România - nivel ridicat al abandonului şcolar timpuriu
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România a înregistrat, în 2018, atât un nivel ridicat al abandonului şcolar timpuriu, de
16,4%, cât şi o rată scăzută a populaţiei cu vârste cuprinse între 30 şi 34 de ani care a
absolvit învăţământul superior, de 24,6%, se arată într-un comunicat al Biroul de
statistică al UE – Eurostat.

România este precedată în clasamentul abandonului școlar de Spania (17,9%) şi Malta
(17,5%), în timp ce la polul opus s-au aflat Croaţia (3,3%), Slovenia (4,2%), Lituania (4,6%),
Grecia (4,7%), Polonia (4,8%) şi Irlanda (5,0%).
În anul 2018, cel puțin jumătate din populația cu vârste între 30 și 34 ani a absolvit învățământul
superior în Lituania (57,6%), Cipru (57,1%), Irlanda (56,3%), Luxemburg (56,2%) și Suedia
(52,0%), în timp ce la polul opus a fost Italia (27,8%), alături de România.
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În comparație cu anul 2006, abandonul şcolar timpuriu a scăzut în 2018, în toate statele
membre, cu excepția Cehiei (în creştere de la 5,1% la 6,2%), Slovaciei (de la 6,6% la 8,6% ) și
Suedia (de la 8,6% la 9,3%), în timp ce în 2018, rata celor cu vârste cuprinse între 30 şi 34 de
ani, care au absolvit învăţământul superior, a crescut faţă de 2002.
În plus, în 2018, ponderea persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani, care au absolvit
învățământul superior, este mai mare pentru femei decât pentru bărbați, în toate statele
membre.
Obiectivul strategic al UE este acela ca cel puțin 40% dintre persoanele cu vârsta
cuprinsă între 30-34 de ani, din Uniunea Europeană, să fi terminat o facultate, până în
2020. UE a depăşit acest prag, ajungând la nivelul de 40,7%, în 2018. Încă din 2002, s-a
înregistrat o creştere constantă de 23,6%, iar această creştere a fost mai mare la femei (de la
24,5% în 2002, la 45,8% în 2018), decât la bărbaţi ( de la 22,6%, la 35,7%).
În același timp, abandonul şcolar timpuriu a scăzut în mod constant în UE, de la 17,0% în 2002,
la 10,6% în 2018. Obiectivul strategic al UE este de a reduce rata abandonului şcolar timpuriu,
până în 2020.
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