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Campaniile de conștientizare 
reprezintă forma modernă de 
transmitere a unor mesaje cu 

caracter social, de exercitare a unor 
influențe la nivelul comunităților 

umane. 

În contextul proiectelor cu finanțare
europeană accesate în domeniul

educației, care vizează fenomene
școlare cu impact sau cauze de 
natură socială, campaniile de 

conștientizare au un rol important în
propagarea unor idei, a unor mesaje
persuasive care să acționeze ca un 

motor al schimbării.



Proiectul ACCED, 

o nouă provocare, 

o nouă campanie de conștientizare…

 Proiect „Acces pentru Copii și Tineri la a Învăța pentru Viață – ACTIV” ID 141143

 Proiect ”Educație în comunitate – Drum cu prioritate!” ID 156054

O nouă campanie construită pe o experiență anterioară…



Campanie de creștere a gradului de conştientizare în vederea                                                                                             
prevenirii şi reducerii fenomenului de pǎrǎsire timpurie a şcolii    

la nivel local şi regional
Proiect „Acces pentru Copii și Tineri la a Învăța pentru Viață – ACTIV” ID 141143

Campania de conştientizare a fost structurată pe

trei direcții complementare de acțiune:

→ 16 întâlniri/dezbateri în comunități prin activități

de tip caravană,

→ 12 emisiuni de educație la NTV – post cu

acoperire la nivel național,

→ promovarea prin intermediul promoționalelor și

a site-ului.

Aceste direcții acționează unitar pentru a asigura

atingerea obiectivelor proiectului, creşterea

numărului de copii/tineri reintegraţi în sistemul de

învăţământ, susţinerea preşcolarilor şi elevilor

proveniţi din comunităţi dezavantajate din judeţele

Tulcea şi Brăila.







Concluzii și reflecții... la final de drum… de campanie



 Abandonul și absenteismul școlar au cauze diverse.  

Fiecare comunitate marchează un specific și o 

evoluție a acestor cauze. Cunoașterea lor este 

esențială. 

 În comunitățile în care tradițiile sunt încă o piedică 

în calea educației, cel mai bine funcționează 

exemplele personale date de membrii comunității 

respective. Prin puterea exemplului, cutume și 

mentalități puternic înrădăcinate au fost 

schimbate.

 Cursanții programului A Doua Șansă au nevoie se 

sprijin. Prin activități de consiliere, 

complementare și  de învățare asistată rezultatele 

acestui program pot fi îmbunătățite. 

 Relația profesor – cursant ADS este una aparte. Ea 

se construiște prin respect reciproc, înțelegere, 

răbdare și toleranță. 

 Rolul mediatorului școlar este esențial  în 

comunitățile cu număr mare de cetățeni de etnie 

rromă. Pentru a fi un liant real între școală și 

comunitate, acesta trebuie să fie o persoană 

recunoscută și acceptată.



 Atunci când familiile din comunitate ”suferă”, șansele de 

reușită școlară ale copilor se diminuează evident. Sărăcia, 

divorțul părinților, emigrarea afectează randamentul școlar 

al copiilor, frecvența și șansele lor la educație. 

 Discriminarea în școală poate determina absenteism școlar 

și chiar ”ruperea” elevului de mediul școlar. Ieșirea lui din 

lumea școlii, a educației nu va face decât să adâncească 

riscul ca el să nu se mai poată integra și să devinăo victimă 

a discriminării în societate.

 Atractivitatea, accesibilizarea și adaptarea conținuturilor 

școlare sunt demersuri esențiale atât în programul A Doua 

Șansă, dar și în învățământul cu frecvență.  Lipsa lor poate 

predispune elevii la  eșec și absenteism școlar.  

 În special, în comunitățile mici, colaborarea școlii cu 

biserica și poliția pot avea un impact real în combaterea 

absenteismului școlar.

 Atitudinea copiilor față de școală oglindește atitudinea 

părinților față de educație. Creștrea gradului de educație în 

comunități poate determina reducerea absenteismului 

școlar și a riscului de părăsire timpurie a școlii.

 Prevenția împotriva riscului de părăsire timpurie a școlii 

trebuie realizată nu doar cu elevii, ci și cu părinții. 



Educația în comunitate – Drum cu prioritate!

POSDRU/188/2.2/S/156054

 Campania “Creștem în comunitate” a vizat o intervenție directă 

în 20 de localități din județele Tulcea și Brașov cu scopul de a 

preveni abandonul școlar prin informare și lucru direct cu 

grupuri de copii și adulți din comunitate.  

 S-au alăturat ca imagine publică a demersului 6 campioni și 

sportivi celebri: Ivan Patzaichin, Laura Badea, Mihai 

Covaliu, Alex Găvan, Toma Simionov, Vasile Dâba.

 Alături de un grup de tineri actori, experți în comunicare și 

lucru cu grupuri vulnerabile, cei 6 sportivi au luat cele două 

județe la picior și au pornit într-o caravană ce a ajuns în 20 de 

localități din cele două județe: Ciucurova, Jurilovca, Stejarul, 

Jijila, Daieni, Sulina, Mila 23, Sarighiol de Deal, Valea Nucarilor, 

Peceneaga (în județul Tulcea); Maierus, Apata, Augustin, 

Homorod, Codlea, Făgăraș, Vulcan, Hârșeni, Zărnești, Victoria 

(în județul Brașov). 



 În aceste comunități s-au întâlnit  cu copiii aflați în risc de abadon 

școlar, în ateliere susținute de tineri actori care au lucrat cu copiii pe 

baza unor instrumente creativ-proiective realizate de artistul 

Alexandru Ciubotariu.

 Miza acestor întâlniri directe cu copiii din cele 20 de localități a fost 

punerea lor în situații emoționale legate de obstacol și eșec pentru a 

se auto-cunoaște, dar și pentru a se lăsa mai bine înțeleși de 

profesori și adulți care îi pot ajuta să depășească dificultățile în 

educație. 

 Rolul sportivilor în proiect a fost de a vorbi cu copiii despre propriile 

lor experiențe care nu se rezumă doar la celebritate și succes, ci 

includ momente dramatice de eșec sau obstacole greu de trecut și de 

a-i inspira să interpreteze creativ obstacolele, să își imagineze soluții 

și să ceară ajutorul adulților. 

 În caravană, întâlnirile cu copiii au fost dublate de întâlniri cu adulții: 

reprezenți ai comununității și părinți din localități. Lucrul în grupurile 

de adulți a mizat pe importanța educației nu doar ca  temă exclusiv 

de domeniul școlii, ci și ca responsabilitate a întregii comunități. 

 Campania și-a propus la acest nivel să identifice noi moduri de 

colaborare între școală și comunitate, dar și să ofere comunităților 

mici instrumente simple și eficiente de comunicare în social media.



 Campania de constientizare a rolului educației în

comunitate va reflecta viziunea de intervenție a 

proiectului, fiind structurată în jurul conceptului

”TLeducatia în comunitate”, concept ce se subscrie

demersurilor de implementare și dezvoltare la 

nivelului județului Tulcea a unor măsuri inovative de 

educație adaptate zonei, măsuri care introduc și

susțin conceptul generic de TL-educație, prin

TLcentre/TL-CED și TL-viziunea elevilor/TLV. 

 Întregul concept va viza atât forma directă de 

abordare, cât și cea virtuală, folosind facilitățile

tehnologiei de teleprezență și capacitatea de a 

atinge un public mult mai larg.

 Activitățile de conșientizare planificate în cadrul 

campaniei vor contribui la identificarea de soluții de 

prevenire a părăsirii timpurii a sistemului de educație 

și de conștientizare a importantei educației, ca 

prioritate la orice vârstă. 

CAMPANIA ”TLeducația în comunitate” din cadrul proiectului ACCED



Abordare

 Bazându-ne pe experiența altor demersuri de prevenție a părăsirii timpurii a 

școlii sau de abandon școlar, ne propunem o abordare în care campania de 

conștientizare ce va însoți proiectul să fie o componentă esențială a 

acestuia. 

 O abordare ce mizează pe faptul că activitățile de conștientizare pot 

contribui esențial identificarea problemelor de educație cu care se 

confruntă comunitatea, la informarea corectă și detaliată a beneficiarilor și

a actorilor instituționali și cu putere de decizie sau de intervenție, dar și la 

formarea și educarea potențialilor actori comunitari ce pot prelua rolul de 

mentor sau facilitatori pentru persoanele cu risc de abandon școlar sau

pentru cele reintegrate în sistemul de învățământ. 



Ne dorim să ne fiți alături în activitățile de campanie,

pentru a demonstra că ȘCOALA

este un factor important în COMUNITATE.

Ea înseamnă educație, 

Ea poate fi motor al schimbării în comunitate

Ea poate fi șansa fiecăruia de a ACCEDe la mai bine!

Mai multe detalii despre activitățile campaniei, 

vă poate oferi coordonatorul campaniei de conștientizare,

Tel: 0741128529, E-mail: marinela.peiciu@gmail.com
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