ridicată a profesorilor din mediul rural. 

Analizând totuși relați fără controlul altor variabile, aceasta este nesemnificativă statistic.  
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Tabel 16. Model statistic pentru evidențierea variabilelor corelate semnificativ cu absenteismul școlar 

 

 

 

În acest punct este important să evidențiem și un alt aspect important. Elevii care au vorbit de obicei 

acasă cu părinții limba romani au frecventat grădinița în măsură mai mică față de elevii care au vorbit 

româna sau maghiara. Practic elevii care vorbesc în familie în perioada preșcolară o altă limbă decât cea 

română ar avea și cea mai mare nevoie de frecventarea grădiniției pentru a atenua șocul resimțit de copil în 

clasa I când este nevoit să învețe într-o limbă care nu îi este familiară. În ciuda acestui fapt unul din doi 

elevi (50%) care au vorbit acasă în perioada preșcolară limba romani nu au mers deloc la gradiniță; spre 

comparație doar unul din patru elevi (27.4%) care au vorbit maghiara în familie nu au mers deloc la 

grădiniță.  
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Gradul redus de inclusivitate al sistemului școlar (încă din etapa preșcolară) este evidențiat. Elevii 

nativi vorbitori de romani au avut încă din clasa I un dezavantaj suplimentar de trecut în vederea integrării 

școlare, dezavantaj care și-a pus amprenta și asupra parcursului școlar ulterior. Acest fapt este reflectat în 

nivelul rezultatelor școlare și al nivelului absenteismului școlar – vezi tabelele următoare. Elevii care provin 

din familii în care s-a vorbit altă limbă decât româna până ca ei să meargă la școală înregistrează și o rată 

semnificativ mai ridicată de absenteism școlar – acest fapt este valabil atât pentru elevii de etnie roma, cât și 

pentru cei de etnie maghiară.  
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De asemenea elevii care au vorbit acasă altă limbă decât cea română au și o probabilitate 

semnificativ mai mare de a avea media la română și matematică sub șase mai degrabă decât peste șapte 

comparativ cu elevii care au vorbit română acasă în perioada preșcolară. Deși concluzia exprimată anterior 

este valabilă atât pentru elevii care au vorbit romani acasă cât și pentru cei care au vorbit maghiară, 

diferențele sunt mai accentuate în cazul elevilor care au vorbit romani. Acest aspect arată o dată în plus 

faptul că școala românească este marcată de inegalități școlare originate în limba vorbită în familie în 

perioada preșcolară (și deci originii etnice) și  este un indicator al gradului redus de incluziune educațională 

a acesteia. 
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Un element important este și faptul că elevii care stau de obicei la școală în ultima bancă (în clasele 

care au minim trei rânduri de bănci) sau penultima bancă (în clasele care au minim patru rânduri de bănci) 

sunt mai înclinați să absenteze mai frecvent comparativ cu ceilalți elevi, iar elevii care consideră școala un 

loc în care le face plăcere să meargă au de asemenea o tendință mai redusă de a absenta de la școala.  

Datele arată că diferența dintre elevii romi și cei neromi la răspunsurile furnizate întrebării dacă le 

face plăcere să meargă la școală sunt foarte mici, nesemnificative statistic. Ambele categorii au declarat că 

le place să meargă la școală în majoritate covârșitoare. O diferență notabilă se manifestă însă atunci când 

operăm comparația cu elevii care au părăsit școala / cei care au peste 20 de absențe: aceștia declară 

semnificativ în mai mare măsură că școala este un loc unde nu le face plăcere să meargă comparativ cu 

elevii romi/neromi. 

 

Tabel 17. Asociere gradul în care elevilor le face plăcere să meargă la școală și grup apartenență elevi  

 

 Educația preșcolară a elevului și capitalul cultural al familiei sunt elemente care explică 

absenteismul, însă ele nu pot deveni obiect al intervenției asupra elevilor care sunt deja la gimnaziu cu 

scopul reducerii ratei de părăsire școlară. Intervenția trebuie focalizată asupra acelor elemente care pot fi 

modificate în prezent. Unul din factorii de acest fel se referă la poziționarea în clasă a elevului (în ce bancă 
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stă acesta). Am văzut într-o secțiune anterioară că elevii romi stau mai degrabă în ultimele bănci în clasă 

comparativ cu elevii neromi, există deci o manifestare a discriminării școlare în chiar perimetrul clasei. De 

asemenea analiza a arătat că, cu cât elevii stau mai în spatele clasei cu atât au o frecvență mai mare a 

absențelor. Practic banca în care stă elevul în clasă reflectă și nivelul de preocupare al profesorilor față de 

elevi, predispune elevul la mai multă atenție și este și un indiciu al unei mai bune integrării școlare. În 

condițiile în care elevului are un mentor (așa cum vor avea beneficiarii proiectului în cadrul căruia am 

elaborat prezenta cercetare) acesta ar trebui ghidat să sprijine elevul pentru o mai bună integrare școlară, 

pentru o atenție sporită din parte cadrelor didactice. Profesorul are la îndemână pârghii și metodica necesară 

pentru a crește preocuparea elevilor pentru școală, pentru a crește gradul de integrare școlară al acestora. 

Însă o premisă este ca ei să fie convinși că elevii din grupuri vulnerabile au nevoie de o atenție sporită, iar 

mentorul poate interveni tocmai în acest sens. 

 Cercetarea a relevat așa cum am văzut și faptul că elevii care apreciază că școala este un loc unde le 

face plăcere să meargă sunt mai puțin înclinați către absenteism. Răspunsurile părinților susțin aceeași 

concluzie  –vezi tabelul următor. Practic elevii cărora nu place să meargă la școală conform declarațiilor 

părinților / tutorilor  au și o rată mai mare de absenteism școlar. Rezultatele își mențin semnificația și când 

controlăm după grupul de apartenență al elevului – în alte cuvinte mecanismul este valabil atât în cazul 

elevilor romi, cât și neromi. 

Tabel 18. Tabel privind asocierea dintre modul cum se simte elevul la școală și numărul absențelor 

nemotivate 
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În această evidență – sincronă și cu simțul comun de altfel – se originează o altă pârghie de 

intervenție. Sursa abandonului școlar sugerată în discuțiile de focus grup pe care le-am realizat cu părinții ai 

unor elevi care au abandonat școala este tocmai faptul că elevii nu se simțeau bine mergând la școală, dar nu 

pentru că nu le-ar fi plăcut să învețe sau actul în sine de a învăța era elementul principal care provoca 

neplăcere, ci pentru faptul că fiind săraci purtau haine de care se rușinau (vechi, rupte, cârpite, etc) fiind 

ținta ironiilor celorlalți elevi.  Într-una din școlile unde am derulat focus grupuri școala a avut inițiativa 

colectării de haine pentru elevii nevoiași; aceasta este o soluție parțială, unii părinți au descris că și așa copii 

sunt rușinați să poarte haine deja purtate, alții colegi fac remarca că acestea au fost hainele lor. 

”-BINE, HAIDEȚI ACUMA SĂ DISCUTĂM,ACUMA PUTEȚI SĂ INTERVENIȚI, VOIAM SĂ VĂ 

ÎNTREB, CREDEȚI CĂ MAI ARE  VREUN ROST, CÂT MAI CONTEAZĂ SĂ MAI AI ȘCOALĂ 

ASTĂZI, SĂ MAI  VII LAȘCOALĂ, MAI ESTE IMPORTANTĂ, TE MAI AJUTĂ ÎN VIAȚĂ? 

-Da, școala este bună pentru că învață să citească, să se descurce unde se duce, dar nu mai poate să se mai 

ducă pentru că vine murdar, se duce să caute prin gunoaie, vai de mama lor, caută fiare, vine murdari și se 

ferește românii de ei și le este rușine, pleacă copilul nu mai vine. Al meu de aceea nu a a mai venit. 

(...) 

-ȘI NICI EI NU MAI VIN LA ȘCOALĂ? 

- Nu, nu mai vin, unul este însurat, are fetiță de un an și jumătate, ălalalt nu vine că îi este rușine că nu are 

pantaloni, că nu are cu ce să se îmbrace. (Focus Grup Fetești, părinți romi cu copii care au părăsit școala)” 

 

”-ȘI EU AM O RUGĂMINTE SĂ VORBIM PE RÂND CA SĂ NE PUTEM ÎNȚELEGE MAI ALES CĂ 

ESTE ZGOMOT DE DEASUPRA. 

-Mă refer la copilul meu dacă vede un copil care este mai sărit îmnbăcat, are adidași în picioare, are blugi 

cum se poartă și poate copilul meu nu are se uită, uite ăla are, cum să mă mai duce u la scoală când eu nu 

am ce să iau în picioare. De multe ori a venit cu papucii mei, cu ei a venit la școală. 

-ȘI DE RUȘINE NU MAI VREA SĂ VINĂ 

-De rușine că vede copii ăluia îmbrăcați și ei dezbrăcați. 

-AȚI ÎNTÂLNIT ȘI LA COPII DVS.ACELAȘI LUCRU? 

ACELAȘI SENTIMENT CĂ NU SE SIMT BINE LA ȘCOALĂ DE RUȘINE? 

-Am băiețelul de la clasa a IV-a care trebuie să aștepte fata de la școală când vine ca să ia adidașii ca să vină 

aici în clasa a V-a. 

-FĂCEAU SCHIMB DE ÎNCĂLȚĂMINTE. 

Fac schimb de încălțăminte că nu au cu ce să se încalțe, astăzi a venit fata mai târziu și nu a plecat băiatul la 

școală că nu a avut cu ce să se încalțe și a zis mami nu mă duc la școală că nu am cu ce să mă încalț. (Focus 

Grup Șoldanu, părinți romi cu copii care au părăsit școala)” 
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Și datele cercetării cantitative confirmă acest fapt: elevii romii declară în număr semnificativ mai 

mare comparativ cu elevii neromi că se simt rușinați de hainele cu care se îmbracă la școală; diferența este și 

mai accentuată atunci când comparăm elevii neromi cu cei care au părăsit școala / au peste 20 de absențe 

nemotivate. 

Tabel 19. Asocierea dintre gradul în care elevii se simt rușinați de hainele pe care le poartă la școală și 

numărul absențelor nemotivate 

 

 

 

Părinții unor adolescenți romi care au părăsit școala au descris și faptul că erau nevoiți datorită 

insuficienței veniturilor să trimită copii nemâncați, fără bani sau fără pachet cu mâncare la școală unde 

intrau în contact cu elevi care aveau pachet de mâncare, care aveau bani de buzunar și își permiteau să 

cumpere hrană – această situație genera un sentiment acut de disconfort cu care poate empatiza orice cititor 

fără îndoială. Datele rezultate din cercetarea cantitativă susțin și ele această realitate: ponderea elevilor romi 

care nu au de obicei pachet de mâncare la școală este mai mare în rândul elevilor romi sau a celor care au 

părăsit școala deja comparativ cu elevii neromi – vezi tabelul următor. 

Practic aceste date arata ca orice scoala (și mai ales cele în care ponderea elevilor din grupuri 

vulnerabile este mare) ar trebui sa organizeze o cantina si sa existe masuri de protectie sociala adresate 
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copiilor si nu neaparat parintilor. In acest cadru copii care vin din familii sarace ar trebui sa beneficieze de 

mese in mod gratuit. Cu exceptia Romaniei (si poate a Bulgariei) toate celelalte tari comuniste din Centrul și 

Sud-Estul Europei au avut un asemenea sistem. Mai mult, cele care au aderat la UE si-au pastrat acest 

sistem. O asemenea masura ar asigura un mai mare grad de inclusivitate a școlii și ar contribui la creșterea 

șanselor de reușită în viață, indiferent de tipul de familie in care copilul s-a născut. Acest aspect considerăm 

că ar trebui sa devină un ”advocacy goal” central al organizatiilor de romi în lumina datelor cercetării. 

Tabel 20. Asociere variabila ”existența pachet de mâncare la școală” și grupul de apartenență al 

elevului 

 

În plus elevilor romi li se întâmplă mai des să vină înfometați la școală pentru că nu au nimic de 

mâncare acasă comparativ cu elevii neromi: 11.5% dintre elevii neromi au trăit asta ultima lună înaintea 

realizării interviului, 29.2% dintre elevii romi. 

Tabel 21. Distribuția cazurilor de elevi care au mers în ultima lună la școală înfometați din lipsă de 

hrană și grupul de apartenență al elevului 
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Deși se derulează în școli așa numitul program ”Cornul și laptele”, acesta nu funcționează – cel puțin 

în mediul rural – ca o pârghie de compensare în acest caz. Datele desprinse din focus grupurile realizate și 

discuțiile cu reprezentanții școlilor arată faptul că alimentele furnizate în acest program ajung adesea la 

școală sau sunt distribuite la sfârșitul programului de școală, nu în primele ore, sau sosesc uneori o dată la 

trei zile. Intervenția prin acordarea unei burse de studiu elevilor din grupuri vulnerabile rezolvă într-o 

anumită măsură aceste aspecte. Este important însă ca și profesorii să intervină în acest univers simbolic 

pentru confortul psihologic al elevilor din grupuri vulnerabile, sau elevii din grupuri vulnerabile pot fi 

consiliați în acest sens.  

Datele arată de asemenea că elevii romi și cei care au părăsit școala / care au peste 20 de absențe 

nemotivate consideră în mai mare măsură școala un loc unde se simt marginalizați, nedreptățiți. 

Tabel 22. Asociere între gradul în care elevii se simt marginalizați la școală și grupul de apartenență  
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Activitatea de mentorat în cadrul proiectului trebuie să se orienteze și către problema confortului 

resimțit de  elev în clasă, gradul în care acesta se simte acceptat, tratat egal, relaționarea cu colegii de clasă. 

Și răspunsurile părinților intervievați augerează că tratamentul diferențiat în funcție de etnie este o problemă 

manifestată în școlile din România.  

Tabel 23. Asociere între percepția părinților privind prevalența tratamentului discriminatoriu la 

școală și grupul de apartenență al elevului  

 

 

Tabel 24. Asociere între percepția părinților privind gradul în care sprijinul insuficient ale elevilor 

defavorizați este o problemă în școală și grupul de apartenență al elevului 
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Aproximativ unul din zece (9.1%) dintre părinții/tutorii intervievați în studiu au indicat că 

”Atitudinea / comportamentul discriminatoriu față de copiii romi / ai altor minorități manifestate de ceilalţi 

colegi” reprezintă una din principalele probleme ale școlii unde învață elevul, iar aproximativ unul din patru 

(22.8%) au indicat că ”Sprijinul insuficient pentru copiii defavorizaţi” este una din principalele două 

probleme ale școlii. Aceste opinii sunt mai prevalente în rândul părinților / tutorilor elevilor romi sau care au 

părăsit școala / ori au peste 20 de absențe nemotivate. Este un aspect care trebuie să îndemne la reflecție 

decidenții publici în domeniul educației; în cadrul programului de intervenție în cadrul căruia cercetarea a 

fost derulată recomandăm ca mentorii elevilor să depună eforturi pentru combaterea discriminării în clasele 

elevilor beneficiari – atât din partea colegilor elevilor romi cât și a profesorilor – și aceștia să primească 

sprijin suplimentar pentru prevenirea părăsirii școlii (sprijin școlar, consiliere, etc.). 

Rezultatele susțin ideea necesității stimulării implicării parentale, eventual prin mijlocirea unui 

mentor. Datele focus grupurilor derulate arată că părinții elevilor romi consideră utilă frecventarea școlii de 

către elevi (cel puțin în primele opt clase) iar atunci când au fost solicitați să participe la ședințe de clasă au 

făcut acest lucru. Însă problema constă în capacitatea parentală scăzută a acestora de a sprijini adecvat 

elevul în puzzle-ul școlar (aceasta capacitate este originată în nivelul redus al capitalului educațional 

acumulat, sărăcie, etc). Discuțiile par a sugera și faptul că profesori manifestă o diplomație scăzută în 

relaționarea cu părinții copiilor din grupuri vulnerabile. În acest cadru stimularea implicării parentale în 

educația elevului ar trebui să fie însoțită și de consilierea acestora în relaționarea cu elevul și reprezentanții 

școlii. 

”-VOIAM SĂ VĂ ÎNTREB, ATUNCI CÂND COPII DVS. FRECVENTAU ȘCOALA, DVS.VENEAȚI 
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SĂ VĂ INTERESAȚI DE EI CUM ÎNVAȚĂ, VĂ MAI CHEMAU PROFESORII? 

- Cum să nu? Ne chemau la ședințe. 

- ȘI VENEAȚI LA ȘEDINȚE? 

-Am venit și la ăsta micu, că să îl învăț eu, că să îi iau mâna și să scriu eu cu el. Păi tu de ce ești profesoară, 

să îl înveți, să iei mâna lui și să îi spui, să îi arăți cum să scrie. 

- ASTA VĂ CEREA ÎNVĂȚĂTOAREA? 

- Da, păi mă fac eu profesoară, zic. 

- Da că noi nu știm carte cum să îl învățăm? 

-VĂ ROG VORBIȚI DESPRE CUM  VĂ ÎNȚELEGEAȚI CU PROFESORII CÂND VENEAȚI LA 

ȘCOALĂ, CÂND ÎI VIZITAȚI! CUM VĂ SIMȚEAȚI, VĂ SIMȚEAȚI RESPECTAȚI? 

- Întrebam cum învață, ce face, ne spunea ce se întâmplă prin clasă. 

- ȘI CUM VĂ TRATA PROFESORUL? 

- Îmi spunea și el cum învață. 

- Depinde, era bine să înveți copilul dar dacă eu nu știu carte ce era să îl învăț? 

- Ce puteam eu să ajut băiatul ăla dacă eu nu știu nimica? 

- Noi nu am învățat carte și nu puteam să îl ajut”. (Focus Grup Fetești, părinți romi cu copii care au părăsit 

timpuriu școala). 

 

”- BUN. HAIDEȚI ACUMA SĂ DISCUTĂM PE ÎNDELETE FIECARE SUBIECT. ÎN PRIMUL RÂND 

V-AȘ ÎNTREBA AȘA LA MODUL GENERAL CÎT DE IMPORTANTĂ CREDEȚI CĂ MAI ESTE 

ȘCOALA, NE AJUTĂ ȘCOALA LA CEVA? 

- Ne ajută 

DAR AJUTĂ COPII LA CEVA? 

- Ne ajută cînd are, cînd nu cu ce să ne ajute, ne-a dat câte un lapte câte un cornuleț 

- BUN, DAR VĂ ÎNTREB DACĂ ȘI EDUCAȚIA, EDUCAȚIA PE CARE O AU COPII, AR FI 

IMPORTANTĂ ÎN VIAȚĂ, I-AR AJUTA? 

- E important, normal că i-ar ajuta, le deschide și lor capul, și-ar găsi și o meserie dacă au părinții cu ce să îi 

dea mai departe dacă nu au cu ce…. 

- CÂTE CLASE CREDEȚI CĂ I-AR FI NECESARE UNUI COPIL CA SĂ SE DESCURCE ÎN VIAȚĂ ? 

CAM CÂTE CLASE? 

- Cam 8 clase, dacă avem condiții dacă nu avem condiții îi ții acasă. 

- DAR DACĂ AȚI AVEA CONDIȚII CAM CARE AR FI, 8 CLASE NU? 

- Se poate, da, 8 clase 

- Ar fi mai multe nu numai 8 clase. 

- DVS. SPUNEȚI MAI MULTE, MAI MULT DE 8? 

- Mai multe dar dacă ar fi condiții 

- E bine și astea 8 clase să învețe să știe și ei carte 

- Păi la OLtenița într-a 9 a cu ce să îi trimitem dacă nu avem cu ce 

- ȘI ÎN CE SENS CREDE-ȚI CĂ I-AR AJUTA PE COPII EDUCAȚIA, ÎN CE FEL I-AR AJUTA ÎN 

VIAȚĂ? LA CE I-AR AJUTA? 

- La o meserie ceva, s-ar descurca și ei cumva cu 8 clase.” (Focus Grup Șoldanu, Părinți romi ai unor copii 

care au părăsit timpuriu școala). 
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Părinții elevilor din grupuri vulnerabile (romi, elevi care au părăsit școala sau au mai mult de 20 de 

absențe) caracterizează în mai mică măsură pozitiv relația cu profesorii comparativ cu părinții elevilor 

neromi – vezi tabelul următor. Astfel aproape unul din doi (45.5%) părinți ai elevilor neromi caracterizează 

relația cu profesorii ca fiind foarte bună / excelentă, în vreme ce doar unul din trei (29.5%) dintre părinții 

elevilor romi, respectiv unul din cinci (19.9%) dintre părinții elevilor care au părăsit timpuriu școala / au 

peste 20 de absențe exprimă aceeași părere. Foarte relevant este și faptul că o pondere semnificativ mai 

mare dintre părinții elevilor romi / elevilor care au părăsit școala comparativ cu părinții elevilor neromi 

declară că nu au deloc o relație cu profesorul / personalul școlii: 7% dintre părinții elevilor neromi, 10% 

dintre elevii părinților romi și 18.1% dintre părinții elevilor care au părăsit școala / au mai mult de 20 de 

absențe. 

Tabel 25. Asocierea dintre grupul de apartenență al elevului și calitatea relației părintelui / tutorelui 

cu profesorii 

 

 

Calitatea relației dintre părinți / tutori și profesori reprezintă un aspect care corelează pozitiv cu 

numărul de absențe înregistrate de elev – vezi tabelul următor. Astfel, elevii ai căror părinți au mai degrabă 

o relație foarte bună sau excelentă cu profesorii decât una proastă sau care nu au nicio relație, au și un nivel 

al absențelor nemotivate mai scăzut. Corelația este valabilă atât la nivelul grupului de elevi neromi, cât și 
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romi. 

Tabel 26. Asocierea dintre calitatea relației părintelui / tutorelui cu profesorii și absenteismul școlar 

al elevului 

 

 

Efectul calității relației dintre părinți și profesori asupra ratei absenteismului școlar se manifestă și 

după ce controlăm efectul altor variabile relevante (educația părinților, mediul de rezidență, anii de grădiniță 

ai elevului, etc) – vezi modelul de regresie logistică prezentat mai jos. În lumina acestei evidențe intervenția 

programului (mentoratul în principal) ar trebui să urmărească și stimularea implicării mai largi a părinților 

în educația elevului (informare asupra situației școlare, facilitarea relației cu profesorii, etc) și suplinirea, în 
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măsura în care este posibil, a sprijinului școlar parental atunci când acesta lipsește.  

  

Tabel 27. Model statistic pentru a evidenția efectul semnificativ al calității relației părinți / profesori 

asupra absenteismului școlar al elevului 

 

 

 

 

Oportunitatea stimulării implicării parentale mai largi este susținută și de faptul că datele arată că 

părinții elevilor romi / cei care au părăsit școala sunt invitați mai rar la școală de către reprezentanții acesteia 

comparativ cu părinții / tutorii elevilor neromi. 
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Tabel 28. Asociere între frecevența cu care părinții sunt invitați la școală și grupul de apartenență al 

elevului 

 

 

 

Este necesar să discutăm aici și valorizarea diferită a educației în rândul celor 3 categorii de elevi – 

vezi tabelul următor. Din start facem precizarea că din aceste date nu trebuie să tragem concluzia pripită că 

vina ar aparține elevului pentru această situație. Opțiunile sale de viață, aspirațiile și valorile la vârsta 

adolescenței sunt un produs al influenței induse de familie, școală, comunitate/prieteni/cunoștințe, media 

prin modelele sociale promovate . Este importantă în acest cadru și percepția pe care elevii o au asupra 

echității sociale, în sensul încrederii pe care o au că pot reuși în viață la fel ca alții din medii mai mult sau 

mai puțin favorizate ; contează de asemenea și oportunitățile oferite de sistemul educațional sau lipsa 

oportunităților - factorii structurali în general. Datele prezentate până aici arată tocmai acest fapt : sistemul 

educațional românesc este în mică măsură incluziv în raport cu elevii romi ; aceștia din urmă se simt în mia 

că măsură înțelesi de profesori, se simt mai puțin integrați în mediul școlar comparativ cu restul elevilor. În 

lumina acestor considerații trebuie să citim rezultatele studiului care arată că educația este cel mai mult 
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valorizată în rândul elevilor neromi - 47,5% dintre aceștia consideră că aceasta este cel mai important lucru 

pentru a reuși în viață. Doar 37.1% dintre elevii romi și 12.1% dintre elevii care au părăsit școala sau care 

prezintă risc ridicat de a părăsi școala consideră la fel.  

 

Tabel 29. Asociere între grupul de apartenență al elevului și elevi în funcție de opinia lor privind care 

este cel mai important lucru în viață pentru a reuși 

 

 

Mijlocul alternativ educației cel mai important pentru a reuși în viață în percepția elevilor este ”a știi 

să te descurci”. Sigur, acest fapt poate avea semnificații diverse în rândul elevilor, dar este esențial că o 

astfel de atitudine pune educația pe locul doi în detrimentul a altceva. Un corolar ar fi faptul că în percepția 

acestor elevi poți să te descurci foarte bine fără educație; 28.2% dintre elevii care au părăsit școala sau cu 

risc ridicat de părăsire a școlii au indicat că a ”a știi să te descurci” este cel mai important lucru pentru a 

reuși în viață. În cazul lor poate funcționa și un mecanism al celebrei butade cu vulpea care declară că 

strugurii la care nu poate ajunge sunt acrii. Este remarcabil însă ca această caracteristică este prevalentă în 

rândul acestei categorii de elevi. Un alt factor considerat cu cea mai mare importanță pentru reușita în viață 

este norocul, o expresie atitudinii care pune hazardul în rol de determinant al mersului lucrurilor în 

detrimentul capacității de control. ”Să ai noroc” este cel mai important factor pentru reușita în viață în cazul 

a 22.5% dintre tinerii care au părăsit școala sau au risc ridicat de a abandona școala, 15.4% dintre elevii 
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romi consideră astfel și doar 7.9% dintre elevii neromi.  

 

 

 

 

Tabel 30. Asociere între opinia elevilor privind lucrurile care ajută pentru a reuși în viață și gradul de 

absenteism 

 

 

Este o ironie într-un fel faptul că această credință este cea mai apropiată de adevăr în România în 

lumina datelor cercetării de față care arată limpede faptul că ”norocul” nașterii într-o familie cu potențial 

ridicat de suport pe parcursul educațional este determinantul principal al reușitei școlare și mai departe al 

reușitei în viață. Aceste rezultate indică și faptul că elevii romi au o mai slabă încredere în forțele proprii 



 
 

110 

 

decât cei neromi în a evita părăsirea școlii și a atinge succesul școlar. Câtă vreme ai o identitate stigmatizată 

negativ puternic atunci și credința în forțele proprii, încrederea că poți reuși în viață sunt mai reduse. Este o 

posibilă zonă de intervenție a dezvoltării relației cu mentorul, reevaluarea educației, a identității etnice și a 

rolului acesteia de către elev este fără îndoială o perspectivă utilă. Acest lucru este întărit și de faptul că 

datele arată de asemenea că elevii care valorizează în mai mare măsură educația au și o rată mai redusă de 

abandon școlar: 77.8% dintre elevii care consideră educația ca prim factor al reușitei în viață au cel mult 20 

de absențe nemotivate, în vreme ce ponderea celor care atribuie norocului rolul determinant este de 52.9%.  

Integrarea școlară a elevului este stimulată și de implicarea acestuia în activități extrașcolare care îl 

pot apropia de colegii săi și de profesori, care îi pot dezvolta abilitățile de relaționare cu ceilalți și îl pot 

scoate din marginalizare și izolare în cazul în care trăiește o astfel de situație. În acest sens ne-a interesat în 

cercetare și gradul în care elevii din grupurile vulnerabile (romi, elevi care au părăsit deja școala sau au 

peste 20 de absențe nemotivate) participă la astfel de activități extrașcolare în comparație cu elevii neromi. 

Datele arată cu claritate hiatusul dintre grupul elevilor romi și neromi. Elevii neromi participă în grad 

semnificativ mai mare decât cei romi la activități extrașcolare precum excursie, drumeție, tabără. Dintre 

elevii neromi 64.1% au participat cel puțin o dată în 2010 (anul anterior derulării cercetării) la astfel de 

activități împreună cu profesorul, în vreme ce ponderea elevilor romi este de doar 48.8%. Aproximativ unul 

din zece elevi neromi (9%) au participat cel puțin o dată la 3 luni la astfel de activități, în schimb dintre 

elevii romi doar 1.9% se găsesc în aceeași situație. Diferențele sunt și mai flagrante între elevii neromi și cei 

care au părăsit școala sau au peste 20 de absențe: 67.9% dintre cei din urmă nu au participat deloc la astfel 

de activități extrașcolare. Diferențele sunt similare și când am definit activitatea extrașcolară vizita la un 

muzeu – vezi tabelele de mai jos. 

 

Tabel 31. Asocierea între gradul participării la activități extrașcolare și grupul de apartenență al 

elevilor 
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Aceste rezultate reflectă într-un anume sens un alt efect de segregare școlară datorat lipsei resurselor. 

Explicația participării mai scăzute a elevilor romi la astfel de activității extrașcolare se găsește probabil în 

insuficiența veniturilor  familiale (mai acută în rândul familiilor rome) – este necesară o anumită cheltuială 

din partea familiei pentru a participa la astfel de activități. Este un argument suplimentar pentru intervenția 

în procesul educațional al elevilor romi și sub forma sprijinului material. În același timp este și o temă de 

reflecție pentru managementul școlar al unor astfel de activități, este și datoria școlii / profesorilor de căuta 
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soluții pentru a integra și elevii fără posibilități materiale în activitățile extrașcolare. 

Tratamentul diferențiat la școală al elevilor în funcție de etnie se reflectă și în felul în care elevii 

romi se simt la școală comparativ cu elevii neromi. Astfel, o pondere semnificativ mai mare dintre elevii 

romi se simt la școală marginalizați/izolați: 6.1% dintre elevii romi trăiesc acest sentiment foarte des sau 

des, în vreme ce ponderea elevilor neromi în aceeași situație este de 3.2%. Opt din zece elevi neromi nu 

trăiesc deloc acest sentiment (80.1%), în vreme ce ponderea elevilor romi care simt la fel este de 73%. 

Situația este mult mai dramatică în rândul elevilor care au părăsit școala sau au absentat de mai mult de 20 

de ori nemotivat: unul din zece adolescenți din acest grup (12.8%) declară că se simt marginalizați/izolați 

foarte des sau des și doar 55.6% spun că nu simt deloc asta. 

 

 

  

Tabel 32. Asociere privind gradul în care elevii se simt marginalizați/izolați la școală și grupul de 

apartenență al elevilor 

  

 

Situația financiară precară a familiilor rome își pune amprenta și asupra gradului de integrare școlară 

a elevului și modul în care percepe școala ca un mediu atractiv, unde îi face plăcere să meargă. Elevii romi 
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se simt în mai mare măsură rușinați de hainele pe care le poartă la școală comparativ cu elevii neromi – vezi 

tabelul următor. Astfel unul din douăzeci de elevii romi (5.5%) se simt foarte des sau des rușinați de hainele 

cu care se îmbracă, în vreme ce ponderea elevilor neromi aflați într-o situație similară este de doar 1.3%. 

Opt din zece elevi neromi nu resimt deloc această stare (83.4%), în vreme ce doar șapte din zece elevi romi 

se găsesc în această situație (71.8%). Situația elevilor care au părăsit școala sau au multe absențe este 

categoric mai rea din acest punct de vedere atât față de grupul elevilor neromi, cât și romi: fiecare al 

șaptelea elev (14.7%) din această categorie se simte des sau foarte des rușinat de hainele cu care se îmbracă 

și doar șase din zece elevi nu trăiesc deloc acest sentiment. Datele cercetării calitative derulate (focus 

grupuri cu părinți romi ai unor elevi care au părăsit școala) au relevat că rușinea datorată hainelor este un 

mecanism important care îi face pe elevii să nu dorească să frecventeze școala – unii părinți au opinat că era 

mai bun sistemul uniformelor școlare standard de pe vreme comunismului, copii nu mai resimțeau 

diferențele datorate calității hainelor purtate. Sunt cazuri de elevi romi care așteaptă frații să vină de la 

școală pentru a avea haine/încălțăminte cu care să pornească la școală. Sociologic vorbind hainele purtate 

sunt un indicator de status, acest aspect influențează stima de sine a persoanei. Înțelegem acum situația 

elevilor romi, și disconfortul creat de faptul că poartă haine de proastă calitate. Această situație poate fi 

reglată prin sprijin material, dar și prin intervenția profesorului care poate redefini universul simbolic între 

elevi și poate arunca o perspectivă normativă corectă a evaluării hainelor purtate de elev – elevul cu haine 

de calitate nu are niciun merit pentru asta, este o chestiune de noroc, abia haina purtată la maturitate reflectă 

meritul celui care o poartă. Am arătat anterior și o bună practică a unei școli unde am derulat focus grup 

unde au fost colectate și distribuite haine și bunuri pentru elevii defavorizați.  

Tabel 33. Asociere privind gradul în care elevii se simt rușinați de hainele pe care le poartă la școală și 

grupul de apartenență al elevilor 
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Integrarea școlară a elevului este reflectată și de gradul în care acesta se simte înțeles de profesori, 

respectiv de colegii de clasă. Datele arată că există anumite diferențe între romi și neromi în privința 

gradului în care se simt înțeleși de către profesori – 57.4% dintre elevii neromi nu se simt deloc neînțeleși de 

profesori, 50.5% dintre elevii romi în situație similară – însă diferențele între elevii romi și neromi în 

privința gradului în care se simt neînțeleși de colegi, deși există, sunt mai degrabă nesemnificative – vezi 

tabelele următoare. Frapantă este în diferența între grupul elevilor care au părăsit școala / au peste 20 de 

absențe și restul: fiecare a șaselea elev dintre cei care au părăsit școala (17.5%) se simte neînțeles de către 

profesor des sau foarte des față de numai 6% dintre elevii neromi.  

Tabel 34. Asociere dintre gradul în care elevii se simt înțeleși de profesori / colegi și grupul de 

apartenență 
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Studiul a evaluat și gradul în care elevii își dezvoltă cultura generala lecturând și alte cărți în afara 

manualelor școlare. Acest gen de activitate se constituie ca premisă a integrării sociale mai facile în viitor și 

a reușitei sociale. Rezultatele arată fără echivoc o diferență majoră și din acest punct de vedere între grupul 

elevilor romi și cei neromi – vezi tabelul următor. Astfel aproape unul din doi elevi neromi (45.5%) citesc 

cel puțin de câteva ori pe săptămână alte cărți în afara manualelor; ponderea elevilor romi care manifestă 

același comportament pozitiv este de doar 22.7%. Doar unul din zece elevi neromi (9.9%) nu au lecturi 

suplimentare niciodată, în vreme ce unul din patru elevi romi (26.2%) se află în aceeași categorie. Elevii 

care au părăsit școala se găsesc în cea mai dezavantajoasă situație, aproape jumătate dintre ei nu citesc cărți 

în afara manualelor de școală niciodată. Analiza detaliată arată de asemenea că elevii care nu citesc 

niciodată sau citesc rar altceva decât manualele au și un risc mai ridicat de a avea pest 20 de absențe 
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nemotivate și de a părăsi școlii. Recomandarea în acest cadru este de a a compensa acest decalaj prin 

activitatea de mentorat care să stimuleze elevul și pentru a practica lecturi suplimentare în afara celor din 

programa școlară. De asemenea o altă recomandare ar fi ca în școlile în care lipsește bibliotecă, aceasta 

trebuie să fie înființată. 

Tabel 35. Asociere între frecvența cu care elevul citește alte cărți în afara manualelor școlare și 

grupul de apartenență al elevului 

 

 

 

Tabel 36. Model statistic pentru caracterizarea relației dintre obișnuința elevului de a citi altceva 

decât manualele școlare și absenteismul școlar. 
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Am urmărit în studiu să evaluăm și gradul în care elevii au studiat limba rromani la școală. Datele 

arată că aproape unul din patru elevi romi – 22.6% - au studiat limba rromani la școală, 6.2% dintre elevii 

neromi și 17.5% dintre elevii care au părăsit școala sau au peste 20 de absențe nemotivate – vezi tabelul 

următor. 

 

Tabel 37. Ponderea elevilor care au studia limba rromani în fiecare din grupurile de elevi țintă ale 

cercetării. 
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Este important însă în acest punct să ne întrebăm și dacă studierea limbii romani în școală corelează 

cu performanța școlară a elevilor, gradul de absenteism școlar și gradul de integrare în mediul școlar. Mai 

exact ne întrebăm dacă există diferențe în aspectele menționate între grupul elevilor romi care au studiat 

limba romani în școală și grupul elevilor romi care nu au studiat. 

Analiza realizată a relevat că există doar e relativă corelație semnificativă între performanța școlară 

(exprimată prin mediile la română și matematică) și studiul limbii romani – vezi tabelul următor. Putem 

spune pe baza datelor că elevii care au studiat limba romani au o probabilitate mai mică de a avea o medie 

mai degrabă sub cinci decât între cinci și șase comparativ cu cei care nu au studiat, în o probabilitate mai 

mare de a avea între cinci și șase mai degrabă decât peste opt. 
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În privința nivelului absenteismului școlar datele arată că nu există legătură semnificativă între 

acesta și faptul că elevii au studiat limba romani. În alte cuvinte se pare că nivelul absenteismului nu este 

influențat în niciun fel de faptul că elevii învață în școală sau nu limba romani – vezi tabelul următor. 

 

 

În privința gradului de integrare școlară datele arată că nu există legătură între faptul că elevii au 

studiat limba romani și calitatea relației cu elevii sau profesorii – vezi tabelele următoare. De asemenea 

faptul că elevii au studiat limba romani nu influențează nici gradul în care elevii simt le face plăcere să 

meargă la școală. 
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Datele au relevat însă un alt aspect important. Există o relație semnificativă între faptul că elevii 

învață limba romani la școală și gradul în care aceștia se simt marginalizați / izolați / nedreptățiți – vezi 

tabelele următoare. Ce este suprinzător este însă sensul relației; datele arată că elevii romi care au studiat 

limba romani se simt în măsura mai mare izolați/marginalizați/nedreptățiți decât invers comparativ cu elevii 

romi care nu au studiat limba romani.  
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3. Situația familială – capital cultural, material, uman, social, valoric 

Am decis să includem în prezentul raport și date privind situația familială diferențiate între cele trei 

eșantioane de elevi incluse în cercetare – elevi neromi, romi și elevi care au părăsit școala / au peste 20 de 

absențe datorită discrepanțelor notabile. Aceste date certifică hiatusul imens care separă elevii romi de cei 

neromi în termenii suportului școlar furnizat de familie și atrag atenția o dată în plus asupra necesității 

intervenției publice largi pentru furnizarea de șanse egale elevilor romi.  

Ne vom referi în primul rând la capitalul cultural al familiilor elevilor. Studiile internaționale au 

arătat fără echivoc faptul că numărul de cărți existent în familia elevului corelează pozitiv cu calitatea 

abilităților cognitive ale elevului. În tabelul următor putem observa distribuția acestui indicator în grupurile 

țintă ale cercetării: 

Tabel 38. Asocierea dintre numărul de cărți din locuința elevului și grupurile țintă ale cercetării 
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Se poate observa fără probleme diferența uriașă la acest capitol între elevii romi și cei neromi: 62.3% 

dintre elevii neromi au cel puțin 11 cărți (altele decât manualele) acasă, în vreme ce ponderea elevilor romi 

care provin din familii în situație similară este de doar 25.3%.  Mai mult, unul din cinci elevi (18.8%) provin 

din familii unde se găsesc minim 50 de cărți, în vreme ce doar unul din douăzeci de elevi romi (4.2%) 

beneficiază de același mediu cu oportunități culturale acasă. Situația elevilor care au părăsit școala / au peste 

douăzeci de absențe este și mai rea decât a elevilor romi: 83.5% dintre aceștia au acasă maxim 10 cărți. 

Putem remarca cu claritate cum profilul elevilor romi este din acest punct de vedere mai apropiat decât al 

celor neromi de profilul elevilor care au părăsit școala sau au sunt în risc ridicat de a o face datorită 

numărului mare de absențe nemotivate. 

Un alt aspect prezentat se referă la anii de grădiniță urmați de elevi. Educația preșcolară este 

esențială succesului și integrării școlare de mai târziu. Datele confirmă și în acest caz situația dezavantajoasă 

a elevilor romi față de cei neromi și apropierea mai mare de situația extremă a elevilor care au părăsit 

școala. Aproape toți elevii neromi au mers la grădiniță (19 din 20 elevi), în vreme ce doar trei sferturi dintre 

elevi romi se află în aceeași situație și 60% dintre elevi care au părăsit școala. 

 

Tabel 39. Frecventarea grădiniței de către elevi din grupurile țintă vizate de cercetare 

 

Dintre elevii care au mers la grădiniță, elevii neromi au mers mai mulți ani decât cei romi sau care au 

părăsit școala: 66.4% dintre elevii neromi au mers trei ani sau mai mult la grădiniță, 41.1% dintre elevii 
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romi sunt în aceeași situație și doar 38.6% dintre elevii care au părăsit școala. Decalajul este semnificativ și 

oferă o imagine clară asupra decalajului de start educațional căruia trebuie să îi facă față elevii romi 

comparativ cu cei neromi. 

 

 

 

Tabel 40. Numărul de ani de grădiniță ai elevilor din grupurile țintă vizate de cercetare 

 
 

Un alt aspect care merită prezentat constă în nivelul de cunoștințe în utilizarea calculatorului. Acesta 

este un element care oferă elevilor o șansă în plus pentru integrarea pe piața muncii la terminarea studiilor. 

Astfel datele arată clar competențele mai ridicate de utilizare a calculatorului în rândul elevilor neromi 

comparativ cu cei romi: 71.6% dintre elevii neromi pot utiliza singuri calculatorul și 54.9% dintre elevii 

romi. Doar 32% dintre elevii care au părăsit școala au un nivel similar de cunoștinte asupra calculatorului. 

Tabel 41. Cunoștințele de utilizare a calculatorului în rândul elevilor din grupurile țintă 

 

 

Aceste date trebuie corelate cu ponderea din fiecare grup de elevi cu acces la un calculator. În școală 
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ponderea celor trei grupuri de elevi este similară: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 42. Gradul de acces la un computer în școală a elevilor din grupurile țintă 

 

 

Putem concluziona fără a greși că diferența în capacitatea de utilizare a calculatorului între elevii 

romi neromi nu se găsește în gradul de acces la un computer la școală. Contează însă și gradul în care elevii 

sunt formați în acest sens în școlile din România. Din păcate cercetarea nu are astfel de date. Însă cercetarea 

arată și ponderea elevilor care au acasă acces la un calculator / leptop. Datele arată diferențe notabile. 

Tabel 43. Accesul la un computer acasă al elevilor din grupurile țintă 
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Dintre elevii neromi, 61.1% au acces acasă la un calculator, în vreme ce doar 38.2% dintre elevii 

romi se găsesc într-o situație similară și doar 25% dintre elevii care părăsit școal / peste 20 de absențe. În 

plus datele confirmă faptul că elevii care au acces la un calculator acasă au o probabilitate sporită de a știi să 

utilizeze calculatorul. Dintre elevii care au calculator acasă doar 1.3% nu știu să utilizeze calculatorul, în 

vreme ce dintre cei care nu au calculator acasă 21.6% se găsesc în aceeași situație. Asocierea statistică se 

menține și în rândul fiecăruia dintre cele trei grupuri de elevi vizate de cercetare. 

 

Tabel 44. Asociere între existența unui calculator în gospodăria elevului și nivelul cunoștințelor 

privind utilizarea calculatorului 

 

 

Elevii romi trăiesc în gospodării în care numărul persoanelor sub 18 ani este mai mare decât în 

gospodăriile în care trăiesc elevii neromi. Aproximativ doi din trei elevi trăiesc în gospodării unde numărul 

persoanel sub 18 ani nu este mai mare de două, în vreme ce 50% dintre elevii romi se găsesc într-o situație 

similară. 
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Tabel 45. Asociere numărul persoanelor din gospodărie sub 18 ani și grupurile țintă ale cercetării 

 

Capitalul educațional al familiei elevului este un altă caracteristică care își pune amprenta definitoriu 

asupra traseului școlar al elevului conform studiilor de specialitate. Rezultatele cercetării noastre arată fără 

echivoc că familiile elevilor romi și a celor care au părăsit școala / au peste 20 de absențe  au un capital 

educațional semnificativ mai scăzut comparativ cu al elevilor neromi. In tabelul următor este prezentată 

distribuția educației părinților care au cel mai ridicat nivel de educație din familie în cele trei grupuri de 

elevi 
15

. Astfel, doar 3.9% dintre elevii neromi au părintele cu cel mai înalt nivel de educație fără școală 

primară sau maxim școală primară. Spre comparație, 29.1% dintre elevii romi și 38.4% dintre elevii care au 

părăsit școala / au peste 20 de absențe se găsesc în aceeași situație. Aproximativ unul din 6 elevi neromi au 

un părinte cel puțin cu studii postliceale, superioare sau postuniversitare, în vreme ce doar 2.5% dintre elevii 

romi și 2.4% dintre elevii care au părăsit școala se găsesc în aceeași situație. 

 

Tabel 46. Asociere între nivelul de educație al părinților și grupul de apartenență al elevului 

                                                 
15

 În cercetare am înregistrat date atât asupra educației tătălui, cât și a mamei elevului. Am condensat cele două seturi de date 

receând o variabilă care indică educația  părintelui care a atins cel mai ridicat nivel de școlarizare. În acest fel avem o măsură 

comună a resursei familiale a elevului originate în educația unui părinte. Poate ar fi fost util să rafinăm această variabilă luând în 

calcul educația părintelui care locuiește cu elevul, acesta fiind cel care își pune amprenta cel mai mult asupra dezvoltării elevului 

însă nu am avut acest set de date înregistat. Oricum, eventualele erori originate în acest mecanism sunt minore, atât datorită 

amplorii reduse a fenomenului  cât și datorită mecanismului compensării între elevii din eșantion. 
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Capitalul educațional redus al familiei elevior romi se reflectă și în inegalitatea semnificativă între 

grupurile de elevi studiate în ce privește posibilitatea pe care o au de a solicita ajutorul la teme cuiva din 

familie. Nouă din zece elevi neromi (89.8%) au cui să ceară ajutorul la teme acasă, în vreme ce elevii 

neromi care dispun de acest ajutor este de doar 74.6%. În cazul elevilor care au părăsit școala sau au peste 

20 de absențe suportul disponibil pentru realizarea temelor este și mai redus: doar 56.7% au cui cere ajutorul 

la teme în caz că au nevoie. Este un argument în plus care justifică necesitatea sistemului educațional 

românesc de a oferi ore suplimentare de pregătire a temelor și mentorat tuturor copiilor care provind din 

grupuri vulnerabile. Programul de tipul ”școală după școală” ar trebui extins pentru toți cei care au nevoie 

de el, indiferent de etnie. 

 

 

 

 

Tabel 47. Asociere între posibilitatea elevilor de a avea cui să ceară aajutorul la teme și grupurile de 

elevi studiate 



 
 

129 

 

 

 

Un alt aspect important este cel legat de gradul de cunoaștere a limbii române – elevii intervievați 

sunt elevii de nivel gimnaziu, clasele V-VIII. Astfel 80.7% dintre elevii neromi declară că știu foarte bine 

limba română, 72.6% dintre romi și 63.6% dintre elevii care au părăsit școala. Este important de punctat că 

unul din 50 de elevi romi (2.5%) declară că nu cunosc limba română iar unul din 20 de elevii care au părăsit 

școala / au peste 20 de absențe declară la fel. Aceste date ridica semne de intrebare in legatura cu calitatea 

educatiei oferita in scoala, in special la orele de limba romana. Ne putem întreba firesc ce șanse 

educaționale are un elev care nu cunoaște cel puțin bine limba de predare la clasă? 

Tabel 48. Asociere între gradul de cunoaștere a limbii române și grupul de apartenență al elevului 

 

  În acest cadru este important de arătat care este ponderea elevilor romi care cunosc limba romani. 

Datele cercetării arată că aproximativ unul din patru elevi romi (23.8%) cunosc foarte bine limba romani, iar 

9% o cunosc bine.   
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Tabel 49. Asociere între gradul de cunoaștere a limbii romani și grupul de apartenență al elevului 

 

 

Nivelul de cunoaștere a limbii engleze este un factor care favorizează reușita de mai târziu pe piața 

muncii a elevilor. Datele arată că elevii neromi cunosc în măsură semnificativ mai mare limba engleză 

comparativ cu elevii romi sau cei care au abandonat școala. Unul din cinci elevi neromi cunosc cel puțin 

bine limba engleză (21.5%), în vreme ce doar 8.2% dintre elevii romi se găsesc în aceeași situație și doar 

4.2% dintre elevii care au părăsit școala / au peste 20 de absențe. Explicațiile acestei situații se regăsesc 

probabil în susținerea mai ridicată furnizată de familie în învățarea unei limbi străine (cu cât educația 

părinților este mai mare, cu atât nivelul cunoașterii limbii engleze este mai ridicat), în accesul mai larg la 

mijloace de comunicare în limba engleză care facilitează însușirea acesteia (TV, internet) sau în perioada 

mai lungă petrecută în grădiniță (cu cât elevii au mai mulți ani de grădiniță, cu atât aceștia știu limba 

engleză în mai mare măsură). 

Tabel 50. Asociere între gradul de cunoaștere a limbii engleze și grupul de apartenență al elevului 

 

Cercetarea întreprinsă ne permite să evaluăm și nivelul resurselor materiale pe care elevii le au la 
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dispoziție. Acesta este un factor evidențiat ca relevant pentru părăsirea școlii în cadrul cercetării prin focus 

grup pe care am derulat-o. Părinții elevilor care au părăsit școala au indicat faptul că din cauza sărăciei acute 

adesea elevii au fost nevoiți să muncească alături de părinți pentru asigurarea celor necesare traiului, fapt 

care a afectat nivelul participării școlare a acestora. Cercetarea arată limpede că elevii neromi sunt mai 

avantajați și din acest punct de vedere comparativ cu elevii romi sau neromi. 

Tabel 51. Asociere între evaluarea suficienței banilor de buzunar și grupul de apartenență al elevului 

 

Doar unul din zece elevi neromi (13.5%) declară că banii de buzunar pe care îi au zilnic nu le ajung 

nici pentru strictul necesar, în vreme ce proporția elevilor romi în aceeași situație este de 25%, iar a elevilor 

care au părăsit școala de 43.7%.  

Mai mult, datele arată că lipsa resurselor atinge uneori cote dramatice în cazul unei ponderi 

importante dintre elevi care au declarat că li s-a întâmplat în ultima lună să meargă înfometați la școală 

pentru că nu au avut nimic de mâncare acasă; iarăși situația este mai rea în rândul elevilor romi sau care au 

părăsit școala / au peste 20 de absențe. Unul din douăzeci de elevi neromi declară că au trăit această situație 

cel puțin de câteva ori în ultima lună, unul din șase elevi romi (15%) au fost în aceeași situație și 31.9% 

dintre cei care au părăsit școala. Este evident în acest cadru faptul că suportul material al familiei este 

deficitar în măsură mai largă în rândul elevilor romi comparativ cu cei neromi, de aici justificarea unor 

măsuri compensatorii urgente. 

Tabel 52. Asociere între cazuri elevi care au mers la școală înfometați din lipsă de hrană și grupul de 

apartenență al elevului 
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Și alte date desprinse din cercetare susține concluzia condițiilor materiale mai precare ale elevilor 

romi comparativ cu cei neromi. Unul din șase elevi neromi (15.6%) dispun de sub 10 RON lunar în vreme 

ce în aceeași situație se găsesc 23.6% dintre elevii romi și 33% dintre elevii care au părăsit școala / au peste 

20 de absențe. Datele focus grupului pe care le-am redat deja în raport arată că situația materială precară 

interferează negativ cu rata prezenție la școală. 

Tabel 53. Asociere între suma de care dispune elevul lunar și grupul de apartenență al elevului 

 

Și răspunsurile părinților elevilor creionează aceeași situație inegală între cele 3 grupuri de elevi. 

27% dintre părinții neromi declară că venitul nu le ajunge nici pentru strictul necesar în vreme ce 58.1% 

dintre elevii romi și 72.7% dintre părinții elevilor care au părăsit școala / au peste 20 de absențe se declară în 

aceeași situație. 

Tabel 54. Asociere între caracterizarea suficienței venitului de către părinți și grupul de apartenență 

al elevului 
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Studiul a relevat și care sunt sursele principale de venit ale familiilor elevilor. Părinții elevilor 

neromi își asigură venitul principal dintr-o sursă permanentă și constantă, salariu sau pensie – 71.3% au 

declarat astfel. Ponderea părinților elevilor romi care au declarat la fel este de doar 28.9%, iar în rândul 

elevilor care au părăsit școala sau au minim 20 de absențe ponderea celor în aceeași situație este de 21%. 

Un sfert (25.5%) dintre elevii romi și o treime din elevii care au prăsit școala sau au peste 20 de 

absențe trăiesc în familii în care sursa principală de venit este alocația copilului, în vreme ce ponderea 

elevilor neromi în aceeași situație este de 11.1%. Însă cei mai mulți părinți ai elevilor romi au declarat că 

sursa principală de venit a familiei o constituie ajutoarele sociale – 32.4%. Aceste date semnifică nu doar 

faptul că majoritatea famililor elevilor romi sunt în mare parte dependente de ajutorul statului pentru a 

supraviețui, dar în același arată că acești elevi au acest model de supraviețuire în familie - modelul persoanei 

asistate social. Este evident de asemenea că pentru familiile în care alocația copilului sau ajutorul social este 

principala sursă de venit, educația elevului este greu să devină o prioritate în fața necesității de a asigura 

supraviețuirea de la o zi la alta. Concluzia care se impune este că elevii romii au nevoie de suport material 

ca o precondiție a reușitei școlare și prevenirii părăsirii școlii. 

Tabel 55. Asociere între sursa principală de venit a familiei și grupul de apartenență al elevului 
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Cercetarea a evaluat și bunăstarea gospodăriei în care elevul trăiește. Părinții / tutorii elevilor au fost 

întrebați dacă posedă în gospodărie anumite  bunuri de uz casnic – acces apă caldă, frigider, televizor, 

calculator, aer condiționat, mașină de spălat rufe / vase, autoturism, etc; în total 16 itemii au fost propuși 

pentru a caracteriza bunăstarea gospodăriei în care trăiește elevul. Cu cât gospodăriei îi lipsesc mai puțini 

itemi, cu atât condițiile de trai sunt mai bune. Rezultatele arată iarăși că elevii romi sunt în mod clar 

dezavantajați comparativ cu cei neromi. Condițiile în care trăiesc ultimii sunt sensibil mai bune. Astfel 

44.6% dintre elevii neromi trăiesc în gospodării în care lipsesc maxim 4 itemi dintre cei menționați în listă, 

în vreme ce doar 15.6% dintre elevii romi se găsesc în aceeași situație și doar 10% dintre elevii care au 

părăsit școala / au minim 20 de absențe la școală. Unul din trei elevi romi (35.2%) au peste 11 dintre itemii 

listați lipsă din gospodărie, iar unul din doi elevii din grupul celor care au părăsit școala / au peste 20 de 

absențe sunt în aceeași situație. Comparativ doar 7.9% dintre elevii neromi chestionați trăiesc într-o 

gospodărie în cre lipsesc peste 11 itemi. 

 

Tabel 56. Asocierea dintre bunăstarea gospodăriei și grupul de apartenență al elevului 
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Dintre bunurile care pot caracteriza bunăstarea gospodăriei masa de scris pentru elev este direct 

legată de activitate școlară a acestuia. Astfel 68.2% dintre elevii neromi trăiesc în gospodării în care fiecare 

copil are propria masă de scris, accesoriu necesar pregătirii temelor școlare. În grupul elevilor romi, doar 

39% trăiesc în gospodării în care fiecare copil are propria masă de scris, iar ponderea celor aflați în aceeași 

situație în grupul adolescenților care au părăsit școala este de doar 27%. 

 

Tabel 57. Variația gospodăriilor care posedă masă de scris pentru fiecare elev din familie în grupurile 

țintă ale proiectului 

 

 

Există diferențe semnificative între cele trei grupuri țintă de elevi analizate și în funcție de distanța 

de la locuința lor la școală. Elevii neromi locuiesc în general mai aproape de școală decât elevii romi sau cei 

care au părăsit școala / au peste 20 de absențe. 15.7% dintre elevii neromi locuiesc la o distanță mai mică de 

0.5 km de școală în vreme ce 10.7% dintre elevii romi și 11.2% dintre elevii care au păsăsit școala se găsesc 
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într-o situație similară. 

Tabel 58. Asociere între distanța locuinței elevului față de școală și grupul de apartenență al elevului 

 

Datele arată și faptul că distanța este un factor care influențează rata absenteismului școlar. Astfel elevii care 

locuiesc la o distanță mai mare de 2 km de școală au în același timp și o probabilitate mai ridicată de a 

înregistra peste 20 de absențe nemotivate comparativ cu elevii care locuiesc mai aproape de școală. Este o 

posibilă explicație a rezultatului evidențiat deja în raport că elevii romii înregistrează un nivel de absenteism 

școlar mai ridicat – în alți termeni faptul că elevii romi locuiesc mai departe de școală comparativ cu elevii 

neromi generează o rată mai ridicată de absenteism în rândul acestora. 
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Cercetarea derulată ne permite să abordăm și problema asumării etniei de către elevii romi. Așa cum 

am precizat în secțiunea în care am descris metodologia studiului, identificarea elevilor romi din școală s-a 

făcut prin metoda heteroidentificării de către profesori /dirigintele clasei, operatorii discutând în prealabil cu 

cadrele didactice din clasele selectate în eșantion. Astfel eșantionul elevilor romi a fost stabilit pe baza 

identificării / informațiilor furnizate de profesori. Acești elevi nu au știut că sunt intervievați pentru faptul că 

aparțin etniei roma, operatorii fiind special instruiți în acest sens – atât pentru scopurile științifice ale 

cercetării, dar mai ales pentru a nu crea un disconfort elevilor intervievați. De asemenea conform 

instructajului special pe care operatori de interviu l-au primit chestionarea elevilor a fost realizată particular, 

față în față, fără a fi de față și alți elevi. Ar mai fi de reamintit că acest studiu a fost realizat în școli unde 

ponderea elevilor romi a fost de minim 10%. 

Rezultatele confirmă așteptările noastre: o pondere semnificativă (11.6%) dintre elevi romi se 

declară români, deși au fost heteroidentificați ca romi. Alți 2.2% se declară maghiari. Practic unul din șapte 

elevi romi au preferat să declare cu au identitate neromă; invers doar 0.3% dintre neromi s-au declarat romi. 

Este de semnalat și un alt aspect important: dintre elevii care au părăsit școala / sau au minim 20 de absențe 

identificați de operatori, 77.7% sunt de etnie autodeclarată romă. Este posibil ca ponderea reală a acestora să 

fie și mai mare având în vedere tendința unei ponderi însemnate de a-și ascunde etnia. Nu putem trage 

concluzia pe baza acestor date că aceasta este ponderea exactă a elevilor romi între elevii care au părăsit 

școala / au minim 20 de absențe în universul acoperit de proiect. Cum am precizat și în secțiunea dedicată 

metodologiei, grupul de elevii care au părăsit școala / au minim 20 de absențe nu a fost selectat printr-o 

procedură aleatoare, și nu a fost realizată o stratificare în selecția acestor elevi pur și simplu din lipsa unor 

date oficiale care să ne permită să realizăm asta. Structura eșantionului cu elevii care au părăsit școala / au 

minim 20 de absențe a fost influențată de modul în care operatorul a identificat elevii care au corespuns 

criteriilor indicate. În ciuda acestor fapte acest eșantion a reprezentat un reper important în analiză pentru 

compararea variației răspunsurilor cu celelalte grupuri țintă ale cercetării și reprezintă sursa unor informații 

cu valoare adăugată importantă în contextul în care nu există oficial date relevante de această natură. 
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Tabel 59. Asociere între autoidentificarea etniei și grupul de apartenență al elevului stabilit prin 

metoda heteroidentificării. 

 

În studiu am cercetat și valorile manifestate de părinții elevilor vizavi de educație. Ne-a interesat în 

primul rând aspirațiile manifestate de părinți în ce privește nivelul educației copiilor lor. Părinții / tutorii 

elevilor neromi își doresc în mai mare măsură ca elevul să termine liceul comparativ cu părinții elevilor 

romi sau cei care au părăsit școala. Din zece părinții ai elevilor neromi intervievați, nouă  (90.9%) au 

declarat că își doresc foarte mult ca elevul să termine liceul; în cazul părinților elevilor romi șapte din zece 

(71.9%) au declarat aceeași dorință, iar în cazul elevilor care au părăsit școala sau au peste 20 de absențe 

ponderea părinților care doresc foarte mult ca elevul să termine liceul este de 43.7%.  

Tabel 60. Aspirațiile părinților privind terminarea liceului / facultății în rândul grupurilor de elevi 

supuși studiului 
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În ce privește facultatea, 5.6% dintre părinții elevilor neromi declară că doresc puțin, foarte puțin sau 

deloc ca aceștia să urmeze. Ponderea părinților romi care exprimă aceeași intensitate în privința dorinței ca 

elevul să urmeze facultate este în schimb de 15.9%, iar în cazul elevilor care au părăsit școala sau au peste 

20 de absențe ponderea este de 31.5%. Diferențele valorice privind educația între părinții celor trei grupuri 

de elevi sunt evidente. Este în afara oricărei îndoieli că aspirațiile părinților privind finalizarea studiilor 

copiilor se reflectă și în gradul diferit de suport de-a lungul parcursului școlar. Este necesar în acest cadru 

suport suplimentar elevilor romi pentru a compensa dezavantajul originat în aspirațiile parentale mai reduse 

privind educația lor. 

Însă dincolo de aspirațiile părinților privind nivelul educației elevilor sunt importante și posibilitățile 

de care familia dispune pentru susținerea cât mai îndelungată a acestuia în școală, gradul de realism a 

acestor aspirații. Pentru a trata și acest aspect am întrebat părinții în cadrul cercetării ce educație consideră 

că vor avea copii lor la 30 de ani (vârsta la care se presupune că educația a fost finalizată). Șase din zece 

părinți (59.9%) ai elevilor neromi apreciază că la 30 de ani educația copului va fi cel puțin universitară; în 

schimb părinții elevilor romi opinează la fel doar în proporție de 19.8%, iar dintre elevii care au părăsit 

școala sau au peste 20 de absențe 6.9% cred la fel. Este limpede diferența dintre capacitatea familiilor 

elevilor romi față de cei neromi de a furniza suport acestora de-a lungul traseului educațional.  
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Tabel 61. Opinia părinților privind educația elevilor la vârsta de 30 ani în rândul grupurilor de elevi 

vizați de cercetare 

 

 

Sfatul de a învăța și a trata serios școala venit încă din fragedă pruncie din partea familiei 

sedimentează o atitudine pozitivă a elevului vizavi de procesul educațional. Am întrebat în cercetare elevii 

dacă au primit ca pildă și povață de la părinți sau de la cei din familie proverbul ”ai carte, ai parte” – un 

dicton care încriptează în el o atitudine generală privind utilitatea educației în viață. Datele sunt elocvente 

(vezi tabelul următor): aproape unul din zece elevi romi (8%) nu au primit niciodată povața aceasta în vreme 

ce doar 5.1% dintre elevi neromi se găsesc în aceeași situație. Ponderea elevilor care au părăsit școala în 

aceeași situație este de 18.3%. Dacă 58% dintre elevii neromi declară că cineva din familie le repetă din 

când în când acest dicton, aceeași situație este valabilă doar în cazul a 43.5% dintre elevii romi și 37.2% 

dintre elevii care au părăsit școala sau au peste 20 de absențe. Este recomandabil în lumina acestor date (dar 

și a celor anterior prezentate) ca mentorii din proiectul în cadrul căruia cercetarea de față a fost derulată să 

depună eforturi și pentru a sădi în rândul elevilor romi ideea că educația este utilă și valoroasă. Nu este inutil 

ca dictonul ”ai carte, ai parte” să fie spus cu convingere fiecărui elev care nu l-a auzit până acum în propria 

familie, dar și să fie repetat celor care îl știu deja de la părinți. 
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Tabel 62. Frecvența sfatului ”ai carte, ai parte” venit de la părinți în rândul grupurilor de elevi vizate 

de cercetare 

 

 

 

4. Caracteristici ale comunității unde elevul trăiește elevului 

Am arătat anterior că mediul rural/urban are o influență relativă asupra absenteismului școlar – elevii 

din mediul rural au o probabilitate mai mică de a înregistra mai degrabă peste 20 de absențe nemotivate 

decât cel mult 20 de absențe nemotivate; acest rezultat poate fi însă viciat și de rigurozitatea diferită a 

profesorilor în a înregistra absențele nemotivate în cele două medii. Oricum, ce este important de punctat 

este că diferențele în ce privește probabilitatea de absenteism școlar se păstrează între grupurile de elevi 

romi/neromi chiar și atunci când facem analiza separat, pe mediul de rezidență urban respectiv rural – vezi 

tabelul de mai jos.  
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Datele cercetării arată că nu există diferențe semnificative între elevii romi și cei neromi în privința 

modului în care vecinii acestora evaluează persoanele cu studii, care au școală mai multă. Este un argument 

în plus a omogenității mediului social din care au fost selectați acești elevi. O diferență semnificativă există 

însă între grupul elevilor neromi / romi și cel al adolescenților care au părăsit școala sau au peste 20 de 

absențe – în cazul ultimilor comunitatea de proximitate apreciază în mai mică măsură oamenii cu mai multă 

școală. 
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Tabel 63. Tabel asociere percepții ale vecinilor asupra oamenilor cu școală și grupurile țintă ale 

cercetării 

 

 

Problema care se ridică în acest cadru este însă dacă există o influență a modului în care comunitatea 

de proximitate a elevului vede educația și nivelul absenteismului acestuia. Modelul de regresie logistică 

prezentat mai jos analizează acest fapt. Analiza statistică derulată arată că există o influență a valorilor 

privind educația în comunitatea din care elevul face parte asupra absenteismului școlar manifestat de acesta. 

Astfel elevii care declară că vecinii locuinței lor văd mai rău pe cei cu școală multă decât pe restul, au și o 

probabilitate mai mare de a înregistra peste 20 de absențe și deci un risc ridicat de părăsire a școlii. Este util 

așadar ca un model de intervenție pentru prevenirea părăsirii școlii să aibă în vedere și influența manifestată 

de comunitatea în care elevul trăiește, mai concret că consilieze elevul pentru o justă fundamentare a 

referințelor sale valorice privind educația. 
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Tabel 64. Model statistic de evaluare a influenței opiniei prietenilor asupra absenteismului școlar. 
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5. Influența grupului de referință – prieteni/colegi 

 

Cercetarea a relevat și gradul în care elevii sunt expuși unor idei, opinii, păreri din partea prietenilor 

în sensul părăsirii școlii. Se manifestă diferențe semnificative și din acest punct de vedere între grupurile 

țintă de elevi vizați de cercetare. În rândul elevilor neromi se manifestă în mai mică măsură influența unor 

prieteni care ar intenționa să părăsească școala la terminarea clasei a VIII-a comparativ cu elevii romi; 

distanța este și mai mare dacă raportăm grupul elevilor neromi de cel al elevilor care au părăsit școala / sau 

au peste 20 de absențe nemotivate. Astfel aproximativ unul din trei elevi neromi au arătat că au prieteni care 

ar dori destul de mult să părăsească școala (30.9% dintre aceștia au acordat o notă între 1 și 4 pe scala de la 

1 la 10 unde 1 a însemnat că au prietenii care categoric ar dori să părăsească școala, iar 10 că în niciun caz 

nu ar dori asta). Dintre elevii romi 45.5% au dat un răspuns similar în vreme ce între elevii care au părăsit 

școala ponderea celor în situație similară este de 48.5%. 

Tabel 65. Asociere între gradul în care elevii sunt expuși influenței prietenilor care ar dori să 

părăsească școala la terminarea gimnaziului și grupul de apartenență.  

 
 

Important în acest caz este însă și influența pe care o are grupul de prietenii asupra nivelului 

absenteismului școlar. Modelul statistic următor arată că există o relație semnificativă între faptul că elevul 

are prieteni care doresc să renunțe la școală și numărul absențelor acestora.Cu cât elevul are prieteni care 

manifestă această opinie, cu atât chiar el înregistrează mai multe absențe la școală. Este de dorit în lumina 
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acestor fapte ca intervenția mentorului elevului să se implice și în consilierea elevului asupra relației cu 

grupul de prieteni. 

Tabel 66. Model statistic de evaluare a influenței opiniei prietenilor asupra absenteismului școlar.  
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Rezultatele cercetării - valul II, 2013 

Date metodologice ale cercetării 

Studiul derulat în valul II al cercetării s-a bazat pe date cantitative colectate în cadrul unei anchete 

sociologice longitudinale (panel) – am urmărit investigarea aceluiași eșantion de respondenți în două 

momente diferite, în martie/aprilie 2011, respectiv aprilie/mai 2013. Una din provocările principale într-o 

astfel de cercetare constă în menținerea în eșantion a unui număr cât mai mare de respodenți din valul inițial 

al cercetării la cel consecutiv. Este important din acest punct de vedere să arătăm care este ponderea 

respondenților pe care i-am intervievat în ambele valuri ale cercetării longitudinale derulate – vezi tabelul 

următor. 

Tabel 67. Rata retenție în valul II 

 

 

Putem remarca așadar că în eșantionul din valul II se regăsesc aproximativ 82% din respondenții 

valului I. Cei care au răspuns doar în valul I nu au mai putut fi incluși în valul II din diferite motive precum 

imposibilitatea de a mai fi identificați (eu emigrat împreună cu familia, și-au schimbat domiciliul, etc.) sau 

au refuzat să răspundă și în valul II al cercetării. În România nu a mai fost derulată o astfel de cercetare 

(studiu longitudinal având elevi din România ca univers de investigație) motiv pentru care nu avem un reper 

pentru a evalua rata de retenție obținută între cele două valuri ale cercetării. La nivel european putem aminti 

studiul ”Longitudinal Study of Young People in England” (LSYPE) în cadrul căruia rata de retenție în valul 
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II a fost de 85%
16

. Oricum rata de retenție înregistrată în cadrul studiului inițiat în proiectul „Oportunități 

egale în educaţie pentru o societate incluzivă” ne permite derularea unor analize mai aprofundate asupra 

datelor pentru a identifica dinamica grupurilor de elevi investigați față de temele abordate în cercetare. 

Putem remarca că există o rată semnificativ mai mică de retenție (74%) în rândul eșantionului de elevi în 

risc de părăsire timpurie a școlii – eșantion ales non-aleatoriu. Este firesc să se întâmple astfel având în 

vedere că respondenți din acest grup au fost în grad mai ridicat în abandon școlar la momentul derulării 

studiului și, din acest motiv, șansa ca aceștia să își schimbe domiciliul (emigrație sau în altă localitate) a fost 

mult mai mare. De asemenea în rândul acestora s-a înregistrat și o rată mai ridicată de reticență sau refuz în 

a participa la studiu – un efect și a relației slăbite cu mediul școlar. În cercetarea de față de față ne vom 

focaliza însă analiza asupra diferenței dinamicii la nivelul celor două grupuri de respondenți selectate 

randomizat (romi/neromi). În rândul acestora rata de retenție a fost de aproximativ 83%, semnificativ mai 

scăzută în rândul respondenților romi - coeficientul de asociere Pearson Chi-Square = 0,05 < 0,1. Diferența 

nu este una foarte mare însă, pragul de semnificație statistică ales este unul ridicat – vezi mai jos.  Apreciem 

din aceste considerente că analizele comparative între cele două eșantioane nu vor fi afectate de rata diferită 

de retenție între cele două valuri ale studiului. 

Tabel 68. Rata retenție pentru eșantioanele aleator alese în valul II  

 

Chi-Square Tests 

Pearson Chi-Square 3,858a 1 ,050   
Continuity Correctionb 3,573 1 ,059   
Likelihood Ratio 3,879 1 ,049   
Fisher's Exact Test    ,055 ,029 

Linear-by-Linear Association 3,855 1 ,050   
N of Valid Cases 1329     

                                                 
16

 https://www.education.gov.uk/ilsype/workspaces/public/wiki/LSYPE#10.1  

https://www.education.gov.uk/ilsype/workspaces/public/wiki/LSYPE#10.1
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Obiective ale studiului 

 

 
1. Evidențierea mecanismelor explicative ale fenomenului de părăsire timpurie a școlii / abandonului școlar 

utilizând datele unice colectate (date de tip longitudinal) în cercetare. Plusul de cunoaștere adus de studiile 

longitudinale în raport cu studiile transversale (date colectate doar la un anumit moment) sau cu studiile bazate 

pe date calitative sunt recunoscute în științele sociale și nu vom insista aici asupra acestui aspect. Datele 

colectate în studiu provin de la eșantioane reprezentative de elevi. Mai mult designul cercetării derulate a avut în 

vedere și colectarea de date de la două eșantioane definite de apartenența etnică – eșantion de elevi romi, un 

eșantion de elevi neromi. Elevii romi au fost identificați prin heteroidentificare făcând apel la cooperarea 

cadrelor didactice. Toate aceste elemente au creat un fond de date și un cadru de analiză cu valoare adăugată 

ridicată față de celelalte studii derulate până în prezent asupra abandonului școlar. 

 

2. Evaluarea rezultatelor trecerii prin sistemul educațional a elevilor selectați în eșantion. Ne-am focalizat aici 

asupra performanțelor școlare ale elevilor utilizând ca măsură comună rezultatele la testele naționale 

standardizate. În eșantionul selectat în 2011 am inclus elevi din toate cele patru niveluri gimnaziale (clasa V-a, 

VI-a, VII-a, VIII-a). Trei cohorte dintre acestea (excepție clasa V-a) au trecut prin testarea națională sau ar fi 

trebuit să treacă (daca nu a existat caz de repetenție, corijență, abandon, etc). Vom putea evalua așadar și 

performanța școlară comparativ, la nivelul unor categorii distincte de elevi. Vom completa astfel analiza 

abandonului școlar – riscul de ieșire din sistemul educațional – cu analiza gradului de educabilitate generat de 

participarea la procesului educațional. Sunt două fațete de caracterizare a incluziunii educaționale. 

 

Vom trata in extenso fiecare din perspectivele de analiză deschise de obiectivele stabilite. În 

atingerea obiectivelor vom elabora analize asupra datelor colectate din teren – demersul are așadar un 

pronunțat caracter empiric. Analiza datelor va permite extragerea unor concluzii relevante și a unor 

recomandări care vor putea contura reperele unei strategii de reducere fenomenului de părăsire timpurie a 

școlii în România. 
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Rata abandonului școlar și mecanisme explicative 

Datele culese ne arată care este ponderea elevilor care au abandonat școala în cei doi ani scurși de la 

realizarea valului I al cercetării – vezi graficul următor.  

Tabel 69. Situația școlară în 2013 a elevilor intervievați prima oară în 2011 

 
 

Astfel dintre elevii intervievați în ambele valuri – selectați după o procedură de eșantionare aleatoare  

și pentru care s-a putut afla situația educațională curentă - aproximativ unul din cinci (19.7%) au abandonat 

școala. Pentru a caracteriza situația de abandon nu am urmat o definiție specifică (nici cea utilizată de 

ROFUIP, nici cea din Raportul Ministerului Educației privind starea educației) ci declarația conducerii 

școlilor și a familiilor care au confirmat că elevul nu mai merge la școală, a abandonat frecventarea școlii. 

Situația de abandon a fost identificată de operatori de teren care au vizitat școala unde elevul a învățat sau 

familia elevului. Atunci când elevii nu au putut fi identificați și nu s-au putut obține informații asupra 

statusului lor educațional s-a considerat că există o situație incertă, asupra căreia nu ne-am pronunțat – 

aceste cazuri nu au fost incluse în statistica prezentată mai sus. Unul din grupurile vulnerabile a căror 

situație a fost abordată cu prioritate în cadrul studiului este cel al elevilor Roma. Datele culese ne-au permis 

să comparam rata de abandon școlar distinct în rândul elevilor romi și a celor neromi. Studii anterioare au 

sugerat o astfel de diferență în defavoarea elevilor romi. Și studiul derulat de noi confirmă această diferență. 

Încă urmează 
cursurile şcolare 
(gimnaziale sau 
liceale); 80,3% 

A abandonat 
scoala; 19,7% 

Situația școlară în 2013 a elevilor intervievați prima oară în 2011   
- elevi din eșantioane selectate aleator care au fost intervievați în 

ambele valuri ale cercetării - 
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Tabel 70. Abandon școlar în rândul eșantionului de elevi romi și elevi neromi 

 

Abandon școlar în rândul eșantionului de elevi romi și elevi neromi 

 

Chi-square test 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 103,580a 1 ,000   
Continuity Correctionb 102,036 1 ,000   
Likelihood Ratio 111,183 1 ,000   
Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 103,485 1 ,000   
N of Valid Cases 1091     
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 104.84. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

0,00% 50,00% 100,00%

Elevi neromi

Elevi romi

92,90% 

68,30% 

7,10% 

31,70% 

Abandon școlar în rândul eșantionului de elevi 
romi și elevi neromi 

A abandonat scoala

Încă urmează cursurile
şcolare (gimnaziale sau
liceale)
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Astfel dintre elevi neromi intervievați în ambele valuri ale cercetării doar aproximativ unul din 

paisprezece (7%) au abandonat școala în timp ce ponderea aceleiași categorii în rândul elevilor romi este de 

31% - aproape unul din trei elevi romi au abandonat școala la numai doi ani de la intervievarea lor. Din altă 

perspectivă, dintre elevii care au abandonat școala în cele două eșantioane analizate, peste 80% sunt elevi 

romi. Riscul mai ridicat de părăsire timpurie a școlii în rândul elevilor romi este un fapt de necontestat în 

lumina acestor rezultate. Provocarea principală este însă a identifica mecanismele sociale care explică o 

atare situație și de identifica soluții pentru reducerea acestui decalaj. Și alte studii au abordat această 

problematică fără însă a avea la dispoziție date precum cele extrase de noi în cadrul proiectului. De aceea 

întodeauna explicațiile au fost parțiale și problema nu a fost complet tranșată. Studiul de față oferă șansa 

unor rezultate care să orienteze adecvat politicile educaționale de reducere a abandonului școlar și prevenire 

a fenomenului de părăsire timpurie a școlii. 

 

Cum explicăm abandonul școlar ? 

 

Am pornit de la mai multe ipoteze de lucru – am amintit deja, sintetic, într-o secțiune anterioară, 

cauzele posibile ale abandonului școlar evidențiate în literatura de specalitate.  

Suportul familial redus este ideea de bază a uneia din ipotezele care prezic riscul de abandon ridicat. 

Suportul familial redus poate lua forma capitalului educațional redus al părinților/tutorilor și de aici 

capacitatea redusă de ghida elevul în ”labirintul” procesului educațional. Suportul familial poate fi 

caracterizat și prin capitalul cultural scăzut. De exemplu numărul cărților existente în gospodărie este un 

indicator al capitalului cultural al familiei elevului evidențiat în studiile anterioare ca un predictor solid al 

abilităților cognitive ale copiilor – vezi studiul PISA
17

.  

Un mediu școlar neprietenos, neincluziv este un alt factor care predispune la abandon școlar. Un 

astfel de mediu se reflectă în gradul în care elevului îi face plăcere să vină la școală, gradul în care elevul se 

simte integrat în grupul de elevi din școală. Un indicator utilizat de noi în cercetare a fost și poziționarea 

elevului în rândul de bănci – poziționarea în ultimele bănci poate fi consecința unei tendințe de 

marginalizare. Neparticiparea sau participarea redusă la educația preșcolară este un alt factor care poate 

predispune la marginalizare și inadaptare școlară mai ales în contextul unui suport familial redus.  

O altă ipoteză de analiză a fost aceea că performanța înregistrată de elev la clasă prezice abandonul 

                                                 
17

 http://www.oecd.org/pisa/  

http://www.oecd.org/pisa/
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școlar. Se întâmplă astfel deoarece trecerea de la un ciclu educațional la altul este condiționată de notele 

obținute, pe de o parte, iar pe de altă parte notele obținute de elev creează o stare de confort sau disconfort 

acestuia în raport cu școala (pot influența stima de sine  elevului,  gradul de integrare socială, sensul pe care 

elevul îl dă participării școlare), sunt indicatorul pe baza căruia elevul se autoevaluează, apreciază dacă are 

șanse în traseul școlar, este reperul în jurul căruia își construiește încrederea în capacitatea sa de a-și 

organiza traseul vieții în jurul procesului educațional. Cariera și modul în care tinerii își reprezintă cursul 

viitor al vieții se poate organiza pornind de la reușita școlară, de la certificările educaționale sau paralel cu 

tot ceea ce presupune școala. Notele pe care elevul le obține sunt un indicator pentru a-și construi această 

reprezentare și valorizarea educației în sine. Pe de altă parte notele pot să reflecte doar o anumită situație 

socială a elevului (condiții familiale, economice, etc.) și de fapt acestea din urmă să reprezinte adevărata 

cauză a abandonului școlar. Pentru a verifica care din perspective este mai apropiată de adevăr este necesar 

apelul la tehnica regresiei statistice.  

Am urmat în cercetare și ipoteza creșterii ratei de abandon în trecerea de la un ciclu educațional la 

altul ca urmare a condițiilor specifice și dificultăților economice și de integrare ridicate de adaptarea la un 

mediu școlar nou, situat în afara comunității de apartenență. Abandonul școlar ne așteptăm să fie mai mare 

la finalul clasei a VIII-a și de asemenea ne așteptăm ca elevii romi și elevii din mediul rural să înregistreze o 

rată de abandon mai mare.  

Apartenența la un grup vulnerabil este o altă ipoteză de lucru care explică rata ridicată de abandon 

școlar. Sunt cunoscute și stipulate în documentele programatice de politică publică caracteristicile grupurilor 

vulnerabile din România – copii romi, din familii monoparentale, cu dizablități, din familii sărace sau cu 

stoc educaționale redus, copii din mediul rural.  

Rezultatele confirmă în mare măsură ipotezele enunțate mai sus.  

În primul rând datele arată asocierea dintre calitatea notelor înregistrate de elev la clasă și riscul de 

abandon școlar – vezi graficul următor. Astfel cu cât elevul are o medie mai mare a notelor la matematică și 

română cu atât riscul de abandon școlar înainte de finalizarea studiilor obligatorii (10 clase) este mai mic. 

Dacă pentru elevii care au înregistrat în clasă o medie la matematică și română peste 8.5 riscul de abandon 

școlar a fost practic zero, în rândul celor cu media între 5 și 6.5 abandonul a fost de 26%, adică unul din 

patru elevi – vezi graficul următor.  
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Tabel 71. Asociere dintre media notelor obținute de elev la matematică și română în clasă și 

abandonul școlar 

 

Asociere dintre notele obținute de elev la matematică și română în clasă și abandonul școlar 

 

0,00% 50,00% 100,00%

Sub 5

Intre 5 si
6.49

Intre 6.5 si
7.49

Intre 7.5 si
8.49

Peste 8.5

62,60% 

73,90% 

83,20% 

94,40% 

98,80% 

37,40% 

26,10% 

16,80% 

5,60% 

1,20% 

Asociere dintre media notelor obținute de elev la 
matematică și română în clasă și abandonul școlar 

A abandonat scoala

Încă urmează cursurile
şcolare (gimnaziale sau
liceale)
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 90,031a 4 ,000 

Likelihood Ratio 109,964 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 88,544 1 ,000 

N of Valid Cases 1051   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

22.10. 

 

În mod normal nivelul notelor nu ar trebui să conducă la abandon decât atunci când ele se situează 

sub 5 și nu permit trecerea la un nou nivel educațional. Chiar și în aceste situații elevii mai au șansa de a 

continua școala – prin sesiunea de corijențe, prin repetarea anului școlar, etc. Datele arată însă o rată ridicată 

de abandon și în rândul elevilor cu note între 5 și 7.5. Pentru aceste cazuri trebuie să existe și alte explicații 

în afara disconfortului sau marginalizării școlare care ar putea fi provocate de obținerea unor note mici. 

Putem observa în tabelul de mai jos că lucrurile stau diferit dacă derulăm analiza doar la nivelul 

grupului de elevi romi, respectiv elevi neromi. În rândul elevilor romi cu note medie sub 5 în 2011 ponderea 

celor care au abandonat a fost de 43.8% față de 15.4% în rândul elevilor neromi din aceeași categorie. Acest 

fapt arată că impactul performanței școlare asupra abandonului școlar este mult mai mare în rândul elevilor 

romi – un efect probabil al lipsei mai acute de suport din partea familiei și a școlii pentru amelioarea 

situației școlare, pentru integrarea școlară a elevilor romi care întâmpină dificultăți școlare.  

Tabel 72. Asociere între media la matematică / română și situația școlară prezentă 

 

0.0% 50.0% 100.0%

Sub 5

Intre 5
si 6.49

Intre 6.5
si 7.49

Intre 7.5
si 8.49

Peste
8.5

84.6%

87.5%

93.8%

97.8%

98.5%

15.4%

12.5%

6.2%

2.2%

1.5%

Asociere între media la matematică / 
română și situația școlară prezentă 
(abandon sau nu) în rândul elevilor 

neromi

A abandonat scoala

Încă urmează
cursurile şcolare
(gimnaziale sau
liceale)

0.0% 50.0% 100.0%

Sub 5

Intre 5 si
6.49

Intre 6.5 si
7.49

Intre 7.5 si
8.49

Peste 8.5

56.2%

66.2%

68.6%

87.8%

100.0%

43.8%

33.8%

31.4%

12.2%

0.0%

Asociere între media la matematică / 
română și situația școlară prezentă 
(abandon sau nu) în rândul elevilor 

romi

A abandonat
scoala

Încă urmează
cursurile şcolare
(gimnaziale sau
liceale)
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Datele arată că abandonul școlar este mai mare și în rândul elevilor romi decât în rândul elevilor 

neromi chiar dacă aceștia înregistrează note peste 5 (cu excepția celor cu medii la matematică și română 

peste 8.5). O interpretare a acestor date este că elevii romi cu potențial intelectual suficient pentru a continua 

școala abandonează totuși din motive care țin de situația lor socială, de mediul școlar neincluziv – factori 

care exced aria lor de control personal. Este ilustrativ de exemplu că elevii romi care au avut medii la 

matematică și română între 7.5  și 8.5 au înregistrat o rată de abandon de 12% - față de 2% în rândul elevilor 

neromi; rata de abandon în rândul acestei categorii de elevi romi este similară elevilor neromi cu medii sub 

6.5.   

Asociere între media la matematică / română și situația școlară prezentă (abandon sau nu) în rândul 

elevilor neromi 

 

Chi-Square Testsb 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,731a 4 ,000 

Likelihood Ratio 21,945 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 19,216 1 ,000 

N of Valid Cases 516   
a. 1 cells (10.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 1.76. 

b. Grupul de selectie al elevului VAL I = Elevi neromi 
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Asociere între media la matematică / română și situația școlară prezentă (abandon sau nu) în rândul 

elevilor romi 

 

Chi-Square Testsb 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 29,778a 4 ,000 

Likelihood Ratio 40,029 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 27,669 1 ,000 

N of Valid Cases 535   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.68. 

b. Grupul de selectie al elevului VAL I = Elevi romi 

 

Datele arată că în rândul elevilor romi cu note între 6.5 și 7.5 rata de abandon școlar a fost de 31%, 

în timp ce aceeași rată în rândul elevilor neromi a fost de doar 6%. Este evident în acest caz un efect al 

apartenenței la un grup vulnerabil (elevi romi) fiind astfel confirmată și o altă ipoteze dintre cele lansate. 

Dar și într-un caz și în altul se menține ipoteza influenței notelor asupra riscului de abandon școlar.  

Teoretic azi poți continua liceul până la 10 clase cu note de trecere, 5 pe linie. Examenul de 

capacitate nu mai este un impediment în accesul la studiile liceale atâta vreme cât elevii corijenți, care nu 
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promovează clasa a VIII-a dar își iau ulterior corijențele, se pot înscrie pe locurile rămase libere în licee – 

este de actualitate acest fenomen de exemplu în București unde există profesori în anumite licee mai puțin 

căutate fără clasă motiv pentru care sunt primiți în liceu și elevii care nu au susținut capacitatea dar au 

promovat totuși gimnaziul. Cohortele de elevi chestionate în valul I în 2011 erau de clasa V-VIII, deci în 

2013 se găseau încă în intervalul de educație obligatorie (10 clase) – elevii de clasa VIII-a în 2011 dacă ar fi 

continuat școala se aflau în clasa a X-a în 2013. Ne punem firesc aici întrebarea dacă abandonul derivă doar 

din imposibilitatea elevului de a obține media de trecere (nota 5) sau sunt și alte explicații la mijloc? Dacă 

obținerea mediei de 5 ar fi problema principală, atunci abandonul ar trebui să fie uniform în fiecare an de 

studiu - în ipoteza că gradul de dificultate școlară este similar pe fiecare nivel educațional - sau să fie 

uniform crescător o dată cu creșterea în nivel educațional – în ipoteza că gradul de dificultate școlară crește 

odată cu creșterea nivelului educațional. De acceea în clasa a VI-a abandonul școlar ar trebui să fie mai mic 

sau similar cu cel înregistrat în clasa a VII-a, în clasa a VIII-a mai mare sau similar decât în clasa a VII-a și 

tot așa. Se întâmplă astfel ? Ce ne spun datele ? 

Tabel 73. Asociere între nivelul educației elevului și riscul de abandon școlar 

 

 

 

0,00% 50,00% 100,00%

a  V - a

a  VI - a

a  VII - a

a  VIII - a

89,10% 

89,60% 

73,40% 

71,50% 

10,90% 

10,40% 

26,60% 

28,50% 

Asociere între nivelul educației elevului și riscul de abandon 
școlar 

A abandonat scoala

Încă urmează cursurile
şcolare (gimnaziale sau
liceale)
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Asociere între nivelul educației elevului și riscul de abandon școlar 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 49,874a 3 ,000 

Likelihood Ratio 52,030 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 41,443 1 ,000 

N of Valid Cases 1091   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

46.90. 

 

Datele susțin doar parțial ideea că abandonul ar fi determinat în principal de dificultatea de a obține 

nota 5. Pentru cohortele de clasa a V-a și  a VI-a (în 2011) rata abandonului școlar este relativ similară, la 

fel în cazul cohortelor de clasa a VII-a și a VIII-a. Se manifestă însă o diferență bruscă a ratei de abandon 

școlar între cele două categorii de cohorte menționate (V și VI pe de o parte, VII și VIII pe de altă parte). 

Cum explicăm? Diferența principală constă în faptul că generațiile mai mici nu au făcut încă saltul la liceu, 

în vreme ce cohortele de clasa VII și VIII în 2011 au parcurs până în 2013 experiența educației liceale (sau 

ar fi putut să o facă). Pe scurt trecerea de la gimnaziu la liceu este o piatră de hotar peste care o pondere 

importantă de elevi nu reușesc să treacă în ciuda faptului că au capacitatea de  a obține nota minimă 

necesară trecerii de la un nivel educațional la altul.  
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Exemplu de analiză statistică: 

Șansa de a abandona pt elevii de clasa a VIII-a: 0.399 

Șansa de a abandona pentru elevii de clasa a V-a: 0.122 

Raportul de șanse (ODDS RATIO): 0.399/0.122= 3.27. Aceasta înseamnă că riscul de 

abandon școlar în următorii doi ani pentru elevii de clasa a VIII în 2011 în școlile unde am 

realizat studiul a fost de 3.27 ori mai mare decât pentru elevii care erau în anul 2011 în clasa 

a V-a. Explicația se găsește în trecerea prin clasa a IX-a care este un filtru aspru în procesul 

educațional. O diferență similară de risc de abandon școlar regăsim și dacă vom compara 

elevii de clasa a VIII-a cu cei de clasa a VI-a. Nu xistă însă diferență semnificativă privind 

riscul de abandon școlar între elevii de clasa a VII-a și cei de clasa a VIII-a (ODDS RATIO 

=1). Este un argument limpede că abandonul se produce de fapt în primul an de liceu, după 

terminarea liceului. 

 

Datele confirmă și faptul că rata de abandon depinde de capacitatea de suport familial. Astfel elevii 

ai căror părinți au studii liceale sau superioare înregistrează o șansă de abandon semnificativ mai mică decât 

elevii ai căror părinți au maxim școală primară  (ODDS RATIO=40).  

Tabel 74. Asociere nivel educație familie și rata abandon 

 
0,0% 50,0% 100,0%

Fara scoala sau maxim scoala
primara

Studii gimnaziale, 8 clase

Scoala profesionala sau de
meserii

Liceu

Studii postliceale, superioare
sau postuniversitare

62,0% 

70,7% 

82,6% 

92,3% 

98,5% 

38,0% 

29,3% 

17,4% 

7,7% 

1,5% 

Asociere nivel educație familie și rata abandon 

A abandonat scoala

Încă urmează
cursurile şcolare
(gimnaziale sau
liceale)
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Asociere nivel educație familie și rata abandon 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 91,650a 4 ,000 

Likelihood Ratio 98,902 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 90,751 1 ,000 

N of Valid Cases 1090   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

13.22. 
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Datele arată de asemenea că elevii ai căror părinți declară că nu și-ar putea permite să ofere copilului 

tot ce are nevoie la școală au o rată semnificativ mai mare de abandon școlar comparativ cu elevii ai căror 

părinți declară că își pot permite să ofere copilului tot ce are nevoie la școală.  

Tabel 75. Asociere capacitate financiară a familiei de a susține educația școlară și riscul de abandon 

 

 

Asociere capacitate financiară a familiei de a susține educația școlară și riscul de abandon 

 

 

0,0% 50,0% 100,0%

... v-ati putea permite
sa oferiti copilului tot

ce are nevoie la
scoala? Da

... v-ati putea permite
sa oferiti copilului tot

ce are nevoie la
scoala? Nu

87,2% 

71,0% 

12,8% 

29,0% 

Asociere capacitate financiară a familiei de a 
susține educația școlară și riscul de abandon 

A abandonat scoala

Încă urmează cursurile
şcolare (gimnaziale sau
liceale)
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 44,036a 1 ,000   
Continuity Correctionb 43,014 1 ,000   
Likelihood Ratio 43,552 1 ,000   
Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 43,995 1 ,000   
N of Valid Cases 1087     
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 89.16. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Este deja un truism în câmpul științei că educația preșcolară contează enorm pentru evoluția școlară 

a unui elev. Ne așteptam de aceea ca rata de abandon școlar să fie mai mare în rândul acelora care au 

acumulat mai puțini ani de educație preșcolară. Datele cercetării au confirmat această presupunere: rata de 

abandon școlar a fost semnificativ mai mare în rândul celor care nu au mers la grădiniță comparativ cu cei 

care au mers trei ani la grădiniță. 

Tabel 76. Asociere grad frecventare grădiniță și abandon școlar 

 

 

 

 

0,0% 50,0% 100,0%

Nu a fost la gradinita

Maxim 1 an

Doi ani

Trei ani

66,1% 

75,6% 

78,4% 

87,9% 

33,9% 

24,4% 

21,6% 

12,1% 

Asociere grad frecventare grădiniță și abandon 
școlar 

A abandonat scoala

Încă urmează cursurile
şcolare (gimnaziale sau
liceale)
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Asociere grad de frecventare grădiniță și abandon școlar 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 43,627a 3 ,000 

Likelihood Ratio 42,308 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 42,455 1 ,000 

N of Valid Cases 1083   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

23.74. 

Capitalul cultural al familiei (surprins în studiul nostru prin numărul de cărți din familie) este un alt 

element care s-a dovedit în studii anterioare relevant pentru parcursul școlar al elevului și nivelul abilităților 

cognitive dezvoltate. Studiul derulat a confirmat relevanța capitalului cultural al familiei, elevii care au 

acasă maxim 10 cărți (altele decât manualele școlare) au înregistrat și un nivel mai ridicat de abandon școlar 

comparativ cu cei care dețin acasă peste 50 de cărți. 
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Tabel 77. Asociere număr de cărți acasă și risc de abandon școlar 

 

Asociere număr de cărți acasă și risc de abandon școlar 

 

 

0,0% 50,0% 100,0%

Maxim 10 carti

Intre 11 si 25 de
carti

Intre 26 si 50 de
carti

Peste 50 de carti

74,3% 

87,4% 

89,6% 

94,7% 

25,7% 

12,6% 

10,4% 

5,3% 

Asociere număr de cărți acasă și risc de abandon școlar 

A abandonat scoala

Încă urmează cursurile
şcolare (gimnaziale sau
liceale)
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 43,284a 3 ,000 

Likelihood Ratio 48,558 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 39,514 1 ,000 

N of Valid Cases 1079   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

22.19. 

 

Unul din aspectele esențiale abordate în cercetare a vizat importanța apartenenței la un grup 

vulnerabil pentru fenomenul de abandon școlar. Datele arată fără dubiu că elevii romi intervievați în 2011 

au înregistrat o rată semnificativ superioară de abandon școlar comparativ cu elevii neromi la doi ani după 

acel moment. Astfel dintre elevii romi intervievați în 2011 aproximativ unul din trei (31%) erau în situație 

de abandon școlar în 2013 comparativ cu unul din paisprezece (7%) elevi neromi – vezi tabelul următor. 

Semnificația corelației dintre apartenența etnică și riscul de abandon școlar s-a menținut și după ce am 

controlat efectul altor variabile socio-demografice relevante. 

Tabel 78. Asociere apartenență etnică și risc abandon școlar 

 

Exemplu de analiză statistică: 

Șansa de a abandona pt elevii romi: 0.46 

Șansa de a abandona pentru elevii neromi: 0.07 

Raportul de șanse (ODDS RATIO): 0.46/0.07= 6.5. Aceasta înseamnă că riscul de abandon școlar în 

următorii doi ani pentru elevii romi în 2011 în școlile unde am realizat studiul a fost de 6.5 ori mai mare 

decât pentru elevii neromi în 2011 în aceleași școli.  

0,0% 50,0% 100,0%

Elevi neromi

Elevi romi

92,9% 

68,3% 

7,1% 

31,7% 

Asociere apartenență etnică și risc abandon 
școlar 

A abandonat scoala

Încă urmează cursurile
şcolare (gimnaziale sau
liceale)
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Asociere apartenență etnică și risc abandon școlar 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 103,580a 1 ,000   
Continuity Correctionb 102,036 1 ,000   
Likelihood Ratio 111,183 1 ,000   
Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 103,485 1 ,000   
N of Valid Cases 1091     
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 104.84. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Studiul a analizat și gradul în care mediul școlar își pune amprenta asupra ratei de abandon școlar. 

Un mediu școlar perceput ca neprietenos sau marginalizant favorizează absenteismul școlar și, mai departe, 

abandonul școlar. Un indicator de caracterizare a poziționării elevului în mediul școlar utilizat de noi a fost 

banca în care stă elevul de obicei la școală. Astfel am putut disocia elevii din eșantion în două mari 

categorii: elevii care stau în ultima sau penultima bancă și restul elevilor. Rezultatele ne-au indicat o 

asociere semnificativă între riscul de abandon școlar și poziția în rândul de bănci a elevilor – poziționarea în 

ultimele bănci este asociată cu un risc mai ridicat de abandon școlar. Acest indicator utilizat de noi are 

caracter de noutate, nu a mai fost utilizat în alte cercetări și credem că merită a fi testa și în cadrul unor 

cercetări viitoare. Poziționarea în una din ultimele bănci poate reflecta un tratament marginalizant, în 

măsură mai mare neglijent sau superficial din partea cadrelor didactice (preocupare mai redusă de a stimula 

participarea la orele de la clasă, implicarea în procesul de învățare activă, etc.) 
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Tabel 79. Asociere între poziția în clasă a elevului și rata abandonului școlar 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 21,601
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 20,820 1 ,000   

Likelihood Ratio 20,499 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

21,581 1 ,000 
  

N of Valid Cases 1083     
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Un alt indicator utilizat de noi pentru a surprinde relația cu mediul școlar este gradul în care elevul 

percepe școala ca un loc în care îi face plăcere să meargă. În general, ca adulți, putem opta pentru o 

activitate sau alta în funcție de gradul în care aceasta ne produce un anumit grad de plăcere sau confort, este 

firesc să evităm activități sau situații care ne creează un oarecare disconfort. Ca adulți avem această opțiune 

– în alegerea locului de muncă, zonei de locuire, grupului de oameni unde să ne petrecem timpul liber, etc. 

Dacă școala nu este percepută ca un loc prietenos, dacă nu este un loc care reușește să ofere un cadru 

confortabil, să stârnească interesul elevului atunci singura alternativă a elevului este abandonul sau 

continuarea școlii ”în silă” (rar există și alternativa transferului la altă clasă sau școală cu șanse de 

îmbunătățire a situației). Atenție, școala poate oferi cursuri de calitate, profesorii pot furniza cunoștințe de 

calitate academică ridicată în baza unor competențe profesionale ireproșabile însă în același timp poate crea 

un mediu inconfortabil, neprietenos elevului sau anumitor categorii de elevi (nu doar cadrele didactice pot 

genera un astfel de mediu, dar și colegii de clasă prin comportamentul lor deși cadrele didactice rămân 

responsabile și în acest caz). Acest aspect al gradului în care școala prin actorii săi reușește să atragă elevul, 

să îi stârnească interesul, să creeze un mediu prietenos este mai puțin evaluat în cadrul inspecțiilor școlare și 

al procedurilor de evaluare a calitățiii educaționale. Cercetarea derulată a relevat însă că gradul de 

atractivitate al școlii este un factor relevant pentru fenomenul de abandon școlar – riscul de abandon școlar 

este mai mare în rândul celor care consideră că școala este un loc unde nu le face plăcere să meargă. 

Tabel 80. Asociere între gradul perceput de atractivitate al școlii și riscul de abandon școlar 

 
Forma originală a itemului utiliat în cercetare: Ce părere ai? Şcoala în care înveţi este un loc în care îţi 

face plăcere să mergi?  DA/NU variante de răspuns 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%100,00%

Scoala este un loc unde elevului NU ii face
placere sa mearga

Scoala este un loc unde elevului ii face
placere sa mearga

35,90% 

87,70% 

64,10% 

12,30% 

Asociere între gradul perceput de atractivitate al școlii și riscul de 
abandon școlar 

A abandonat scoala

Încă urmează cursurile
şcolare (gimnaziale sau
liceale)
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Asociere între gradul de atractivitate al școlii și riscul de abandon școlar 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 226,741a 1 ,000   
Continuity Correctionb 223,479 1 ,000   
Likelihood Ratio 182,037 1 ,000   
Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 226,533 1 ,000   
N of Valid Cases 1091     
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 30.74. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Studiul a arătat că elevii care își doresc mai mult să urmeze liceul au și un risc de abandon mai 

scăzut. Este firesc să se întâmple astfel, dorința de a continua studiile este asociată cu o motivație sporită de 

a învăța, de a frecventa școala, de a asimila cunoștințe școlare. Trebuie să fim conștienți că atât familia, dar 

și școala (cadre didactice, consilieri școlari, colegi) pot influența gradul în care elevii își doresc continuarea 

studiilor. O sursă de influență se poate origina și în mass-media, în modelele sociale de succes prevalente. 

Atâta vreme cât particiarea școlară face parte din proiectul de viață al elevului, se constituie ca un pilon de 

bază în reprezentarea asupra evoluției viitorului și motivația / dorința de a urma școala este ridicată. Am 

văzut în una din analizele anterioare că abandonului se manifestă și în rândul unor elevi care au note peste 5, 

care manifestă suficientă performanță școlară pentru a continua. Unul din ingredientele care conduc la 

abandon în acest caz este cu siguranță și lipsa de dorință/motivație în continuarea studiilor. 
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Tabel 81. Asociere nivel aspirație de a urma liceul și riscul de abandon școlar 

 

Asociere nivel aspirație de a urma liceul și riscul de abandon școlar 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 83,699a 3 ,000 
Likelihood Ratio 68,440 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 78,143 1 ,000 

N of Valid Cases 1079   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.73. 
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Am testat în cercetare și efectul genului asupra abandonului școlar. Datele arată că nu există o asociere 

directă între gen și riscul de abandon școlar în rândul elevilor din eșantionul nostru. Concluzia se păstrează 

și atunci când rulăm analiza separat la nivelul fiecărui subeșantion definit de criterul etnic (grupul elevilor 

romi/neromi). Acest lucru pare a infirma stereotipul des invocat în spațiul public al creșterii riscului de 

abandon datorită obiceiului căsătoriei timpurii în rândul fetelor rome. Însă atunci când introducem variabila 

în modelul de regresie si controlăm după mai multe variabile relevante (precum notele obținute la clasă, 

capacitatea economică a familiei de a susține procesul școlar, sentimentul pe care îl care față de participarea 

școlară, nivelul educațional al elevului) genul devine o variabilă semnificativ asociată cu abandonul școlar. 

Explicația unei atari stări de fapt ar putea fi că există variabile diferite care favorizează abandonul în rândul 

fetelor, respectiv al băieților dar aceastea acționează în sens diferit anulându-se reciproc. Astfel fetele 

înregistrează note mai bune la clasă – iar acest lucru reduce riscul de abandon – pe de o parte, însă de pe altă 

fetele din familiile cu situație materială mai grea sau pentru care școala nu este un mediu prietenos au risc 

de abandon ceva mai ridicat decât băieții în aceeași situație – confruntate cu factori care predispun la 

abandon acestea renunță mai ușor la școală decât băieții.  

Este relevant de amintit aici că la nivel național rata de părăsire timpurie a școlii este mai mare în 

rândul băieților decât la fetelor (în 2012, conform EUROSTAT, rata de părăsire timpurie a școlii a fost de 

18% în rândul persoanelor de gen masculin și de 16.7% în rândul celor de gen feminin – este vorba aici de 

persoane de 18-24 ani care nu mai frecventează nicio formă de educație). Din acest punct de vedere rata 

relativ similară de abandon în eșantionul nostru între băieți și fete reflectă în fapt o poziționare mai slabă în 

raport cu situația la nivel național a fetelor. Oricum tema relației dintre gen și abandon școlară rămâne o 

perspectivă de analiză care merită investigată mai în detaliu în viitor.     
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Tabel 82. Asociere genul respondenților și riscul de abandon școlar 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,000a 1 ,999   
Continuity Correctionb ,000 1 1,000   
Likelihood Ratio ,000 1 ,999   
Fisher's Exact Test    1,000 ,530 

Linear-by-Linear Association ,000 1 ,999   
N of Valid Cases 1091     
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 107.01. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Am testat în studiu și riscul de abandon școlar în rândul elevilor care provin din mediul rural 

comparativ cu elevii din mediul urban. În interpretarea rezultatelor trebuie să avem în vedere și universul 

cercetării, profilul școlilor din care am extras eșantioanele utilizate. Așa cum am precizat deja elevii 

intervievați au fost selectați din școli unde ponderea elevilor romi este semnificativă (minim 5-10%). 

Experiența în lucrul cu astfel de școli ne spune în același timp că acestea sunt poziționate în mediul urban 

adesea la periferie, în zone marginale ale aglomerărilor urbane, în orașe mai degrabă mici. De aceea 

comparația urban / rural în studiul nostru nu acoperă întreg mediul urban, respectiv întreg mediul rural ca în 

sondajele naționale, ci părți din cele două medii de rezidență – școli unde ponderea elevilor romi este 

semnificativă. În acest context putem înțelege de ce rata de abandon nu a reieșit în studiu ca fiind diferită în 

rândul elevilor din mediul rural față de elevii din mediul urban. Concluzia care ar putea fi extrasă este că 

școlile cu pondere semnificativă de elevi romi au un profil și rate similare de abandon școlar indiferent dacă 

sunt localizate în mediul rural sau în mediul urban. 

Tabel 83. Asocierea dintre mediul de rezidență și abandonul școlar 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,335a 1 ,126   
Continuity Correctionb 2,099 1 ,147   
Likelihood Ratio 2,371 1 ,124   
Fisher's Exact Test    ,133 ,073 

Linear-by-Linear Association 2,333 1 ,127   
N of Valid Cases 1091     
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 77.64. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Am prezentat până acum un set de rezultate prin prisma unor tabele de asociere între rata de abandon 

și anumite variabile relevante. Una din problemele metodologice și de interpretare a unor astfel de tabele de 

corelație este că pot ascunde relații semnificative ”false” întrucât nu este controlat efectul unor alte variabile 

relevante. Tocmai de aceea am derulat și o analiză de regresie logistică în care am inclus variabilele 

independente prezentate pentru a descrie abandonul școlar (regresia rulată este de tip logistic întrucât 

variabila dependentă este de tip categorial) – vezi tabelul următor. Analiza ne arată că educația parentală, 

apartenența etnică, poziționarea în rândul de băncii, capitalul cultural al familiei, perceperea școlii ca un 

mediu atractiv, performanța școlară la clasă, nivelul educațional al elevului și gradul de dorință în a urma 

liceul se păstrează ca variabile relevante în corelație cu fenomenul abandonului școlar. Dintre acestea cele 

mai importante în explicarea fenomenului de abandon școlar sunt gradul în care percep elevii școala drept 

un loc unde le face plăcere să meargă, apartenența etnică (elevii romi se află categoric în risc mai ridicat de 

abandon școlar) și nivelul educațional al elevilor (elevii care au terminat gimnaziul și au experimentat sau ar 

fi putut experimenta educația liceală au abandonat școala în măsură semnificativ mai mare comparativ cu 

cei care nu au finalizat încă gimnaziul).  

 Această concluzie se traduce într-o importantă concluzie pentru politicile educaționale: abandonul 

școlar derivă atât din caracteristici ale familiei de origine (precum educația parentală, capital cultural, etc.) 

dar mai ales și în principal din mecanisme care se originează în caracteristici ale mediului școlar (gradul de 

atractivitate al școlii, capacitatea școlii de a oferi elevilor un mediu prietenos, familiar, confortabil, 

interesant), în apartenența etnică a elevului și în provocarea ridicată de trecerea de la ciclul gimnazial la cel 

cel liceal. Politicile de reducere a abandonului școlar ar trebui focalizate în această lumină mai ales asupra 

acestor aspecte. Vestea bună este că intervenția publică poate influența și recalibra, dacă există voință în 

acest sens, cele mai importante mecanisme de producere a abandonului școlar. 
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Tabel 84. Regresie logistică de analiză a mecanismelor abandonului școlar 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 educatiegimnazialaparinti -,328 ,300 1,202 1 ,273 ,720 

educatiescprofesionalaparinti -,384 ,330 1,350 1 ,245 ,681 

educatielicealasuperioaraparinti -,908 ,393 5,350 1 ,021 ,403 

romi 1,159 ,280 17,123 1 ,000 3,187 

rural ,275 ,228 1,462 1 ,227 1,317 

ultimasaupenultimabanca ,409 ,224 3,327 1 ,068 1,505 

gradinitaunan -,480 ,349 1,889 1 ,169 ,619 

gradinitadoiani ,327 ,310 1,115 1 ,291 1,387 

gradinitatreiani -,104 ,303 ,118 1 ,731 ,901 

intre11si25cartiacasa ,010 ,315 ,001 1 ,974 1,010 

peste25cartiacasa -,709 ,344 4,236 1 ,040 ,492 

iiplacelascoalaFIN -2,458 ,258 90,804 1 ,000 ,086 

mediesub5 2,123 ,803 6,985 1 ,008 8,360 

medie5_6.5 1,979 ,760 6,782 1 ,009 7,233 

medie6.5_7.5 1,843 ,784 5,524 1 ,019 6,317 

medie7.5_8.5 1,035 ,840 1,515 1 ,218 2,814 

clasaV -1,498 ,330 20,580 1 ,000 ,224 

clasaVI -1,890 ,326 33,577 1 ,000 ,151 

clasaVII -,361 ,256 1,977 1 ,160 ,697 

isidoresteputinsaudelocliceu ,435 ,226 3,707 1 ,054 1,544 

familiapoatesustineeducatiascolara -,528 ,224 5,583 1 ,018 ,590 

genfeminin ,431 ,216 3,987 1 ,046 1,539 

Constant -1,247 ,934 1,783 1 ,182 ,287 

a. Variable(s) entered on step 1: educatiegimnazialaparinti, educatiescprofesionalaparinti, educatielicealasuperioaraparinti, 

romi, rural, ultimasaupenultimabanca, gradinitaunan, gradinitadoiani, gradinitatreiani, intre11si25cartiacasa, 

peste25cartiacasa, iiplacelascoalaFIN, mediesub5, medie5_6.5, medie6.5_7.5, medie7.5_8.5, clasaV, clasaVI, clasaVII, 

isidoresteputinsaudelocliceu, familiapoatesustineeducatiascolara, genfeminin. 
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Rezultate școlare. Cum se manifestă performanța școlară la nivelul unor categorii diferite de elevi? 

Rezultate la evaluarea națională  

Analiza se va focaliza asupra notelor obținute la testarea națională de elevi selectați aleator și 

intervievați în ambele valuri ale cercetări. Eșantionul proiectat în anul 2011 pentru primul val al cercetări a 

inclus elevi din toate nivelurile educaționale gimnaziale – clasele V-VIII. În consecință până în prezent au 

trecut prin testarea națională 3 cohorte de elevi – clasele VI-VIII. Datele de mai jos se referă la aceștia. În 

eșantionul utilizat în cercetare a fost inclusă și o cohortă de elevi de clasa a V-a care a reprezentat 21.6% din 

totalul eșantionului. Am grupat elevii în categorii în funcție de anumite intervaluri predefinite de rezultat. 

Aceste intervaluri au fost alese în mod similar cu cele utilizate în metodologia de selecție a beneficiarilor în 

proiectul în cadrul căruia a fost derulat acest studiu. În acest mod ele redau sintetic o imagine a distribuției 

notelor în eșantionul de elevi din cercetare – vezi graficul următor. 

Tabel 85. Ponderea elevilor din eșantion în categorii definite de rezultatele la testarea națională 

 

Rezultatele obținute reflectă un anumit profil al școlilor incluse în eșantion – școli cu pondere 

importantă de elevi din grupuri vulnerabile (universul de eșantionare a fost reprezentat de școli cu minim 5-

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

NU a sustinut testarea desi a avut varsta necesara
(nepromovare a gimnaziului, neprezentare, etc.)

Sub 5

Intre 5 si 6.49

Intre 6.5 si 7.49

Intre 7.5 si 8.49

Peste 8.5

27,8% 

29,8% 

23,3% 

9,3% 

5,4% 

4,4% 

Ponderea elevilor din eșantion în categorii definite de rezultatele 
la testarea națională (media note matematică și română) 

Datele se referă la elevii  

aleși aleator, din clasele 

VI-VIII în 2011 și 

chestionați în ambele 

valuri ale cercetării 
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10% elevi romi). Astfel putem observa că doar unul din zece elevi (9.9%) din eșantion a reușit să obțină o 

notă peste 7.5 și doar 42.4% dintre elevi au reușit să obțină o notă peste 5 la testarea națională atunci când 

luăm în calcul toți elevii care au atins vârsta corespunzătoare susținerii evaluării naționale.  

Cifrele oficiale privind rezultatele la evaluarea națională iau însă în calcul doar elevi care susțin 

examenul de capacitate la finalul clasei a VIII-a, fără a face referire la ponderea celor care nu susțin 

examenul de capacitate în ciuda fatului că ating vârsta corespunzătoare. Mai jos prezentăm distribuția 

elevilor din eșantion pe categorii de note obținute, doar în rândul celor care au susținut examenul de 

capacitate – distribuția este prezentată și defalcat pentru anul în care elevii au susținut examenul de 

capacitate: 

Tabel 86. Distribuția elevilor pe intervale de notare 

 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Total

2013

2012

2011

41,2% 

42,6% 

53,1% 

31,5% 

32,3% 

21,6% 

29,7% 

41,5% 

12,9% 

13,1% 

10,9% 

14,2% 

7,5% 

10,8% 

4,2% 

7,7% 

6,1% 

11,9% 

2,1% 

5,0% 

Distribuția elevilor pe intervale de notare  
- în fiecare an și total - 

Peste 8.5

Intre 7.5 si 8.49

Intre 6.5 si 7.49

Intre 5 si 6.49

Sub 5
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 47,985a 8 ,000 

Likelihood Ratio 47,991 8 ,000 

Linear-by-Linear Association ,614 1 ,433 

N of Valid Cases 628   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

10.65. 

 

Astfel se poate observa că în anul 2011 ponderea elevilor din eșantion care au obținut note peste 5 a 

fost de aproximativ 68%, în 2012  a scăzut la doar 47% pentru ca în anul 2013 să urce iar la aproximativ 

57%. Toate aceste variații reflectă variațiile înregistrate la nivel național și sunt influențate de intervențiile la 

nivelul politicilor publice din zona educațioală.  

În 2012 a fost primul an în care s-a introdus supravegherea video la examenul de capacitate și este 

anul în care, ca urmare a acestei măsuri, a scăzut dramatic ponderea celor care au promovat: 

An testare Ponderea elevilor cu note peste 5 

2011 – rezultat oficial la nivel național 81.7%* 

2011 – rezultat pe eșantionul studiului 68.5% 

2012 – rezultat oficial la nivel național 66.1%* 

2012 – rezultat pe eșantionul studiului 46.9% 

2013 – rezultat oficial la nivel național 75.8%* 

2013 – rezultat pe eșantionul studiului 57.4% 

*Sursa: www.edu.ro  

În 2013 rezultatele au cunoscut o ameliorare semnificativă, fără a ajunge la nivelul din 2011. Acest 

fapt confirmă pe de o parte calitatea eșantionului folosit, acesta a fost sensibi și a reflectat variațiilor 

manifestate la nivel real în procesul școlar. Pe de altă parte datele susțin profilul școlilor din eșantion – școli 

cu pondere ridicată de elevi din medii vunerabile –atâta vreme cât se poate observa lesne că rezultatele 

http://www.edu.ro/
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înregistrate la nivel de eșantion au fost sensibil inferioare celor înregistrate la nivel național. Ne putem 

întreba în acest context: creșterea ponderii elevilor care au luat peste 5 se datorează îmbunătățirii de 

substanță a calității serviciilor educaționale furnizate la nivel național – ca urmare a rezultatelor slabe din 

2012 – sau este o reflecție a altor mecanisme.  

O posibilă explicație rezidă în dificultatea testelor din fiecare din cei doi ani. Nu ne propunem să 

facem o astfel de evaluare, ar necesita altfel de date și altă abordare care depășește cadrul discuției de față.  

O altă explicație se originează la nivelul unui alt fenomen care a fost mai puțin (sau chiar deloc) 

dezbătut la nivel public. Astfel o pondere importantă dintre elevi nu ajung să susțină testarea națională deși 

ajung la vârsta corespunzătoare absolvirii clasei a VIII-a. Se întâmplă astfel în principal pentru că elevii nu 

promovează o materie, rămân corijenți sau repetenți. Dar există și cazuri în care elevii nu se prezintă pur și 

simplu la testarea națională din dezinteres sau neglijență. În graficul anterior am văzut că 27.8% dintre elevii 

din eșantionul nostru care au ajuns la vârsta corespunzătoare susținerii testării naționale nu au susținut acest 

examen. Datele noastre de cercetare ne arată că ponderea celor care nu susțin testarea națională a crescut din 

2011 până în prezent constant în rândul elevilor din eșantionul nostru.  

Tabel 87. Pondere elevi din eșantion care nu au susținut testarea națională în 2011, 2012 și 2013 

 
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Total

2013

2012

2011

27,80% 

36,20% 

30,90% 

17,70% 

29,80% 

27,20% 

36,70% 

25,90% 

23,30% 

13,80% 

20,50% 

34,20% 

9,30% 

8,30% 

7,60% 

11,70% 

5,40% 

6,90% 

2,90% 

6,30% 

4,40% 

7,60% 

1,40% 

4,10% 

Pondere elevi din eșantion care nu au susținut testarea 
națională și distribuție în intervale de notare                              

- 2011, 2012 și 2013  - 

Peste 8.5

Intre 7.5 si 8.49

Intre 6.5 si 7.49

Intre 5 si 6.49

Sub 5

NU a sustinut testarea desi a
avut varsta necesara
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 74,129a 10 ,000 

Likelihood Ratio 76,109 10 ,000 

Linear-by-Linear Association 8,104 1 ,004 

N of Valid Cases 870   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

12.06. 

 

Dacă în 2011 am avut o pondere de doar 17.7% elevi care nu au susținut examenul din cadrul 

evaluării naționale, în 2012 ponderea acestora a crescut la 30.9% iar în 2013 la 36.2%.  Acești elevi care 

rămân în afara evaluării naționale – deși ajung să se înscrie în clasa a VIII-a – sunt evident elevi care ar 

înregistra note mai scăzute decât media celor care au susținut această testare, ar trage în jos media notelor 

înregistrate atât la nivel de școală cât și la nivel de sistem. Creșterea ponderii celor care au reușit să ia note 

peste 5 la evaluarea națională în 2013 față de 2012 poate reflecta așadar doar o reducere a susținerii 

examenului de capacitate în rândul elevilor cu rezultate foarte slabe în rpocesul educațional.  

Poate fi vorba aici și de o reacție a sistemului (școlilor) care caută să se adapteze noi realității a 

testelor naționale standardizate – care reprezintă o măsură de evaluare a rezultatelor serviciilor școlare 

furnizate de școală – evitând să se vulnerabilizeze la nivelul imaginii având o rată mare de elevi care nu 

obțin nota 5 sau iau note foarte mici la testele naționale deși ei au promovat în școală toate materiile. Acești 

elevi care nu susțin testarea națională pot totuși urma liceul dacă își iau corijența – ei se pot înscrie astfel pe 

locurile rămase neocupate la licee. În eșantionul nostru am identificat o pondere neașteptată de 27.8% elevi 

care au ajuns la vârsta corespunzătoare susținerii testării naționale dar nu au susținut testarea în sine. Faptul 
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că unul din patru elevi nu a susținut testarea este un fapt care merită să ne dea de gândit și vom discuta 

semnificația acestui aspect. Oricum acești elevi – în ipoteza că ar fi susținut totuși testarea națională – ar fi 

fost candidați serioși pentru a se înscrie în categoria elevilor cu note sub 5 la testarea națională.  

Dintre elevii din eșantion care au atins vârsta corespunzătoare pentru a susține testarea națională 

57.6% nu au reușit să obțină nota 5 sau nu au susținut evaluarea națională. Este un fapt îngrijorător ca șase 

din zece elevi din aceste școli să nu poată certifica obținerea notei 5 la evaluarea națională. Oricum, așa cum 

am argumentat deja, o medie sub 5 testarea națională (matematică și română) nu blochează accesului 

elevilor la continuarea studiilor, această medie se cumulează cu media notelor de la clasă și oricum sunt 

multe licee care în lipsă de candidați acceptă și elevi cu note mici sau chiar elevi care nu au susținut testarea 

națională dar reușesc să promoveze în final studiile gimnaziale. Teoretic chiar și elevii care nu susțin 

testarea națională pot urma studiile liceale chiar în anul în care au ratat examenul de capacitate – dacă 

reușesc să promoveze corijența sau nu  se prezintă la capacitate dar au promovat clasa a VIII-a se pot înscrie 

la liceele care au locuri libere. Așa cu putem vedea în tabelul următor rata de abandon școlar înregistrată la 

nivelul eșantionului nostru a fost cea mai ridicată tocmai în rândul elevilor care nu susțin evaluarea 

națională – vezi graficul următor. Rata de abandon în rândul acestor este semnificativ mai mare chiar și 

decât în rândul celor care au participat la evaluarea națională dar au luat notă sub 5. Elevii care nu au 

participat la evaluarea națională au avut un risc de 2.7 ori mai mare de a abandona școala fără a absolvi 

clasa a X-a (raportul de șanse este 2.7) comparativ cu cei care au participat la testarea națională și au luat 

note sub 5; același risc este de 3 ori mai mare decât cei care au luat note între 5 și 6.49. Putem observa că în 

rândul elevilor din eșantion cu note peste 6.5 la evaluarea națională rata de abandon este practic 0.  
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Tabel 88. Asociere dintre participarea la evaluarea națională și situația școlară prezentă 

 

Asociere dintre participarea la evaluarea națională și situația școlară prezentă 

 

 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

NU a sustinut testarea desi a
avut varsta necesara

Sub 5

Intre 5 si 6.49

Intre 6.5 si 7.49

Intre 7.5 si 8.49

Peste 8.5

58,7% 

78,8% 

81,3% 

98,8% 

100,0% 

100,0% 

41,3% 

21,2% 

18,7% 

1,3% 

0,0% 

0,0% 

Asociere dintre participarea la evaluarea națională și situația 
școlară prezentă 

A abandonat scoala

Încă urmează cursurile

şcolare (gimnaziale sau

liceale)



 
 

184 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 95,800a 5 ,000 

Likelihood Ratio 118,905 5 ,000 

Linear-by-Linear Association 82,600 1 ,000 

N of Valid Cases 853   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

8,42. 

 

Important este însă să vedem cum se manifestă distribuția notelor în rândul unor categorii diferite de 

elevi și să avansăm unele explicații pentru performanța școlară înregistrată de elevi. Dacă în secțiunea 

anterioară am discutat despre dinamica ieșirilor din sistemul educațional (abandon, părăsire timpurie a 

școlii) acum vom discuta despre rezultatele receptării serviciilor educaționale în rândul copiilor care au 

rămas integrați în sistemul educațional – altfel spus vom analiza ”educabilitatea” elevilor în urma trecerii 

prin sistemul educațional. 

Întrucât intervalele de grupare a notelor alese de noi au ”fărâmițat” eșantionul în categoriile de top  - 

cei cu note peste 6.5 - fapt ce poate împieta asupra acurateței analizelor statistice derulate
18

 am decis 

gruparea acestora într-o singură categorie – elevi cu medii peste 6.5. Vom compara astfel profilul acestor 

elevi cu al celor care au obținut note între 5 și 6.5 sau note sub 5. 

Determinanți semnificativi ai performanței școlare 

Vom prezenta aici distribuția notelor obținute de elevi la nivelul unor categorii specific definite de 

variabile relevante pentru performanța școlară înregistrată. Toate asocierile prezentate au fost testate și în 

cadrul unor modele de regresie logistică controlând efectul reciproc în relație cu performanța școlară și 

urmărind potențialele relații false. Pentru ușurința lecturii vor fi prezentate aici doar reprezentări grafice ale 

unor asocieri care s-au dovedit semnificative statistic și în modele de regresie testate. Discutarea modelelor 

de regresie elaborate vor face obiectul unor lucrari separate. 

 

Educația parentală 

Am codificat în baza de date educația parentală ca nivelul de educație cel mai ridicat obținut de unul 

dintre părinții sau tutori copilului. Nivelul de educație parental este o variabilă explicativă consacrată a 

performanței elevului, fapt confirmat și în cercetarea noastră. Cu cât educația parentală este mai ridicată, cu 

atât șansa ca elevul să obțină o notă mai mare la evaluarea națională este mai mare – vezi graficul următor. 

                                                 
18

 Prin generarea de celule în tabelele de asociere cu număr mic de cazuri. 
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Se remarcă faptul că elevii care nu au susținut testarea națională deși au atins vârsta corespunzătoare provin 

în mare parte din rândul familiilor unde educația parentală este scăzută – fără școală sau maxim școală 

primară. Calcularea raportului de șanse ne arată de exemplu că elevii care provin din familiile cu cel mai 

scăzut nivel educațional (maxim școală primară) au o șansă de șapte ori mai mare de a nu susține evaluarea 

națională decât de a o susține comparativ cu elevii care provin din familii unde educația parentală este de 

nivel postliceal sau universitar. 

Tabel 89. Media notelor la matematică și română la testarea națională în categorii de elevi definite de 

educația parintilor 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 170,210a 12 ,000 

Likelihood Ratio 167,189 12 ,000 

Linear-by-Linear Association 139,845 1 ,000 

N of Valid Cases 869   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

10,70. 

 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Fara scoala sau maxim scoala primara

Studii gimnaziale, 8 clase

Scoala profesionala sau de meserii

Liceu

Studii postliceale, superioare sau
postuniversitare

52,10% 

39,40% 

21,80% 

15,60% 

12,50% 

35,00% 

31,00% 

36,60% 

22,90% 

10,70% 

10,30% 

20,20% 

23,70% 

33,30% 

19,60% 

2,60% 

9,40% 

17,90% 

28,10% 

57,10% 

Media notelor la matematica si romana la testarea nationala 
in categorii de elevi definite de educatia parintilor 

Peste 6.5

Intre 5 si 6.49

Sub 5

NU a sustinut
testarea desi a avut
varsta necesara
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Apartenența etnică în asociere cu performanța școlară 

Datele arată în acest caz faptul că elevii romi înregistrează o rată semnificativ mai mare între cei care 

nu au susținut evaluarea națională deși au atins vârsta corespunzătoare pentru acest examen. Patru din zece 

elevi romi (40%) din eșantion care au atins în intervalul scurs de la valul I al cercetării (martie/aprilie 2011) 

până în prezent vârsta pentru a susține evaluarea națională nu au susținut acest test. În rândul elevilor neromi 

ponderea este de doar 15% (unul din șase). Raportul de șanse calculat ne arată că elevii romi sunt de 3.7 ori 

mai predispuși la a nu susține examinarea națională comparativ cu elevii neromi. Rezultatele la capacitate 

sunt sensibil mai mici și pentru elevii romi care au susținut examinarea națională. Totuși analiza de regresie 

logistică derulată ne arată că rezultatele mai scăzute ale elevilor romi comparativ cu elevii neromi se 

datorează mai degrabă faptului că aceștia înregistrează în școală, la clasă, note mai scăzute la matematică și 

română comparativ cu elevi neromi și de asemenea faptului că aceștia provin din familii unde educația 

parentală este mai scăzută. Oricum copii romi sunt de două ori lipsiți de șansă în procesul școlar: o dată prin 

faptul că înregistreză o rată superioară de abandon școlar (deci se situează în număr mai mare în afara 

sistemului educațional) așa cum am văzut în secțiunea anterioară și prin faptul că beneficiază mai puțin de 

trecerea prin sistemul educațional (prin prisma rezultatelor școlare mai slabe) datorită suportului familial 

mai redus și notelor mai mici primite la clasă. În plus se manifestă în rândul elevilor romi un fenomen 

pregnant de neprezentare la evaluarea națională (probabil din motive de nepromovare în principal, dar poate 

și din alte motive). 

Tabel 90. Apartenența etnică în asociere cu performanța școlară 

 
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Elevi neromi

Elevi romi

14,9% 

40,0% 

27,0% 

32,4% 

28,0% 

19,0% 

30,1% 

8,7% 

Apartenența etnică în asociere cu performanța 
școlară 

Peste 6.5

Intre 5 si 6.49

Sub 5

NU a sustinut testarea
desi a avut varsta
necesara
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Apartenența etnică în asociere cu performanța școlară 
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Tabel 91. Asociere dintre capitalul cultural al familiei și performanța școlară 

 

 
 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 120,427a 9 ,000 

Likelihood Ratio 119,201 9 ,000 

Linear-by-Linear Association 100,302 1 ,000 

N of Valid Cases 860   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

18,34. 

 

0,0% 50,0%

Maxim 10 carti

Intre 11 si 25 de
carti

Intre 26 si 50 de
carti

Peste 50 de carti

35,8% 

18,8% 

14,2% 

11,6% 

32,9% 

26,4% 

32,7% 

13,7% 

21,7% 

29,2% 

21,2% 

28,4% 

9,6% 

25,7% 

31,9% 

46,3% 

Asociere dintre capitalul cultural al familiei și 
performanța școlară 

Peste 6.5

Intre 5 si 6.49

Sub 5

NU a sustinut testarea
desi a avut varsta
necesara
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Tabel 92. Asociere între perceperea școlii ca un loc plăcut și performanța școlară 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 72,054a 3 ,000 

Likelihood Ratio 77,876 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 63,625 1 ,000 

N of Valid Cases 870   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

26,90. 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

Scoala este un loc
unde elevului nu ii

face placere sa
mearga

Scoala este un loc
unde elevului ii face
placere sa mearga

54,6% 

22,6% 

25,5% 

30,6% 

17,7% 

24,4% 

2,1% 

22,4% 

Asociere între perceperea școlii ca un loc plăcut și 
performanța școlară 

Peste 6.5

Intre 5 si 6.49

Sub 5

NU a sustinut
testarea desi a avut
varsta necesara
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Tabel 93. Asocierea între notele primite la clasă și notele primite la evaluarea națională 

 
 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 354,954a 12 ,000 

Likelihood Ratio 349,921 12 ,000 

Linear-by-Linear Association 271,325 1 ,000 

N of Valid Cases 832   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

17,44. 

 

Nivelul educațional din 2011 și rezultatele la testarea națională 

Ne așteptam inițial să identificăm o anumită constanță în valoarea notelor înregistrate de elevii din 

eșantion în cei trei ani în care au participat la evaluarea națională. Așa cum am arătat însă deja în 2012 a 

existat o scădere abruptă a participării la evaluarea națională dar și o scădere a notelor obținute de elevii 

participanți. În 2013 rata de participare a continuat să scadă, însă notele par a înregistra o îmbunătățire 
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semnificativă. Am arătat care ar fi explicația acestui fapt (variația în nivelul de dificultate al testării și 

adaptarea sistemului la realitatea supravegherii video a examinării). Semnificația unei atari situații este însă 

și o anumită inconstanță în managementul procesului educațional din România reflexie a unei dinamici 

legislative permanente. Efectele unei măsuri în sistemul educațional se văd în timp, la interval de 10-20 de 

ani, dar cu toate acestea politicile publice în domeniu se schimbă la fiecare ciclu electoral sau chiar mai des. 

Din punct de vedere al analizei statistice performate existența unei diferențe semnificative în rezultatele 

participării la evaluarea națională implică necesitatea controlului efectului anului de testare asupra relației 

dintre restul variabilelor exlicative din model și variabila dependentă.  

 

Tabel 94. Nivelul educațional din 2011 și rezultatele la testarea națională 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 65,090a 6 ,000 

Likelihood Ratio 66,845 6 ,000 

Linear-by-Linear Association 19,117 1 ,000 

N of Valid Cases 870   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

52,66. 
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Tabel 95. Efectul genului asupra rezultatelor școlare 

 
 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 17,100a 3 ,001 

Likelihood Ratio 17,304 3 ,001 

Linear-by-Linear Association 12,325 1 ,000 

N of Valid Cases 870   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

82,62. 
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Concluzii și recomandări – repere pentru o strategie de prevenire a fenomenului de 

părăsire timpurie a școlii 

Prima concluzie care se desprinde cu claritate din datele cercetării este că școala românească are la 

nivelul potențialilor beneficiari rezultate profund inegalitare atât în privința participării școlare (abandonului 

școlar) cât și în privința performanței școlare (acumulărilor în urma receptării de servicii educaționale). 

Riscul părăsirii școlii este net mai mare în rândul elevilor romi decât al celor neromi – studiul a relevat că un 

copil rom are șanse de 6 ori mai mari să abandoneze școala comparativ cu un copil nerom. De asemenea 

câștigul  în urma participării școlare al elevilor romi (reflectat în notele obținute la testarea națională) este 

mult mai slab decât al elevilor neromi; pe scurt șansele școlare ale elevilor romi sunt categoric mai reduse, 

fapt ce reflectă și o situație de discriminare școlară: grupuri sociale definite etnic au rezultate școlare 

semnificativ diferite. Analiza statistică derulată a arătat că acest decalaj se menține chiar și atunci când 

controlăm efectul unor alte variabile fundamentale în procesul educațional precum nivelul educației 

părinților, mediul de rezidență al elevului, capitalul cultural al familiei (operaționalizat în cercetare prin 

numărul de cărți din familia elevului), pregătirea preșcolară a elevului (numărul de ani de grădiniță). În alți 

termeni cauzele decalajului între elevii romi și cei neromi (în termenii performanței școlare mai reduse, risc 

mai mare de părăsire a școlii) se regăsesc în obstacole sociale datorate apartenenței la grupul etnic. Și mai 

clar, decalajul de șanse școlare între un elev rom și unul nerom există în România chiar dacă cei doi elevi au 

condiții sociale similare (părinții au același nivel de educație, familia are un capital cultural similar, educația 

preșcolară a avut durată similară, provin din același mediu de rezidență - urban sau rural). Excludem din 

start în baza studiilor anterioare relevante o explicație originată în diferențe native etnice, este acceptat în 

câmpul științei că abilitățile intelectuale native sunt uniform distribuite între straturile sociale; mecanismele 

explicative sunt tot de factură socială. Practic cercetarea sugerează ideea că elevii romi nu beneficiază 

identic în urma trecerii prin sistemul instituțional de educație românesc (inclusiv preșcolar) deși traseul 

școlar are aceeași durată și deși capitalul familial și social este similar. Sunt relevante în acest cadru 

elemente care țin de calitatea actului educațional primit de un elev rom comparativ cu cel nerom (deși se 

derulează în aceeași clasă), de manifestarea unor mecanisme de discriminare disimulate în spațiul școlar 

românesc, de tratament inegal din partea cadrelor didactice datorat manifestării unor stereotipuri negative la 

adresa elevilor romi. Amintim aici un rezultat semnificativ prezentat în raport: unul din 50 de elevi romi 

(2.5%) au declarat că nu cunosc limba română,  iar 3.9% o știu abia cât să se descurce – amintim că este 

vorba de elevi romi incluși în sistemul gimnazial românesc. Doar trei din patru elevi romi (72.6%) știu 
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foarte bine limba română conform propriilor declarații. Aproape unul din patru elevi romi (22%) au vorbit 

în mod obișnuit înainte de a merge la școală limba romani acasă și aceeași pondere dintre elevii romi declară 

că știu foarte bine limba romani. Mai mult fiecare al șaptelea elev rom (13.9%) se simte încă jenat să își 

asume identitatea etnică declarându-și altă identitate etnică iar elevii romi apreciază că se simt neînțeleși de 

profesorii lor în mai mare măsură decât cei neromi. Rezultatele raportului confirmă faptul că școala nu este 

un mediu la fel de prietenos pentru toți elevii indiferent de etnia lor. Explicațiile acestei situații sunt multiple 

și se regăsesc la intersecția unui mix de cauze. Una din aceste cauze constă chiar în faptul că școala nu 

dispune de mecanisme eficace de facilitare a integrării școlare pentru elevii romi. Recomandarea 

strategică în baza acestor date este că intervenția pentru asigurarea de șanse școlare egale elevilor 

romi este necesară și ea nu trebuie orientată doar ca intervenție pentru sprijinul general al grupurilor 

vulnerabile social (marcate de sărăcie, capital uman și social scăzut, etc) ci și specific, ca intervenție în 

sprijinul comunității roma, prin abordarea mecanismelor sociale care conduc la excluziune școlară a 

elevilor romi.  În acest cadru considerăm oportună asumarea - ca obiectiv central al politicilor 

educaționale - furnizării de șanse egale în educație (atât în ceea ce privește participarea cât și în ceea 

ce privește competențele dezvoltate de facto) prin promovarea cu precădere a educației incluzive (și 

secundar a celei elitiste). În acest proces rolul școlii trebuie definit ca entitate principal responsabilă 

în a răspunde nevoilor tuturor elevilor și în crearea condițiilor pentru ca performanța școlară să 

depindă în cea mai mare măsură de talentul și munca individuală a copilului și mai puțin de factori în 

afara controlului personal ale elevilor (situația materială, etnie, nivelul de educație al părinților, etc). 

O altă concluzie, strâns legată de cea anterioară, este că în spațiul școlar se manifestă încă un 

tratament inegal al elevilor în funcție de etnia acestora - școala este încă un mediu de reproducere a 

inegalităților sociale. Atragem atenția că toți elevii romi incluși în cercetare au fost identificați ca romi de 

profesorii lor (practic selecția elevilor romi din eșantion a folosit metoda heteroidentificării de către 

profesorii de la clasă). Așadar în relația elevilor romi din eșantion cu profesorii de la clasă a existat în 

permanență din partea acestora din urmă conștiința că predau unui elev rom. Răspunsurile elevilor romi și 

ale părinților / tutorilor acestora reflectă situația unor elevi care nu au trăit experiența școlară mascând 

originea etnică față de profesorii lor – așa cum se întâmplă în cazuri frecvente extrase din experiența altor 

programe și cercetării în domeniul educației elevilor romi. Datele noastre arată că o pondere semnificativă 

dintre părinți consideră tratamentul inegal al elevilor romi ca fiind o problemă a școlii (15.2%), ponderea 

părinților romi care declară acest lucru fiind semnificativ mai mare decât a părinților neromi (17.3% vs. 
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12.5%). În același timp cel puțin unul din zece părinți intervievați (12%) apreciază că elevii romi sunt tratați 

mai rău decât cei neromi în școală – în rândul părinților romi ponderea este semnificativ mai mare (16.7% 

față de 3.9% în rândul părinților neromi). De asemenea cercetarea a arătat că elevii romi sunt poziționați mai 

degrabă în ultimele două bănci decât în primele bănci comparativ cu elevii neromi – 23.9% dintre elevii 

neromi ocupă ultima sau penultima bancă (dacă există minim 3 rânduri de bănci în clasă) față de 34.9% 

elevii romi. Există de asemenea tendința ca elevii romi să stea în bancă tot cu elevi romi mai degrabă decât 

cu elevi neromi. Studiul realizat a arătat de asemenea că plăcerea de a merge la școală (perceperea școlii ca 

un loc unde elevului îi face plăcere să meargă) a fost cel mai puternic factor care influențează abandonul 

școlar și performanța școlară. În același timp însă elevii romi apreciază în măsură semnificativ mai ridicată 

comparativ cu elevii neromi că școala este un loc unde nu le face plăcere să meargă (20% față de 8.7%). 

Recomandarea în acest cadru este ca intervenția în sprijinul asigurării de șanse egale elevilor romi să 

țintească combaterea atitudinii negative la adresa romilor în rândul colegilor sau a profesorilor și să 

stimuleze empatia acestora cu condițiile sociale dezavantajoase ale elevilor romi, condiții care sunt în 

afara controlului lor personal. De asemenea este binevenită monitorizarea, semnalarea și 

descurajarea cazurilor de discriminare pe criterii etnice manifestate de profesori și elevii neromi. 

Practic este vorba aici de promovarea unei noi abordări în care responsabilitatea pentru realizarea 

efectivă a dreptului la educație aparține școlii, ca reprezentant al statului. In cazul in care exista 

obstacole in calea realizarii dreptului la educatie, statul (prin școli dar și alte instituții) trebuie să ia 

masurile necesare pentru a înlatura aceste obstacole. Din această perspectivă este nevoie de o 

conștientizare la nivelul managementului școlii a rolului și responsabilității proprii în asigurarea 

realizarii efective a dreptului la educație a tuturor copiilor. 

Trecerea de la clasa a VIII-a la liceu reprezintă o încercare aspră în continuarea studiilor. Datele 

studiului arată că elevii din eșantion intervievați în anul 2011 și care au experimentat educația liceală (elevii 

de clasa a VII-a și a VIII-a la momentul valului I al cercetăriii) au manifestat doi ani mai târziu o rată 

semnificativ mai mare de abandon școlar comparativ cu elevii care aveau încă vârsta corespunzătoare 

educației gimnaziale în anul 2013.  Așadar s-a înregistrat o rată de abandon semnificativ mai mare în rândul 

elevilor din eșantion care au terminat studiile gimnaziale în intervalul scurs de la valul I al cercetării (martie 

/ aprilie 2011) până la valul II al cercetării (aprilie / mai 2013). Amintim aici că în România învățământul 

obligatoriu prevede parcurgerea a 10 clase. În schimb între elevii din eșantion care aveau la momentul 

valului II al cercetării vârsta corespunzătoare educației liceale de nivel clasa IX-a, respectiv clasa X-a, 
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diferențele în ce privește rata de abandon școlar nu sunt semnificative. Acest lucru arată că pentru elevii care 

reușesc să absolve clasa a IX-a riscul de abandon școlar în clasa a X-a scade semnificativ. Recomandăm în 

acest cadru continuarea programului de alocare de locuri speciale la liceu copiilor romi ca o masura 

de a reduce pe termen lung influența factorilor structurali asupra participării și performanței școlare 

a romilor. Este oportună de asemenea furnizarea de burse sociale la scară largă copiilor provenind 

din grupuri vulnerabile pentru a-si continua studiile dupa ciclul gimnazial si realizarea dreptului lor 

la educatie in conformitate cu standardele nationale. 

Rata de neparticipare a elevilor la evaluarea națională a crescut brusc în anul 2012 odată cu 

introducerea supravegherii video a testării. O nouă creștere a ratei de neparticipare s-a manifestat și în 2013. 

Acest fenomen necesită o analiză mai atentă întrucât cei care nu participă la examenul de capacitate  

manifestă și o rată cu mult mai mare de abandon școlar conform datelor studiului. În plus rata de promovare 

la evaluarea națională furnizează decidenților publici un ”feedback” inexact asupra performanței tinerilor 

deoarece exclude din statistici pe cei care nu participă la această testare deși s-au înscris în clasa a VIII-a. În 

acest cadru recomandăm introducerea dreptului de a sustine examenul de capacitate pentru toti elevii 

din clasa a VIII-a indiferent de situatia incheierii mediilor la sfarsitul anului scolar; in cazul in care 

elevul obtine o nota de trecere la examenul national de capacitate probele de matematică și română 

(minim 5), corigentele ar trebui echivalate cu nota de trecere oferind sansa elevului de a-si continua 

studiile cel putin pana la nivelul minim obligatoriu. Sustinerea examenului de capacitate de catre toti 

elevii nu ar mai constitui o piedica potentială în continuarea studiilor obligatorii si ar permite o mai 

buna evidenta a participarii scolare a elevilor la trecerea dintre treapta gimnaziala si cea liceala. 

Cercetarea confirmă și aspecte care erau poate deja intuite în privința comunității rome și a elevilor 

de etnie roma, însă erau prea puțin susținute de date concrete. Astfel o parte importantă a decalajului 

elevilor romi în accesul la educație școlară egală față de ceilalți elevi se datorează resurselor familiilor lor 

(materiale, educaționale, sociale, valorice) mult mai scăzute cantitativ și calitativ comparativ cu familiile 

elevilor neromi.  

Venitul și resursele materiale avute la dispoziție sunt categoric mai reduse în rândul elevilor romi 

față de cei neromi; ponderea elevilor romi care provin din familii care nu le pot asigura un standard minimal 

de existență și bunăstare pentru a nu afecta procesul școlar este semnificativ mai mare decât al elevilor 

neromi. Este tulburător de exemplu că în școlile pentru care acest studiu este reprezentativ aproape fiecare al 

treilea elev rom (29.2%) a trăit în ultima lună cel puțin o dată experiența de a veni la școală înfometat pentru 
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că nu a avut ce mânca acasă – conform propriei declarații. Ponderea elevilor neromi care au trăit aceeași 

experiență este de trei ori mai mică: 10% din totalul elevilor neromi. Un sfert (25.5%) dintre familiile 

elevilor romi chestionați au ca venit principal alocația copiilor în vreme ce ponderea familiilor nerome în 

aceeași situație este de 11.1%. Pentru una din trei familii ale elevilor romi (32.4%) ajutorul social este 

principala sursă de venit față de 5.7% pondere în rândul familiilor nerome! Cercetarea prin focus grup a 

relevat că în România zilelor noastre există cazuri de elevi care refuză să mai meargă la școală datorită 

rușinii pe care o resimt purtând hainele pe care le au; și datele cantitative susțin această idee – unul din 20 

de elevi romi (5.5%) simt des sau foarte des sentimentul de rușine datorită hainelor purtate, în vreme ce doar 

1.3% dintre elevii neromi declară cu aceeași frecvență că trăiesc acest sentiment. Și alte variabile privind 

bunăstarea materială personală a elevului și a familiei sale arată fără dubiu ”prăpastia” uriașă care separă 

elevii romi de cei neromi. Recomandarea susținută de datele cercetării noastre este ca intervenția 

pentru suportul educației elevilor romi trebuie să țintească și condițiile materiale ale acestora, 

asigurarea minimului necesar pentru a nu afecta derularea normală a procesului școlar.  

Capitalul educațional este de asemenea mai scăzut în rândul familiei elevilor romi decât în rândul 

familiilor de neromi. Dacă 3.4% dintre părinții elevilor neromi se încadrează în categoria ”fără școală sau 

cel mult educație primară”,  ponderea elevilor romi ai căror părinți sunt în aceeași situație este de 29.1% ! 

(în analiză a fost considerat părintele / tutorele cu educația cea mai înaltă din familie). Diferența este 

colosală și arată cu claritate hiatusul dintre cele două categorii de elevi în termenii sprijinului familial în 

actul educațional – în ghidajul prin sistemul școlar, la realizarea temelor, capacitatea de empatie a părintelui 

cu dificultățile întâmpinate de elev pe parcursul școlar, dezvoltarea abilităților cognitive în primii ani de 

viață prin stimularea vocabularului, asocierilor de idei, etc. Asupra nivelului educației părinților se poate 

interveni cu dificultate în prezent, de aceea pentru elevii romi ajunși deja în ciclul gimnazial intervenția 

poate consta în măsuri compensatorii precum orele de pregătire suplimentară după cursuri pentru 

realizarea temelor contrabalansând astfel lipsa de sprijin din partea familiei – ne imaginăm foarte 

limpede ce ajutor poate primi la teme un elev de gimnaziu când părinții săi au cel mult școală primară față 

de un elev cu cel puțin un părinte cu studii liceale / superioare.  

Datele au arătat și decalaje majore în cantitatea educației preșcolare formale primite de elevii romi 

față de cei neromi. Datele vorbesc de la sine: 4.9% dintre elevii neromi nu au mers deloc la grădiniță în 

vreme ce 26.7% dintre elevii romi sunt în aceeași situație. Mai mult, dintre cei care au mers la grădiniță, 

doar 8.2% dintre elevii neromi au mers doar 1 an, în vreme ce aceeași categorie de elevi romi are ponderea 
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de 26.4%. Nu mai vorbim aici de calitatea în sine a educației preșcolare primite pentru care nu avem date de 

evaluare. Este deja un fapt banal pentru experții în sociologia educației că importanța formării preșcolare 

este fundamentală pentru succesul școlar și reușita în viața adultă. În lumina datelor cercetării credem că nu 

mai miră pe nimeni decalajul imens care separă elevii romi de cei neromi în termenii performanței școlare, 

ratei părăsirii școlare, etc. Din moment ce la start (în clasa I) handicapul a fost deja format, el va fi perpetuat 

în toate clasele și nivelurile educațioanale ulterioare afectând în bună măsură lungimea traseului educațional 

al elevului. De aceea recomandarea aici este de a compensa suportul insuficient din partea familiei 

pentru elevii romi cu măsuri de educație preșcolară extinsă și intensivă, de calitate egală cu a copiilor 

neromi. Au fost implementate punctual deja unele programe în această direcție, însă intervenția ar 

trebui să fie comprehensivă și abordată în plan național, pentru toți elevii romi – este o prioritate de 

grad zero.  

Diferențe marcante între elevii romi și cei neromi se regăsesc și în capitalul cultural al familiei -

surprins în cercetarea noastră prin numărul de cărți (altele decât manualele) din gospodăria elevului. Astfel 

în aproape trei sferturi (74.7%) din familiile elevilor romi există maxim 10 cărți (în afara manualelor); în 

rândul familiilor nerome ponderea celor din aceeași categorie este de doar 37.7%. Diferența este frapantă și 

în acest caz.  

Este oportună în acest cadru promovarea de programe (inclusiv în cadrul viitorului ciclu de 

programare 2014-2020 al instrumentelor structurale) de furnizare de servicii sociale integrate 

(abordare a incluziunii educaționale atât din perspectiva susținerii școlare a elevului dar și din 

perspectiva susținerii integrării economice a familiei, a sănătății copilului, a condițiilor de locuire) 

pentru a sprijini în mod eficace și eficient copii care provin din grupuri defavorizate. În acest context 

este oportună introducerea programului “after school” în toate școlile generale (inclusiv furnizarea 

unei mese calde tuturor elevilor din sistemul de educație) astfel încât copiii provenind din grupuri 

defavorizate să fie scutiti de plata costurilor. Este necesar în acest cadru de a) evaluarea periodică de 

catre consiliile de administratie a scolilor masurilor de asigurare a oportunitatilor egale ; b) 

furnizarea de activitati de mentorship elevilor cu risc de abandon scolar si a celor care performeaza 

sub medie la clasa; c) transformarea culturii educationale a scolii astfel încât fiecare elev să se simtă 

confortabil al școală, valorizat si apreciat, indiferent de etnie, statut social al parintilor, etc.; d) 

introducerea de mecanisme la nivelul fiecarei scoli care sa combată eficient comportamentele abuzive, 

discriminatorii, rasiste; etc. 
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Valorile și aspirațiile care caracterizează părinții / tutorii elevilor romi sunt în mai mică măsură de 

natură a preveni părăsirea școlară a acestora. Unul din zece elevi romi (8%) nu a fost povățuit în familie 

niciodată prin dictonul ”ai carte, ai parte” (ponderea elevilor neromi în situație similară este de 5%). Dacă 

nouă din zece părinți ai elevilor neromi (90.9%) își doresc foarte mult ca elevul să urmeze liceul, doar șapte 

din zece părinți romi gândesc la fel (71.9%). Dacă doar unul din douăzeci de părinți neromi declară că 

doresc ”puțin”, ”foarte puțin” sau ”deloc” pentru copilul lor să urmeze facultatea (5.6%), ponderea părinților 

elevilor romi care gândesc la fel este semnificativ mai mare: aproximativ unul din șapte (15.9%). Este în 

afara oricărei îndoieli că aspirațiile părinților privind finalizarea studiilor copiilor se reflectă și în gradul 

diferit de suport de-a lungul parcursului școlar. Sunt necesare de aceea eforturi din partea mentorilor 

sau consilierilor pentru a ameliora, acolo unde e cazul, perspectiva valorică a elevilor romi asupra 

educației indusă de familia de origine. 

Am făcut referire în concluziile discutate până aici doar la diferența dintre elevii romi / neromi care 

încă sunt în sistemul școlar. Cercetarea a colectat date însă și de la un eșantion de elevi care au părăsit 

școala sau care au minim 20 de absențe nemotivate (deci un risc ridicat de părăsire a școlii). În mod firesc 

profilul specific al adolescenților aflați în această situație sugerează și cauze ale fenomenului părăsirii școlii. 

Rezultatele cercetării arată cu claritate că profilul elevilor romi este categoric mai apropiat de cel al 

adolescenților care au părăsit școala sau au un risc ridicat de a face asta. Toate diferențele dintre elevii 

neromi și cei romi prezentate în raport care susțin ideea șanselor școlare mai reduse și risc de părăsire a 

școlii sporit pentru cei din urmă sunt și mai acute atunci când comparăm elevii neromi cu cei care au părăsit 

școala / au minim 20 de absențe nemotivate. Gradul de discriminare este mai acut vizavi de adolescenții din 

această categorie (stau în proporție mai mare în ultimele bănci, au rezultate școlare mai scăzute), capitalul 

material, uman, valoric, social al familiei este mai redus chiar și față de grupul elevilor romi care merg încă 

la școala. De menționat este și faptul că 77.7% dintre tinerii selectați în eșantionul celor care au părăsit 

școala sau au peste 20 de absențe nemotivate sunt de etnie roma. Aceste date întăresc concluzia că elevii 

romi din școală au un risc mai ridicat de părăsire a școlii. 

O altă concluzie a studiului este că există o anumită influență a grupului de prieteni și a comunității 

din proximitatea elevului asupra nivelului absenteismului școlar. Elevii care au prieteni care ar dori în grad 

mai mare să părăsească școala la terminarea clasei a VIII-a au și șanse mai ridicate de a înregistra peste 20 

de absențe nemotivate. Elevii romi sunt expuși în mai mare măsură unei asemenea influențe negative, 

aceștia având în număr semnificativ mai mare prieteni care intenționează să părăsească școala la terminarea 
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gimnaziului. Modul în care vecinii elevilor îi văd pe cei cu educație mai ridicată este un alt factor 

semnificativ care influențează rata absenteismului școlar. Elevii care trăiesc printre vecini care îi evaluează 

pe cei cu nivel de școlaritate ridicat mai rău decât pe cei cu nivel mai redus de școlaritate au și o 

probabilitatea mai mare de a înregistra peste 20 de absențe. Recomandarea în acest caz este ca activitatea 

de mentorat atunci când este folosită ca pârghie de intervenție pentru prevenirea părăsirii școlii să se 

focalizeze și asupra influențelor normative pe care elevul le primește din partea prietenilor și 

comunității din proximitatea locuinței. Este de dorit ca mentoratul să presupună și promovarea 

valorii educației și a utilității acesteia în viață. 

Din aceste date - care dovedesc limpede discrepanța majoră de suport familial, instituțional, social 

(încă de la naștere și apoi pe parcursul traseului preșcolar și școlar) și de șanse școlare dintre elevii romi și 

cei neromi - se desprinde o necesitate strategică: este nevoie urgentă de intervenție de amploare pentru a 

reechilibra balanța șanselor școlare între elevii romi și cei neromi. Este o chestiune de noroc până la urmă 

familia în care elevul se naște, educația acestuia este însă un bun public – așa cum e stipulat în toate 

documentele programatice ale Uniunii Europene și României – fapt care atrage după sine și 

responsabilitatea decidenților publice în a interveni pentru a remedia această problemă socială. Astfel se 

impune recomandarea revizuirii Strategiei naționale de combatere a abandonului școlar si crestere a 

ratei participarii scolare. Această strategie ar trebui să ofere o atenție deosebită situației copiilor 

vulnerabili la excluziune educațională în general și copiilor romi în special. Este nevoie ca strategia să 

reconceptualizeze abandonul școlar și să elaboreze o definiție standard, reper a abandonul școlar care 

să pornească de la constatarea absenței la școală o perioadă cât mai scurtă (cinci zile consecutive de 

exemplu). Constatarea abandonului ar trebui să fie însoțită de obligativitatea înștiințării factorilor 

responsabili în termen de zile pentru a interveni eficace în vederea reintegrării școlare a elevului. 

Practic este vorba de introducerea unui sistem de alerta rapida a cazurilor copiilor care absentează 

un anumit număr de zile (nu săptămâni, luni, ani). 
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