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 Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei 
Europene. 

 

 

 Toate informațiile pe care le prezentăm reprezintă 
responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar 
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educației și Formării Profesionale  și 
Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul 
în care este folosit conținutul acestor afirmații. 

 



 

How to avoid dropouts in school. The way of 
Finland 

 

 Coaching in educational contexts to reduce 
early school leaving 



 

Organizator: EduKarjala 

 

 Locaţie: Joensuu, Finlanda  

 

Număr participanţi: 10 cadre didactice 

 

Durta: 6 zile 

 

 



 înţelegerea caracteristicilor sistemului de 
educaţie din Finlanda 

 identificarea cauzelor care duc la 
absenteism şi abandon şcolar 

 intervenţia timpurie – condiţia sine-qua-
non a unei frecvenţe şcolare crescute 

modalităţi concrete de reducere a 
absenteismului şi abandonului şcolar 



• Joc de rol – Excluderea socială 

• Intervenția timpurie – cea mai bună măsură de 
prevenție 

• Sistemul finlandez de educație 

• Tipuri de suport acordat elevului în sistemul finlandez 
de educație 

 



 Consolidarea poziției sociale  

 Vizită la Fondo, un centru privat pentru persoane cu 
dizabilități, care beneficiază de servicii decontate prin 
sistemul de asigurări sociale 

 Vizită la grădiniţa Niinivaaran din Joensuu 

 

 



 Consolidarea poziției în societate si participare la viața 
socială – Dezbatere (II) 

 Calitatea vieții elevilor  

 



 Vizită la Școala organizată pe lângă Spitalul Regional 
din Joensuu 

Clasele I-VI Vârste: 6-13 Nr. copii: 450 

Clase speciale pentru copii cu: tulburări emoționale și ADHD (max. 10 
elevi, medie de 6-8), ori deficiențe grave 

Clase obișnuite, în care sunt integrați  

copii cu dificultăți de învățare. 

 



 Vizită la Centrul de servicii pentru tineri 
Centrul oferă tinerilor sub 30 ani servicii legate de consilierea pentru 
obținerea unui loc de muncă, sănătate, alte domenii ale vieții. 

Centrul oferă asistență celor care abandonează școala, sau celor care 

prezintă risc de abandon. 

 



 Brigada pentru tineri: grup de profesioniști din diferite 
sectoare care au ca scop acțiuni de prevenire, 
investigare și combatere a abaterilor făptuite de tineri 
sub 15 ani. 

 
Ofițerii sunt angajați de Poliția locală 

 și municipalitate 

Ofițerii desfășoară activități în școli, 

 cu ajutorul părinților și profesorilor.  

Tinerii până la 18 ani nu pot intra în închisori, 

dar există pedepse alternative și amenzi. 

 



 Workshop: Studiu de caz 

Plan de măsuri pentru un elev aflat într-o situație 

de abandon. 

 



 Prezentări ale școlilor  
participanților 
 

 

 

                                                                                                                 Spania  

 

 

 

 

Portuigalia  

 

  

 

                                                                                               

                                                                          România                                                                  



 Teatru pentru copii 

 Școală de vară pentru copii ai 

imigranților 

 



 Vizită la un liceu teoretic cu profil de artă şi sportiv 

 Evaluarea cursului de formare 

 Completarea certificatelor Europass 


