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Campania de conștientizare și sensibilizare pentru responsabilizare socială
și promovare incluziune activă 

POLITICI ȘI PROIECTE 
DE INCLUZIUNE SOCIALĂ ACTIVĂ 

ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI
Rezumat



I. Politici educaționale şi dezvoltare socială

La ora actuală, termenul de “politici educaţio-

nale” are un conţinut bogat. Bogdan Voicu 

(2002, 567) observa că “eticheta de politică 

educaţională este ataşată unui spectru larg de 

proble¬matici având în centrul său procesul 

educaţional, cu accent pe problemele sale 

pedagogice şi de �nalitate socială”. 

Analiza politicilor educaţionale include două 

componente bine individualizate:

- analiza procesului educaţional, cu accent pe 

aspectele sale de natură pedagogică;

- factorii sociali care afectează procesul 

educaţional, impactul întregului design 

instituţional asociat educaţiei asupra comporta-

mentului educaţional al populaţiei, precum şi 

modul de rezolvare a di¬lemelor principiale cu 

care se confruntă sistemul decizional în educaţie. 

EDUCAŢIA CA MIJLOC DE REDUCERE 

A INEGALITĂŢILOR STRUCTURALE.

Deşi demersul anulării inegalităţilor de 

şanse prin educaţie pare mai degrabă unul 

utopic, în ultimele decenii au fost iniţiate 

o serie de politici mai specific orientate 

spre  asistarea grupurilor defavorizate, 

aflate în situaţiei de realizare şcolară 

precară. 

În România, riscul major de abandon şcolar este 

prezent la familiile nevoiaşe şi mai ales la băieţii 

din mediul rural, copiii din familiile rome sau 

grupul celor cu nevoi speciale (Jigău, 2002 apud 

Hastos, 2007, 199). În cazul acestor grupu-

ri-ţintă, politicile educaţionale trebuie îmbinate 

cu măsuri de natură socială.

ŞCOALA ŞI INTEGRAREA PE PIAŢA MUNCII

De foarte multe ori, sărăcia şi excluziunea socială 

au drept cauză şi o poziţie inadecvată pe piaţa 

muncii, cauzată de cali�cări insu�ciente. 

Soluţionarea acestei deficienţe poate fi făcută prin:

- dezvoltarea serviciilor de consiliere în carieră, 

cu activităţi elaborate în funcţie de dezvoltarea 

economică preconizată a localităţii / regiunii;

- promovarea educaţiei continue şi a 

educaţiei adulţilor, recali�carea �ind de 

multe ori singura soluţie viabilă pentru cei 

a�aţi în şomajul de lungă durată.
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Potenţialul de dezvoltare al instituţiei şcolare 

este concretizat prin programe şi proiecte de 

intervenţie, preferabil încadrate în cadrul unei 

strategii de dezvoltare (şcolară, comunitară, 

regională, naţională).

Folosirea termenilor proiect şi program a 

generat intotdeauna polemici, aceşti doi 

termeni �ind utilizaţi diferit în spaţiul european 

(Cojocaru, 2004, 25):

- în spaţiul francofon se preferă termenul de 

proiect, considerat a � cel mai potrivit pentru a 

delimita întregul proces de plani�care a unor 

acţiuni viitoare;

- în literatura anglo-saxonă primează termenul 

de program, care desemneaza tot o plani�care a 

activităţilor, dar cu conotatii pragmatice. 

Programe de �nanțare guvernamentale / locale

Acest tip de �nanțare se manifestă mai ales sub 

forma fondurilor guvernamentale (Adminis-

trația Fondului pentru Mediu sau Fondul 

Cultural Național) și mai puțin prin programe de 

�nanțare ale autorităților publice județene sau 

locale.  Deși cadrul legislativ există de ceva ani, 

doar câteva județe au programe multianuale de 

acordare a fondurilor disponibile pentru 

proiecte DEVCOM (în domeniile cultural, sportiv 

sau servicii sociale) și doar în ultimii ani (în 

condițiile crizei economice) localitățile percep 

externalizarea serviciilor prin programe de 

�nanțare ca o modalitate viabilă de acțiune.

Principii de �nanțare - Următoarele categorii de 

cheltuieli se vor �nanța astfel:

- managementul și implementarea proiectului - 

lumpsum lunar, diferentiat coordonator/partener;

- salarii/onorarii pentru producerea “rezultatelor 

intelectuale”- costuri unitare / zi de lucru;

- organizarea conferintelor de diseminare – 

lumpsum - cost unitar pe participant (subzis-

tență);

- mobilități legate de obiectivele proiectului: 

costuri unitare lumpsum pentru transport si 

subzistență (pe categorii de personal și pe tipuri 

de durată);

- costuri excepționale –subcontactări de servicii 

sau achiziții – costuri reale;

- costuri pentru nevoi speciale - costuri reale;

- grantul va � menținut sau diminuat la 

evaluarea raportului �nal, în funcție de calitate, 

impact, transferabilitate.
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