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Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS)  

Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) 

 

 

 

Începând cu luna septembrie 2022, LICEUL TEORETIC ”HORIA HULUBEI” - 

Măgurele, Ilfov a fost inclus în Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar 

(PNRAS), Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE). 

Ce reprezintă PNRAS sau MATE? 

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), aprobat prin 

H.G. nr. 1309/2021, reprezintă o intervenție sistemică, asumată de Ministerul Educației în 

vederea combaterii Părăsirii Timpurii a Școlii . PNRAS este implementat în cadrul Planului 

Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) și beneficiază de o finanțare în 

valoare de 543 milioane Euro. PNRAS urmărește atingerea următoarelor obiective generale:  

a) diminuarea riscului de abandon școlar în cel puțin 25% din unitățile de învățământ 

participante la Program în perioada 2021—2026, cu încadrarea unității de învățământ întro 

categorie de risc mai mic;  

b) îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi în cadrul evaluărilor naționale și 

creșterea procentului de elevi care finalizează învățământul gimnazial;  

c) creșterea participării absolvenților învățământului gimnazial la Evaluarea Națională 

pentru absolvenții clasei a VIII-a și a ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior la 

învățământul secundar superior.  

Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) oferă un cadru coerent și 

unitar pentru detectarea, identificarea și înregistrarea timpurie și monitorizarea progresului 

elevilor cu risc de abandon și Părăsire Timpurie a Școlii. Acest cadru se bazează pe colectarea 

în timp real a datelor cu privire la semnalele timpurii – rezultate școlare scăzute, istoric de 

repetenție, absențe, comportament școlar inadecvat – care permit personalului din școli și 

factorilor de decizie de la nivel județean și central să coordoneze, să planifice și să 

implementeze măsuri adecvate și imediate de diminuare a riscurilor și problemelor identificate 

la nivel de elev, clasă și școală. O astfel de abordare integrată la toate nivelurile va permite o 

monitorizare atentă și ajustări în timp util în vederea atingerii obiectivului României de 

reducere a Părăsirii Timpurii a Școlii și alinierea la mediile de la nivelul UE. 

Motivul participării în cadrul proiectului 

 Abandonul școlar la finalul anului 2020/2021 la nivelul ciclului gimnazial al LICEULUI 

TEORETIC ”HORIA HULUBEI” – Măgurele, Ilfov a fost reprezentat de un 2,08% din numărul 

total de elevi de la acest nivel. Cauzele acestui abandon pe care le-am identificat la nivelul 

unității noastre școlare sunt:  

• Cauze psihologice - care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului: motivaţie 

şcolară scăzută, lipsă de interes, încredere scăzută în educaţia şcolară, oboseală, anxietate, 

autoeficacitate scăzută, imagine de sine deteriorată, sentimente de inferioritate, abilităţi 

sociale reduse, pasivitate; refuzul de a adera la o alegere făcută de alţii (reacţie la presiunea 

exercitată de dorinţele adulţilor)  
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• Cauze sociale care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental 

indiferent, neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate;  

• Cauze psihopedagogice care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): 

presiunea grupului, supraîncărcarea şcolară, frica de evaluare, conflict cu colegii, practici 

educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante, incompatibilitate între aspiraţiile, 

trebuinţele de învăţare şi oferta educaţională a şcolii; formă de apărare – împotriva disciplinei, 

politici proabsenteiste ale şcolii la elevii din clasele terminale.  

Rata de participare la Evaluarea națională în anul școlar 2020-2021 a fost de 84,54% din 

numărul total de 97 elevi existenți la sfârșitul anului școlar. Din cei 82 elevi participanți la 

Evaluarea Națională, un procent de 33% au obținut note sub 6. 

Cauzele mai sus menționate au avut ca efect și numărul crescut de absențe 

nemotivate la finalul semestrului I al anului școlar în curs, la nivelul ciclului gimnazial 

identificând un număr de elevi cu peste 20 absențe nemotivate. În plus, interacțiunea între toți 

actorii cheie ai ecosistemului școlar (elevi, cadre didactice, părinți, directori, inspectori, 

reprezentanți ai comunității) este slabă, fapt care ne împiedică să identificăm cu ușurință și în 

timp real factorii care conduc la abandonul școlar al elevilor.  

Este nevoie să diminuăm efectul acestor cauze prin acțiuni concrete de creare a unui 

mediu educațional favorabil dezvoltării copiilor, atractiv pentru aceștia, pornind de la motivarea 

și formarea cadrelor didactice, până la educarea părinților în a conștientiza importanța 

școlarizării. Punem în centrul tuturor activităților copilul.  

Obiectivele proiectului (corelate cu obiectivele și activitățile schemei de granturi PNRAS 

 OB 1. Reducerea ratei de abandon școlar la 1%;  

OB 2. Creșterea ratei de finalizare a învățământului gimnazial la un procent de 98%;  

OB 3. Creșterea ratei de participare la Evaluarea Națională la clasa a VIII a la un procent de 

100% și reducerea procentului de elevi care iau sub nota șase la Evaluarea Națională la 15% 

până la finalul anului 2025;  

OB 4. Creșterea procentului de cadre didactice din unitatea de învățământ care folosesc 

mijloace Anexa 1 - Ghidul Aplicantului de predare – evaluare digitale de la 50% la 80% la 

finalul proiectului;  

OB 5. Îmbunătățirea interacțiunii între toți actorii cheie ai ecosistemului școlar (elevi, cadre 

didactice, părinți, directori, inspectori, reprezentanți ai comunității etc.). 

Durata proiectului 

Activitățile proiectului se vor derula pe o perioadă de 36 de luni, care vor include 3 (trei) 

ani școlari. 

VALOAREA TOTALĂ A FINANȚĂRII FINALE SOLICITATE (ÎN LEI): 756.783,90 

Beneficiarii proiectului 

Beneficiarii proiectului îl reprezintă elevii din clase de nivel gimnazial V-VIII din cadrul 

LICEULUI TEORETIC ”HORIA HULUBEI” – Măgurele, Ilfov, iar grupul țintă este format din: 

- elevii cu prezență scăzută la școală (elevul are peste 20 de absențe nemotivate/lună); 

- elevii cu rezultate scăzute la învățătură (elevii au medii sub 7 la limba română/matematică 

sau medii generale mai mici de 6,5 sau elevul a rămas corigent cel puțin la o materie): 

- elevii care au repetat cel puțin un an sau doi ani școlari; 

- elevii care au un istoric școlar de sancțiuni (de ex: are note scăzute la purtare) sau au fost 

înregistrate plângeri făcute de alți elevi/profesori.  
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Beneficiari ai proiectului sunt și cele 36 de cadre didactice din cadrul LICEULUI 

TEORETIC ”HORIA HULUBEI” – Măgurele, Ilfov care predau la nivelul ciclului gimnazial. 

1.1. Activități MATE propuse: 

1.1.1. Screening al copiilor atât la nivelul clasei prin chestionarul SASAT la care răspund elevii, 

cât și prin Fișa de Observare, un chestionar aplicat de către Consilierul școlar fiecărui copil 

identificat în risc. 

1.1.2.Înregistrarea copiilor în risc, folosirea instrumentelor și introducerea datelor în 

Observatorul Școlii în vederea elaborării planurilor educaționale de intervenție 

1.1.3. Introducerea datelor în SIIIR, raportarea periodică și ajustarea planurilor la timp. 

 1.2. Activități de prevenire propuse: 

1.2.1. Activități pentru reducerea absenteismului la clasă prin organizarea de ateliere de 

parenting alături de consilierul școlar, în cadrul orelor de Consiliere și dezvoltare personală, 

organizarea de activități de tipul peer-to-peer organizate la disciplinele la care elevii întâmpină 

dificultăți.  

1.2.2. Activități de formare autorizate pentru cadre didactice din unitatea de învățământ 

constând în: cursuri de improvizație și mindfulness, teambuiding-uri pentru sudarea 

colectivului și cursuri pentru strategii și metode digitale și nonformale de predare-evaluare.  

1.3. Activități de intervenție 

1.3.1. Activități extra-curriculare, care includ: evenimente educaționale, activități non-formale, 

activități culturale comunitare, sportive, educație pentru sănătate, activități de networking 

școlar, terapie prin artă. 

3. Digitalizarea procesului educațional 

3.1.Dotarea cu clase inteligente pentru predare – învățare  

3.1.1. Realizarea achiziției de echipamente și software  

3.1.2. În cadrul acestei activități se va realiza achiziția echipamentelor și soluțiilor necesare în 

procesul de digitalizare a activităților de predare-învățare.  

3.1.3. Recepția și punerea în funcțiune a activelor corporale și necorporale 

3.2.Diagnostic inițial privind competențele digitale ale elevilor 

3.3.Activități de predare – învățare – evaluare: proiectarea și realizarea resurselor pentru 

instruirea online, adaptarea resurselor pentru învățarea online, crearea și utilizarea resurselor 

digitale pentru evaluarea formativă, sumativă și feedback. 

 

Educația este cel mai important pilon al unei societăți, fără de care nu ne putem 

dezvolta. Ne dorim copii educați, ne dorim un mediu educațional performant în care atât 

cadrele didactice, cât și elevii, să își descopere și să își valorifice potențialul. Ne dorim ca 

elevii și cadrele didactice să aibă acces și să utilizeze la ore cele mai potrivite și performante 

tehnologii dedicate educației. Ne propunem ca prin activitățile pe care le vom implementa să 

creăm un ecosistem funcțional în care interesul elevilor pentru școală și învățare să crească, 

iar munca profesorilor să fie apreciată și eficientizată.  

 

 


